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Sammanfattning 

Tidigare forskning har visat att transpersoner, speciellt unga, är en väldigt utsatt och osynliggjord 

grupp i vårt samhälle med höga siffror inom statistiken för självskadebeteende och självmord. 

Forskning om transpersoner i relation till socialt arbete i Sverige är begränsad. Vår studies syfte 

var att undersöka hur kuratorer tänker kring och förhåller sig till unga transpersoner, med 

frågeställningarna vilken kunskap kuratorerna har inför att bemöta unga transpersoner, om de har 

styrdokument/riktlinjer för att bemöta dem, om inte anser de att det behövs, samt hur kuratorerna 

ser på vilken betydelse könsidentitet har för ungdomar. Data samlades in genom kvalitativa 

intervjuer med tio kuratorer verksamma inom antingen skola eller ungdomsmottagning, och med 

utgångspunkt i queerteori har vi utfört en kvalitativ innehållsanalys av det insamlade materialet. 

Resultatet visade att informanterna beskrev könsidentitet som något individuellt och inneboende 

hos varje människa och att begreppet blev viktigare att prata om för de ungdomar som upplevde 

att de hamnat utanför heteronormens strukturer. Informanterna visade en hög kompetens kring 

ämnet men tryckte på skillnaderna på kunskap, angående bemötande av unga transpersoner, 

mellan ungdomsmottagningar och i skolan. Resultatet tillsammans med den tidigare forskningen 

visar att unga transpersoner ofta lider av en psykisk ohälsa och resultatet antyder även att det 

behövs mer utbildning kring bemötande av transpersoner då många av informanterna hade mött 

unga transpersoner som hade berättat om ett dåligt bemötande. 

 

Nyckelord: könsidentitet, transperson, queerteori, heteronormen 
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1. Inledning 

 

Hösten år 2002 mördade fyra män den amerikanska tonåringen Gwen Araujo. I media 

refererades Gwen till som ”en biologisk man” och det skrevs om att det var upptäckten av detta 

som utlöst det brutala våldet hos de fyra männen eftersom de alla haft sexuell kontakt med 

henne. Hur media skrev om detta skapade en idé om att det var Gwens könsidentitet som var 

problemet och inte hatet männen uppvisade (Danielsson 2009:14).  

 

På senare år har ämnen rörande transpersoner, tillsammans med ifrågasättandet och utmanandet 

av de gamla könsrollerna i allmänhet, blivit någonting som diskuterats mycket inom olika 

områden. Detta har lett till en allt mer utbredd och synlig transaktivism (Danielsson, 2009: 13). 

Begreppet transperson arbetades fram under 1990-talet av några personer inom Riksförbundet 

för sexuellt likaberättigande, RFSL. Orsaken till att begreppet tillkom var att man behövde en 

mer omfattande term i arbetet med transpolitiska rättighetsfrågor. Termen var menad att vara ett 

alternativ till begreppet könsöverskridande som många upplevde som förolämpande och 

missvisande (Bremer, 2011:18). Begreppet har även diskuterats i andra sammanhang. För ett par 

år sedan vann den manliga skådespelare Jared Leto det prestigefyllda filmpriset ”Oscar” för sin 

roll som transkvinna i Dallas Buyers Club, och fick därmed kritik för att rollen inte spelats av en 

person med transidentitet och att transpersoner genom sådan här rollfördelning i film aldrig ges 

en chans att visa sin talang på samma sätt som icke-transpersoner (Time, 2014). Ett tillfälle då 

begreppet trans började diskuteras här i Sverige var när Södra Latins gymnasium på Södermalm i 

Stockholm fick ett könsneutralt omklädningsrum och det väckte mycket åsikter och skriverier i 

media, där bland annat sexuell identitet och sexuell läggning blandades ihop (Aftonbladet, 2013).  

 

Resultatet av Statens folkhälsoinstituts utredning av homosexuellas, bisexuellas och 

transpersoners hälsa visade på att en större del av denna grupp hade sämre hälsa än den övriga 

befolkningen och att det främst rör sig om den psykiska hälsan. Transpersoner hade 

genomgående den sämsta hälsan av dessa tre grupper (Roth, Boström & Nykvist, 2006: 6). 

Transpersoner är utsatta för förtryck i samhället och är därför en grupp som är av intresse för 

professioner inom socialt arbete (Burdge, 2007: 243).  
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Allting som nämnts ovan är anledningar till att vi valt att skriva en uppsats om det här ämnet. Att 

transpersoners situation trätt fram som en högst aktuell samhällsfråga är en av anledningarna 

men att de är en grupp som är väldigt utsatta i vårt samhälle är den främsta orsaken till att vi 

velat undersöka deras situation med grund i socialt arbete. Vi har i vår studie valt att fokusera på 

kuratorers arbete, eftersom kuratorer ofta är de hjälppersoner man kommer i kontakt med tidigt i 

livet, då genom skola och ungdomsmottagning. Vi har även valt att fokusera på kuratorer ur ett 

rent personligt perspektiv då det är ett yrke vi både känner att vi vill arbeta med i framtiden. Med 

utgångspunkt i detta började vi fundera kring vad det finns för kunskap, kompetens och riktlinjer 

kring att bemöta unga transpersoner i kuratorsyrket.   

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med vår undersökning var att undersöka och beskriva hur kuratorer förhåller sig till och 

tänker kring unga transpersoner. De frågeställningar vi har utgått ifrån är följande: 

  
● Vilken kunskap/kompetens besitter kuratorer för att bemöta unga transpersoner? 
  
● Hur ser kuratorerna på vilken betydelse könsidentitet har för ungdomar? 

 

● Upplever kuratorer att det finns styrdokument/riktlinjer till att bemöta unga 

transpersoner? Om inte, anser de att det behövs? 

 

1.2 Disposition 

I det nästföljande avsnittet om tidigare forskning (2) redogör vi för definitioner av viktiga 

begrepp för vår studie. Sedan presenteras tidigare studier inom området transpersoner med 

koppling till psykisk hälsa, bemötande och kunskap samt processen kring en utredning för 

könskorrigering. I avsnittet om teori (3) presenterar vi vårt teoretiska perspektiv, som här är 

queerteori, och förklarar varför det perspektivet är användbart för oss. Även Goffmans teori om 

stigma presenteras och dess koppling till vår studie. I avsnittet om metod (4) berättar vi hur vår 

studie har genomförts och vilken analysmetod vi använt oss av. Här behandlar vi även studiens 

validitet och reliabilitet, samt våra etiska ställningstaganden. I avsnittet om resultat (5) 
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presenterar vi de resultat vi kommit fram till genom analys av materialet och hur de kan sättas i 

relation till vårt teoretiska perspektiv samt tidigare forskning. Resultat är indelat utifrån ett antal 

kategorier som har framkommit genom kodning av vårt empiriska material. I det sista avsnittet 

om diskussion (6) sammanfattar vi de resultat vi kom fram till och diskuterar mer kring dem 

utifrån tidigare forskning på området. Vi diskuterar även resultaten i förhållande vårt teoretiska 

perspektiv och metod. Till sist presenterar vi implikationer för framtida forskning. 

 

2. Tidigare forskning 

 

I detta kapitel presenterar vi först och främst ett avsnitt med begreppsdefinitioner som används 

kontinuerligt i uppsatsen. Sedan tas tidigare forskning inom området transpersoner upp med 

koppling till psykisk hälsa och bemötande. Vi tar även upp forskning om kuratorers kompetens 

till att bemöta transpersoner då det var vårt syfte att undersöka detta. Ett annat ämne som täcks är 

könskorrigering då det framkom under sökandet av information att en stor del av transpersoners 

problematik och oro kretsar kring detta.  

 

2.1 Begreppsdefinitioner 

För att kunna presentera denna undersökning är det av yttersta vikt att vi lägger fram en klar och 

tydlig definition av de olika begrepp vi har använt oss av, dels för att ge uppsatsen en struktur 

och underlätta läsarens förståelse men främst för att visa respekt inför människors könsidentitet. 

Nedan följer därför en förteckning över olika begreppsdefinitioner utifrån Danielsson (2009: 

173- 176). 

 

● Cisgender - En person vars biologiska, juridiska, och sociala kön samt könsidentitet 

stämmer överens.  
 

● Dragqueen/dragking - Person som uttrycker sig kvinnligt/manligt (ofta överdrivet), ofta i 

underhållningssyfte. En dragqueen identifierar sig sällan som kvinna och en dragking 

identifierar sig sällan som man samt de söker heller inte att någon ska tro det. 
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● Heteronormativ - Ett förhållningssätt som utgår ifrån att det naturliga är att leva som 

heterosexuell och att alla är heterosexuella. 

     

● Transperson – En paraplyterm för personer vars könsuttryck eller könsidentitet skiljer sig 

från den norm som tillskrevs det könsorgan de hade vid födseln. 
      

● Transsexuell – Personer vars biologiska kön och könstillhörighet inte överensstämmer, 

som permanent vill förändra sin kropp för att harmoniera dessa. Alla upplever inte 

samma känsla av disharmoni eller önskar samma behandling. 
 

● Transvestit – En benämning på en individ som tillfälligt förändrar sitt sätt att uttrycka sin 

person, för att överensstämma med en annan sida av personens könsidentitet. 
 

2.2 En osynliggjord grupp 

Transpersoner har länge varit en del av homo- och bisexualitetsrörelsen och har alltför ofta 

hamnat i skymundan. Signe Bremer (2010; 94) skriver i en artikel att de nordiska studierna om 

transpersoner är en gren av queerstudier och befinner sig som forskningsfält fortfarande i ett 

begynnande stadie. Eftersom de studier som idag finns främst är av teoretisk art innebär det att 

transpersoner sällan blir synliga utan istället blir objekt som diskuteras inom queerteorin när det 

gäller kön, makt och liknande (Bremer 2006: 8). Viviane K. Namaste (2000: 9) skriver att den 

forskning som har gjorts om kön, performativitet och transpersoner har utgått för lite från 

transpersoners upplevelser. Mycket av forskningen som har skrivits om transpersoner har 

fokuserat på diagnoser och patologisering, och vid forskning av unga transpersoner har man ofta 

försökt hitta anledningen till att ungdomar bryter från normer och skyller ofta på föräldrarna 

(Benson 2013: 18), istället för att fokusera på att synliggöra den problematik samt behov denna 

grupp har. Bremer (2006) bedrev en studie där hon utförde nio djupintervjuer med transpersoner 

i olika åldrar. I denna studie beskriver Bremer (2006: 7-8) transpersoner som en osynlig grupp. 

Hon nämner även hur de som grupp är väldigt sårbara då de avviker från könsnormerna och 

därmed löper större risk för hot, våld och trakasserier. De representationer av transpersoner som 

finns idag kopplas oftast till transvestism och dragqueens vilket gör att en stor grupp 
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transpersoner hamnar i skuggan. Begrepp som transsexuell kan också komma att förväxlas med 

transperson och en viktig aspekt angående det är att en del transsexuella inte vill ha benämningen 

transperson. Detta kan bero på att de efter könskorrigeringen vill bli sedda som ”riktiga” män 

och kvinnor och därmed ser sig själva som före detta transsexuella. För dessa personer kan det då 

anses som stötande att associeras med transpersoner (Bremer 2011: 18). 

 

Barb J Burdge (2007: 248) menar att mer forskning om transpersoner i förhållande till socialt 

arbete behövs. Det behövs fler artiklar om transpersoners behov i allmänna tidskrifter för 

socionomer. Väsentliga frågor angående socionomens (eng: social workers) roll i relation till 

transpersoner är fortfarande obesvarade, till exempel hur ofta transpersoner söker hjälp från 

socialtjänsten, hur många socionomer har regelbunden kontakt med transpersoner samt vad vill 

transpersoner främst att socionomerna ska hjälpa dem med. 

 

Sammanfattningsvis visar detta att den tidigare forskningen benämner transpersoner som en 

sårbar och osynliggjord grupp, både i samhället men även i forskningen. Det framkommer även 

att på grund av detta behövs mer forskning om transpersoner i relation till socialt arbete.  

 

2.3 Diskriminering på grund av könsidentitet 

I en webbenkät Folkhälsoinstitutionen utförde år 2005 med fokus på HBT-personer visade det 

sig att de hade generellt sämre hälsa än den övriga befolkningen, speciellt den psykiska hälsan. 

Transpersoner hade över lag sämre hälsa än homosexuella och bisexuella i samma åldrar. Hälften 

av transpersonerna som deltog hade någon gång övervägt att ta sitt liv, antalet var högst bland 

åldrarna 16-29. 26 % led av djup ångest, oro eller ängslan, det var främst transpersoner mellan 

16-44 år. Det var även 40 % som hade upplevt en kränkande handling eller ett kränkande 

bemötande under de senaste tre månaderna (Roth et al 2006: 6, 24- 25, 35, 71). Internationellt 

kan man se liknande resultat i kvantitativa studier om transpersoner som har uppgett att de har 

blivit illa bemötta eller diskriminerade på grund av sin könsidentitet. I en studie som bedrevs i 

Philadelphia visade resultatet att 26 % av de 182 personer med transidentitet som deltog hade 

blivit nekade medicinsk hjälp med anledningen att de var transpersoner. I en annan amerikansk 

studie hade 37 % av 402 transpersoner uppgett att de någon gång blivit utsatta för diskriminering 
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på sin arbetsplats på grund av sin könsidentitet (Bradford et al, 2013: 1820). I Bradford et al 

(2013: 1825, 1827) egna studie, som bedrevs i Virginia och där 350 transpersoner deltog, visade 

även den på liknande resultat. Över en tredjedel av deltagarna hade blivit utsatta för 

diskriminering i skolan, både från andra studenter men även från lärare och skoladministrationen. 

41 % av deltagarna uppgav att de någon gång hade blivit diskriminerade med anledning av deras 

könsidentitet och majoriteten av denna diskriminering hände inom hälso- och sjukvården.  

 

År 2008 utgavs den första svenska kunskapssamlingen, en rapport, om transpersoners 

psykosociala situation och hälsa. I den framkommer det att unga homosexuella, bisexuella, 

transpersoner och queerpersoner (HBTQ) löper en större risk för lägre självförtroende och 

självkännedom. Det är under ungdomsåren som man söker efter sin identitet och i denna 

utveckling påverkar samhällets och omgivningens reaktioner samt bemötande en väldigt mycket. 

Det finns studier som visar att HBTQ-ungdomar inte alltid bemöts på ett bra sätt inom vården 

och därför är en extra känslig grupp (Larsson, Lilja & Fossum 2008: 292). Transpersoner, 

speciella unga, möter många utmaningar både dagligen och genom livet så som förtryck, 

osynliggörande, brist på juridiskt stöd samt förvirring kring den egna identiteten. På grund av 

detta är gruppen sårbar och underrepresenterad. Medicinska och psykiatriska professioner har 

varit deltagare i att marginalisera och missförstå transpersoners behov, till exempel har forskare 

inom ämnena gjort studier baserade på att bota transpersoner från deras “avvikande” beteende 

och drömmar. Mycket av våldet mot transpersoner går orapporterat på grund av brist på tydligt 

stöd, både psykiskt och rättsligt (O’Hara 2013: 236-238). 

 

Sammanfattningsvis visar de nämnda studierna på att transpersoner som grupp utsätts för en 

större utsträckning av diskriminering än vad andra i allmänhet gör samt att yngre transpersoner 

är desto mer utsatta och att diskrimineringen påverkar transpersoners psykiska mående negativt.  

 

2.4 Bristande bemötande av transpersoner 

Inom vården finns det sällan utbildning för att bemöta transpersoner, och trots att allt fler 

transpersoner kliver fram i ljuset och fler klienter som identifierar sig som transperson söker 

hjälp så finns det ett glapp mellan behoven och kunskapen. Benson (2013: 24) skriver att om 
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professioner skulle förstå de behov och den problematik som transpersoner möter skulle det 

kunna ge en mer effektiv behandling. Att bara acceptera HBTQ-klienters sexualitet och 

könsidentitet är inte tillräckligt, utan de professionella måste inse sitt privilegium och reflektera 

kring hur de ska representera den normativa kultur som till stor del har varit källan till förtrycket 

av HBTQ-personer. Träningsprogram i USA har hittills inte lyckats inkludera den grundläggande 

terminologin och tar inte heller upp transpersoners sociala, hälso- och relationsproblem. (Benson 

2013: 24) 

 

Burdge (2007: 243) skriver att transpersoner har en ständigt förändrande kultur som har sina 

egna begrepp och ett unikt språk. Detta språk är flytande och under ständig utveckling. 

Professioner inom socialt arbete måste vara kapabla att förstå denna terminologi. Burdge (2007: 

247-248) menar att människor som arbetar inom socialt arbete måste utmana idéen om det binära 

könssystemet, genom att antingen eliminera det, utveckla det eller inkludera flera könsidentiteter 

i sitt arbete. Hen menar att genom att reflektera över hur man själv upplever och talar om genus 

och könsroller kan man börja ifrågasätta normerna och även lära andra i sin närhet hur de kan 

ändra sina tankegångar för att få ett bredare synsätt på mångfalden av könsidentiteter (bland 

annat genom att aktivt försöka att inte ha förutfattade, könsstereotypiska meningar om en persons 

utseende och sexualitet) och att det är ett första steg mot att i framtiden kunna leva i ett samhälle 

fritt från transfobi, homofobi och sexism. 

 

Det har blivit allt mer viktigt med klientens åsikt om sin egen behandling, och just därför behövs 

det att kuratorerna bättre förstår klienternas bild av hela processen, från att söka hjälp till vad de 

förväntar sig ska hända i samtalen. Det är viktigt att klientens och kuratorns bild av vad som är 

målet med samtalen är någorlunda lika. Detta kan skapa en bättre relation mellan dem och kan 

därför leda till bättre resultat. Det har visat sig att klienten och kuratorns bild av samtalen ofta 

kan skilja sig på betydelsefulla sätt (Manthei, 2007: 261-262). I Larsson et al (2008: 27, 186) 

rapport nämns det att det är viktigt att inse att transfenomenet i samhället är stigmatiserat och att 

många transpersoner på grund av det diskrimineras med anledning av deras könsidentitet, och 

hur detta påverkar deras bild av hälsoväsendet. Behovet av stöd till transpersoner är därför 

särskilt angeläget och det framkommer även i rapporten att det är viktigt att skolkuratorer, 
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ungdomsmottagningar och andra personalgrupper som kommer i kontakt med unga måste få 

tillräckliga kunskaper inom HBTQ-området.  

 

Caroline O’Hara (2013: 238-239) skriver att i USA är bristen på utbildning med fokus på 

transpersoner för kuratorer stor och på grund av detta finns det en brist på kunskap, respekt och 

acceptans för transpersoner inom yrket. Det finns därför ett behov av att utreda kuratorers syn på 

att bemöta och samtala med personer med transidentitet. Mycket av kuratorers litteratur om 

HBT-personer lägger fokus på homosexuellas och bisexuellas behov och transpersonerna hamnar 

i skuggan. Det finns även en missförståelse bland professioner där begreppen könsidentitet och 

sexualitet blandas ihop eller anses betyda samma sak. O’Hara (2013: 243, 245-246) utförde en 

studie där sju framtida kuratorer deltog och frågan var vilken kunskap de hade fått genom 

utbildningen som de anser kan hjälpa dem i bemötandet av transpersoner. Resultatet när det kom 

till terminologin kring transpersoner var att deltagarna kände en förvirring av vad begrepp 

betydde, till exempel skillnaden mellan transperson och transsexuell. Ett genomgående tema som 

framkom i studien var att de framtida kuratorerna inte kände sig kompetenta nog att arbeta med 

transpersoner. Liknande resultat hittades i en studie som genomfördes via enkäter som hade 

delats ut till vårdpersonal i USA. Där kom man fram till att trots att allt fler unga transpersoner 

sökte hjälp så fanns det inga empiriska studier av de metoder de professionella använde vid sitt 

bemötande. En kvalitativ studie hade visat att de hinder som läkare uppfattar vid vård av vuxna 

transpersoner var att få tillgång till psykosociala tjänster till sina patienter, specifik medicinsk 

kunskap och personliga etiska dilemman angående transrelaterad vård. Med detta sagt fanns inga 

sådana studier om bemötandet av unga transpersoner och det sågs som en brist i arbetet (Vance, 

2015: 251-253). 

 

Detta visar på en kunskapslucka för professioner om hur man ska bemöta unga transpersoner, att 

professioner inom vårdande yrken inte känner sig kompetenta nog till att ge rätt hjälp och att det 

sällan finns utbildning kring dessa frågor. Det nämns även i detta avsnitt att kunskap är viktigt 

för att kunna ge ett gott bemötande till denna grupp, och då betydelsefullt för professioner inom 

socialt arbete att ha den kunskapen. 
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2.5 Genusidentitetstörning och transsexualism 

Judith Butlers (2006: 73, 89) utgångspunkt var att makt mer eller mindre bestämmer vem vi ska 

bli. Makten är sammanlänkad med konstruktionen av identiteter. Hon skriver att för att 

transsexuella ska få genomgå en könskorrigering måste de acceptera den psykiatriska diagnos 

som de medicinska experterna fastställer. Diagnosen, som oftast handlar om 

genusidentitetsstörning (GID) internationellt och transsexualism i Sverige, kan fungera på många 

olika sätt men ett sätt är att någons könsidentitet blir patologiserad och att detta kan bidra till 

transfobin. Att få diagnosen GID eller transsexualism kan leda till att man blir sedd som fel och 

onormal samt blir stigmatiserad.  

 

För att genomgå en könskorrigering i Sverige måste man först gå igenom en medicinsk 

utredning, en så kallad TS-utredning. Utredningen utgår ifrån att bedöma om personen har en 

möjlighet till att leva ett fungerande liv i den önskade könsrollen. Den tar mer än två år och 

under den tiden ska läkaren utreda om personen har diagnosen transsexualism (TS). Diagnosen 

möjliggör att personer får börja förändra sin kropp för att efterlikna sin könsidentitet, till 

exempel med hormonbehandling och bröstoperation (RFSL, 2009: 7). För personer som blir 

diagnostiserade med ospecificerad könsidentitetsstörning så avslutas behandlingen. Att få 

diagnosen transsexualism är därför avgörande för om personen får en fullständig behandling eller 

inte (Socialstyrelsen, 2010: 11). Diagnosen kan vara hjälpsam för professionerna då de lättare 

kan förstå de emotionella och mentala problem som kan kopplas till diagnosen. Dock gör detta 

även att personer som diagnostiseras även stigmatiseras och anses vara avvikande och att de 

lever utanför de acceptabla normerna. Många professioner inom vården har inte fått någon 

utbildning kring könsidentitet och det finns därför en risk att de aldrig har ifrågasatt de rådande 

normerna kring detta. Denna bristande förståelse om komplexiteten inom sambandet mellan kön 

och identitet gör att professionerna är dåligt utrustade till att effektivt hjälpa och stödja 

transpersoners behov (Benson 2013: 21-22). Efter detta ska man gå igenom ett så kallat real life 

test där man i enlighet med sin könsidentitet lever öppet i samhället under en period. Där 

utvärderas personens drivkraft och förmåga att leva utifrån sin önskade könsroll. När personen 

har gjort det måste hen ansöka till Socialstyrelsens Rättsliga råd för att få igenom den juridiska 

processen som består av administrativt arbete för att ändra folkbokföringen. Den svenska TS-
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vården har blivit kritiserad då den utgår från de traditionella normerna om hur en kvinna och en 

man förväntas vara samt bete sig. Många som genomgår en TS-utredning kan uppleva en oro 

över att de måste bevisa sin könsidentitet genom att leva upp till stereotypiska föreställningar om 

könsuttryck (RFSL, 2009: 7-8). I en utredning Socialstyrelsen (2010: 10) utförde kom de fram 

till att kunskaperna om transsexualism som diagnos och transpersoner i övrigt inom den öppna 

hälso- och sjukvården är liten. Dessutom är resurserna för att genomgå en utredning, behandling 

och könskorrigering i landet ojämnt fördelade.  

 

Sammanfattningsvis visar detta att processen av en könskorrigering är sammanlänkad med att 

acceptera den psykiatriska diagnos som ställs i samband med en utredning och att det kan leda 

till stigmatisering och transfobi. Utredningstiden är dessutom lång och det slutgiltiga 

diagnostiserandet av transsexualism är avgörande för om personen ska få slutföra sin behandling. 

Många professioner har inte fått någon utbildning kring könsidentitet och det finns därför risk att 

professionerna inte har tillräcklig kunskap för att hjälpa transpersoner. 

 

I detta kapitel har vi presenterat tidigare forskning angående transpersoners psykiska hälsa med 

en koppling till bemötande och utbildning. Vi presenterade olika definitioner av begrepp som 

används i uppsatsen då vi anser att det är viktigt att åtskilja dessa begrepp för att kunna skriva 

denna uppsats med respekt för människors könsidentitet. Vi har i avsnittet visat att transpersoner 

som grupp är mer utsatta och mer diskriminerade än vad andra i allmänhet är. Vi har även visat 

att den tidigare forskningen pekar på att det finns en kunskapslucka mellan kuratorers arbete och 

deras kompetens gentemot transpersoner, som är vårt syfte att undersöka. Till sist presenteras 

diagnosen transsexualism, dess koppling till stigmatisering, och könskorrigeringsprocessen. 

 

3. Teori 

 

I detta avsnitt presenterar vi det teoretiska perspektiv vi använt oss av i utförandet av vår studie. 

Vi valde queerteori då vi ansåg att den var mest relevant då den lägger fokus på kön och 

könsidentitet samt innebär att ha ett kritiskt förhållningssätt till heteronormen och det binära 
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könssystemet. Vi har även sett i tidigare forskning, (se Burdge 2007), att queerteori erbjuder 

användbara insikter för människor som arbetar inom socialt arbete för att förstå könsroller och 

könsförtryck. Vi tar även upp stigmatisering då tidigare forskning, (se Butler 2006 & Benson 

2013), har visat att transpersoner ofta blir stigmatiserade på grund av sin könsidentitet. 

 

3.1 Queerteori 

Runt 1990-talet började queerteori att växa fram, ungefär vid samma tidpunkt som queerrörelsen 

började ta fast i USA. Inspirerade av feministisk teori började man efterfråga en mångfasetterad 

och problematiserade debatt om samhället, identitet, sexualitet samt utanförskap. Man ville 

studera hur sexuella normer uppstår, upprätthålls och får fäste i samhället samt hur de ifrågasätts. 

Man ville främst studera heterosexualiteten som norm och inte bara fokusera på det som ansågs 

vara avvikande i samhället (Ambjörnsson, 2006: 35).  

 

Vi har i den här uppsatsen riktat in oss på Judith Butlers teorier kring begreppet queer. Butlers 

genombrott med boken Genustrubbel etablerade ett nytt sätt att tänka inom den feministiska 

teorin när den utkom år 1990 och bidrog därmed till ett paradigmskifte på området (Rosenberg, 

2002: 69). Butler (1990) skriver i Genustrubbel om “kvinnor” som feminismens subjekt, men 

problematiserar här vad exakt en kvinna är. Butler talar om en distinktion mellan kön och genus 

och att könets tvåfald kan lösas upp. Med andra ord behöver inte benämningen “man” höra ihop 

med just en manskropp på samma sätt som benämningen “kvinna” inte måste kopplas till en 

kvinnokropp (Butler, 1990: 50, 55-56). 

 

Till skillnad från tidigare synsätt på kön och sexualitet avvisar man inom queerteorin att språket 

endast är en avspegling av verkligheten, istället menar man att språket är med och skapar 

verkligheten. Michel Foucault har betytt mycket för queerteorin genom att utveckla denna tanke 

(Ambjörnsson, 2006: 45- 46). Foucault talar om hur kategoriseringar och klassificeringar gjorda 

av oss människor påverkar vår syn på vår omgivning och därigenom synen på oss själva, hur vi 

har ett behov av att förstå varandra. Detta behov ledde till att begrepp som perversiteter 

skapades, man kopplade samman vad man ansåg vara sexuellt avvikande beteende (allt som inte 

var i fortplantningssyfte) med mental ohälsa. Den historiska sorteringen av begrepp skapade en 
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mängd nya identiteter, till exempel en person som har sex med människor av samma kön och 

betraktat sig endast som det fick plötsligt en identitet; homosexuell. Dessa nya klassifikationer 

innebar nya sätt att utöva kontroll över människor, genom att stoppa dem i fack och ställa 

diagnoser (Foucault 2002: 43, 59). Vissa människor började därigenom att ses som mer normala 

och mer välkomna i samhället än andra (Ambjörnsson, 2006: 46).  

 

Då queerteori fokuserar på genus och sexualitet kritiserar den till exempel 

heterosexualitetsnormen som given. Till skillnad från tidigare forskning inom ämnet utgår 

queerteoretiker från att heterosexualiteten är kulturellt, historiskt och socialt skapad. Genom att 

tala om heteronomativitet istället för heterosexualitet skapas en fokus på att undersöka 

normsystemet och inte enskilda människors sexuella handlingar (Ambjörnsson 2006: 51). 

Queerteori handlar om att kritiskt fokusera på institutioner, lagar, strukturer, relationer och 

handlingar som vidmakthåller heterosexualitet som en naturlig ursprungssexualitet. Den 

heterosexuella normen, heteronormativiteten, ses som en uteslutande princip (Rosenberg, 2002: 

12,15). Heteronormativiteten verkar för att upprätthålla gränser mellan hetero- och 

homosexualitet. De betraktas som motpoler och att leva med någon av motsatt kön anses vara det 

finare, bättre och mer naturliga alternativet. Detta har visats genom historien då man har stämplat 

homosexualitet som något avvikande. För hundra år sedan var homosexualitet något man 

riskerade fängelse för, senare blev man istället sjukdomsstämplad. Allt för att visa att 

homosexualitet inte var normalt och därför den mindre önskvärda sexualiteten (Ambjörnsson, 

2006: 61).  

 

Queerforskningen handlar många gånger om transpersoners situation, men istället för att 

benämna dem som avvikande ställer man dem i relation till det som anses vara det normala. Det 

som ligger till grund för queerteorins syn på trans är performativitet. Begreppet används för att 

beskriva hur en människas identitet skapas. Till exempel när en barnmorska meddelar de 

nyblivna föräldrarna barnets kön, exempelvis pojke, är det inte bara en beskrivning av barnet 

utan det gör något med både barnet och föräldrarna, det är en performativ handling. I fallet med 

barnet blir detta en följd av psykologiska och sociala processer som sätter igång. Barnet kommer 

härmed att befinna sig i en hel värld av föreställningar av hur en, i detta fall, pojke är. Hen 
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kommer att bli bemött på ett visst sätt, uppmuntras att inneha vissa egenskaper och förväntas 

gilla särskilda saker. Könsidentitet blir därefter en påföljd av upprepade handlingar. Därför finns 

det ingen, enligt queerteorin, inneboende sexualitet eller ursprunglig manlig-/kvinnlighet utan 

bara en mängd sociala och kulturella regler vi måste anpassa oss till för att verka normala 

(Ambjörnsson, 2006: 136-138). Ingen är kvinna eller man per automatik utan görs till något av 

dessa två kön (Rosenberg, 2002: 69). 

 

Queerteori har kritiserats för att vara otillräcklig ur ett transperspektiv. Detta kan härröra från att 

det finns meningsskiljaktigheter mellan transpersoner kring huruvida könsidentitet är ett flytande 

begrepp. Kritiker menar att om det skulle vara så finns det en risk att transsexuella personer som 

vill korrigera sitt kön inte blir hörda eftersom kön bara antas vara en skapad struktur och deras 

upplevelser av att tilldelas ett annat kön än vad de känner sig som inte tas på allvar. 

Transsexuella personers upplevelser kan därför bli uteslutna från det queerteoretiska perspektivet 

och därmed räcker inte queerteorin till för att täcka alla områden som rör transpersoner (Nagoshi 

& Brzuzy, 2010: 432). Trots denna kritik har vi valt att använda oss av denna teori då vi anser att 

fördelarna är många, eftersom den erbjuder ett kritiskt förhållningssätt till heteronormen och det 

binära könssystemet, och som det ser ut idag är queerteori, enligt oss, den mest lämpade teorin 

för vår studie om hur kuratorer förhåller sig till och tänker kring unga transpersoner.  

 

3.1.1 Det binära könssystemet 

Kön har sedan långt tillbaka antagits bestå av ett binärt system som knyter an en persons sociala 

karaktärsdrag till dennes anatomiska kön. Det binära könssystemet utgår från att en människa 

från och med födseln tilldelas rollen som man eller kvinna beroende på vilket slags könsorgan de 

uppvisar, och i enlighet med detta synsätt förväntas de som föds med manligt könsorgan att bete 

sig manligt medan de som föds med kvinnligt könsorgan förväntas bete sig kvinnligt (det vill 

säga på så sätt som samhället stereotypiskt anser att manligt och kvinnligt bör vara). Tanken om 

det binära könssystemet härstammar från den gamla föreställningen att män skulle vara 

överordnade kvinnor på grund av den manliga kroppens påstådda överlägsna fysiska kraft 

jämfört med kvinnans då antydda svagare kropp, och genom det synsättet skapades sedan 

könsrollerna som bygger på vilka egenskaper, karaktärsdrag, utseenden och liknande som hör 
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ihop med respektive kön. Till det binära könssystemet hör även att de som benämnts som 

kvinnor ska vara sexuellt attraherade till de som benämnts som män, och tvärtom. Samhället 

använder sedan olika former av positiv och negativ förstärkning för att bygga på dessa roller, 

med argument hämtade från juridiken, religionen och kulturen. Det binära könssystemet blir 

därmed sällan ifrågasatt eftersom människor hela tiden utgår från att det är det ”naturliga” 

systemet (Nagoshi & Brzuzy, 2010: 433). Den här tanken på det binära könssystemet som ett 

sorts naturligt fenomen och inte en social konstruktion bidrar aktivt till att styrka könsrollerna 

och utesluter därmed andra sorters könssuttryck med hänvisning till att de är oacceptabla och till 

och med onaturliga. Den strikta uppdelningen i vad som klassas som det ultimata kvinnliga 

respektive manliga kan därmed pressa unga människor till att tvunget behöva förhålla sig till de 

här rollerna utan att någonsin ges chansen att fundera över andra möjliga könsuttryck (Wiseman 

& Davidson, 2011: 529-530). 

 

3.2 Stigmatisering 

Som vi nämnde tidigare i kapitlet om genusidentitetsstörning och transsexualism kan 

diagnostiseringen av transpersoners tillstånd leda till stigmatisering, då de anses gå emot de 

rådande normerna i samhället och ses som avvikande. Vi har därför använt oss av Erving 

Goffmans (1963) teori om stigmatisering vilket används som ett komplement till queerteori. 

Goffman (1963: 12-13) skriver att ett stigma uppstår när en individ på något sätt avviker från den 

rådande normen som skapats när människor lever och samspelar med varandra, och att personer i 

individens närhet då endast ser den här avvikelsen istället för alla de gemensamma faktorerna de 

innehar. När en individ inte faller in i föreställningarna som skapats kring den innehar den ett 

stigma och åtskiljs därmed från de som följer normen, de som Goffman här namnger som “de 

normala”. “De normala” anser att individen med stigmat per definition är en ofullkomlig 

människa och att det därmed måste göras olika insatser för att lösa detta, insatser som på olika 

sätt, och även utan att vara med flit, blir diskriminerande och försvårar levnadssituationen för 

den stigmatiserade individen. Även om denne på något sätt försöker åtgärda det som anses vara 

avvikande når den fortfarande inte helt upp till kraven för att få vara en av “de normala”, 

eftersom den då har kvar minnet av att den lät korrigera bristen som den ansågs inneha. 

Dessutom kan svårigheter uppstå i det direkta mötet mellan stigmatiserade personer och “de 
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normala”, eftersom de stigmatiserade personerna inte kan veta hur de kommer mottas och 

kategoriseras beroende på sitt stigma. Den stigmatiserade personen kan uppleva att denne själv 

samt dennes handlingar bedöms och ifrågasätts på sätt som kanske inte skulle ske för en av “de 

normala” (Goffman, 1963: 16, 21-22). På så sätt stigmatiseras olika människor i samhället, och 

studier i USA visar hur just transpersoner genom att inte överensstämma med de traditionella 

könsnormerna möter ett systematiskt förtryck och nedvärdering som kan ta sin form genom 

diskriminering i arbetslivet, verbala trakasserier och även fysiskt våld. Till följd av fördomarna 

och diskrimineringen som hör ihop med stigma så stiger nivån av psykologisk stress hos 

transpersoner, varpå de kan tvingas dölja sin identitet vilket i sin tur leder till ännu högre nivåer 

av stress till följd av den ständiga vaksamheten och oron för att ‘bli avslöjade’ (Bockting et al, 

2013: 943-944). Även i aspekten att inte helt och fullt kunna bli en av “de normala” trots diverse 

korrigeringar möter transpersoner stora svårigheter, som exempelvis inom den feministiska 

kampen då ens könsidentitet kan komma att ifrågasättas då personer med transidentitet dels kan 

anklagas för att vara män som svikit det kvinnliga könet, men även att inte vara “riktiga” kvinnor 

till följd av sin korrigering (Nagoshi & Brzuzy, 2010: 435). 

 

I detta avsnitt har vi presenterat det teoretiska perspektiv vi har använt oss av, queerteori, samt 

viktiga begrepp som vi valde att använda oss av vid vår analys, som heteronormativitet, binära 

kön och performativt. Vi nämner även transpersoner i relation till stigmatisering enligt Goffman.  

 

4. Metod 
 

I detta avsnitt presenterar vi hur vi har använt oss av en kvalitativ metod för att insamla material 

och genomföra vår studie. Vi redogör för kvalitativ innehållsanalys som vi har tillämpat vid 

analys av materialet. Vi beskriver även vårt urval av informanter, vår kodningsprocess samt 

hanterar begreppen reliabilitet och validitet. Tillsist presenteras våra etiska överväganden. 

 

Syftet med vår undersökning var att undersöka och beskriva hur kuratorer förhåller sig till och 

tänker kring unga transpersoner. Vi valde därför att använda oss av en kvalitativ 

forskningsmetod eftersom vår önskan var att ta del av kuratorernas egna tankar och erfarenheter. 
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Inom kvalitativ forskning studerar man ”på djupet men inte på bredden”, med detta menas att 

man bara studerar några få miljöer men i sin helhet istället för att välja ut några drag eller 

egenskaper, variabler, som man gör inom kvantitativ forskning (Repstad 2007: 15).  

 

4.1 Urval 

Vi har genomfört intervjuer med 10 kuratorer, 7 av kuratorerna arbetade på 

ungdomsmottagningar och 3 inom skolan. Vi valde dessa arbetsplatser då vi ansåg att de främst 

har kontakt med ungdomar i den ålderskategori vi sökte och det var deras erfarenheter vi ville 

studera. 8 av informanterna hade en socionomexamen som grundutbildning och de andra 2 var 

beteendevetare. Vi tänkte först hålla oss till Uppsala och Stockholms kommun men eftersom 

många kuratorer har en hög arbetsbelastning var det svårt att få tag på personer som hade tid så 

vi fick utöka vårt sökfält och skickade ut mail samt ringde ett antal kuratorer (inom grundskolor, 

gymnasium och på ungdomsmottagningar) i olika närliggande kommuner. En del av kuratorerna 

som vi kontaktade motsatte sig i tidigt skede att delta då de inte ansåg att de hade någon kunskap 

eller erfarenhet av att bemöta transpersoner. Detta gjorde att vi utvecklade vårt informationsbrev 

(se bilaga 1) till att inkludera att det inte fanns några krav på erfarenhet utan att vi ville ha en 

övergripande blick över kuratorers tankar kring unga transpersoner. 

 

Urvalet av våra intervjupersoner har varit ett så kallat bekvämlighetsurval, vi har med andra ord 

intervjuat de personer som funnits tillgängliga för oss under just det här tidsspannet. Den här 

typen av urval används bland annat när man får chansen att träffa informanter av en tillfällighet 

och inte vill missa den chansen (Bryman, 2002:114- 115). Den här urvalsstrategin har fungerat 

för oss i och med att vi har haft vissa svårigheter, som vi nämnde tidigare, med att få tag på 

informanter och därmed anpassat oss efter de som gått att få tag på utifrån deras arbetstider.  

 

För att genomföra dessa intervjuer skickade vi ut en förfrågan om att delta i studien (se bilaga 1) 

via mail till flera kuratorer för att få ut så mycket information som möjligt till dem innan samt att 

få dem intresserade av att vara med. Till de vi pratade med via telefon tog vi informationen 

muntligt, och till de som ville ha den skriftligt skickade vi informationen via mail samt 

frågeformuläret (se bilaga 2) med fastställda frågor som användes vid intervjuerna för de som 
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ville förbereda sig. Vår förfrågan innehöll vårt syfte, frågeställningar, att vi ville spela in 

samtalet, att intervjun skulle bedrivas med samtycke samt förslag på tidsspann, vilka veckor vi 

hade tänkt oss, och plats. Vi föreslog att träffas på deras arbetsplats då de kunde känna sig mer 

bekväma där, detta i enlighet med Pål Repstad (2007: 95) då han skriver att platsen eller lokalen 

kan påverka resultatet av intervjun. Man ska vara i en ostörd miljö där informanten kan känna sig 

hemma, därför är det bra att intervjua personer på deras arbetsplats. 

 

4.2 Genomförande 

Då en kvantitativ metod präglas av att ha en liten flexibilitet, man samlar oftast information 

genom att skicka ut enkäter och dessa är svåra att ändra i efterhand, valde vi att arbeta utifrån en 

kvalitativ metod, specifikt med kvalitativa intervjuer, som gav oss ett mer flexibelt arbetssätt 

eftersom den tillåter att informanten styr samtalet mer och man kan då lättare upptäcka 

information som man inte hade tänkt på tidigare (Johannessen, Tufte, 2003: 71). Repstad (2007: 

87) skriver att den kvalitativa intervjun ska vara helhetsorienterad men ändamålsenlig. Även i 

kvalitativa metoder så finns intresset att jämföra svaren från olika personer och detta kan vara 

svårt om man inte har fått svar på samma frågor från alla, därför är det viktigt att ha en 

referensram att följa under intervjun. Detta resulterade i att vi valde att använda oss av 

semistrukturerade intervjuer då det var mer förenligt med vårt syfte att undersöka och beskriva 

hur kuratorer förhåller sig till och tänker kring unga transpersoner, eftersom vi ville att 

informanterna skulle leda samtalet då det var deras kunskap och tankar vi var ute efter. 

Semistrukturerade intervjuer kännetecknas av att forskaren har ett antal förbestämda frågor men 

samtidigt har utrymme för att ställa följdfrågor beroende på de svar informanten ger (Aspers, 

2011: 143). Detta gjorde vi genom att ha en intervjuguide (se bilaga 2) med fastställda frågor, 

men med plats för följdfrågor. Frågorna var utformade på så vis att vi skulle kunna besvara syftet 

med undersökningen samtidigt som vi ville ge plats för informanternas tankar kring ämnet, vi 

ville förstå vilka erfarenheter de har och därmed ta del av deras föreställningsvärld.  

 

Jan Trost (2005) skriver om för- och nackdelar man kan stöta på när man arbetar med intervjuer, 

och vi har haft dem i åtanke under vårt arbete. Det kan exempelvis föreligga en viss risk i att vara 

två personer som intervjuar då den intervjuade personen kan uppleva sig vara i en sorts 
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underlägesposition där maktbalansen blir skev i och med att denne ensamt ska svara på två 

personers frågor. Trost (2005: 46) benämner även en positiv aspekt med att vara två 

intervjupersoner, i och med att vi kunde komplettera varandra och den som inte pratade kunde 

anteckna och därigenom fånga upp ytterligare information. Hur det faktum att vi var två 

intervjuare har påverkat intervjuerna kan vi endast spekulera om. Vi ville naturligtvis undvika att 

känslor av maktobalans skulle uppstå och försökte därför arbeta runt det på bästa sätt, 

exempelvis genom att dela upp frågorna mellan oss så att den intervjuade personen endast 

behövde fokusera på en av oss åt gången och höll ögonkontakt med informanten, samtidigt som 

den andra satt tyst och antecknade enstaka detaljer. Då vi gjorde samtliga intervjuer tillsammans 

har vi inget annat att jämföra med men vi ansåg inte att detta påverkade informanterna negativt 

utan de verkade avslappnade. Vi spelade in intervjuerna genom ljudupptagning för att på så vis 

kunna utvinna så mycket material som möjligt ur det som sades, eftersom inspelningarna gav den 

fördelaktiga möjligheten att kunna transkribera intervjun efteråt och läsa mer kring det som 

sagts, samt spola tillbaka och analysera val av ord vid olika utvalda tillfällen. På så vis behövde 

vi inte skriva ned exakt allting som informanten sade och kunde därmed lägga desto större fokus 

på att lyssna. Trost (2005: 53-54) skriver att en negativ aspekt med att spela in samtalen kan vara 

att det blir en tidskrävande metod. Vi kan hålla med om transkriberingen tog upp en del tid, men 

samtidigt var det en väldigt viktig del i vårt arbete för att få med så mycket information som 

möjligt och för att kunna göra en kvalitativ innehållsanalys.  

 

4.3 Innehållsanalys och kodningsprocessen 

I vår studie har vi använt oss av kvalitativ innehållsanalys för att få fram informanternas 

förmedlade upplevelser, då vårt syfte är att studera hur de tänker kring och förhåller sig till unga 

transpersoner. Vid denna analysmetod bör man välja om man ska fokusera på det så kallade 

manifesta eller latenta innehållet i en text. Det manifesta innehållet beskrivs som det synliga och 

uppenbara i texten, medan det latenta innehållet beskrivs som en tolkning av den bakomliggande 

meningen i texten och som ger ett större tolkningsutrymme till forskaren. Vid en kvalitativ 

innehållsanalys kan man dock använda sig av båda sätten, att vid kodningen se på det som finns 

uttalat i materialet men att sedan komma till tolkningsstadiet där forskaren får friheten att dra 

meningsfulla slutsatser (Graneheim & Lundman, 2004: 106, 111, Holsti, 1969: 12-13). Vi har 
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använt oss av det manifesta genom att presentera koder av det synliga i intervjuerna, och dessa är 

kategoriserade efter kontexten i vilket de yttrades (till exempel i samband med vilken fråga), 

men vid analysen av vårt material har vi valt att fokusera på det latenta i texten, vad det betyder, 

och tolkat det utifrån vårt queerteoretiska perspektiv och begrepp vi utgick ifrån, till exempel 

som heteronormativitet och binära kön. Holsti (1969: 17) skriver även att innehållsanalys kan 

behövas om det anses meningsfullt att analysera deltagarnas språk, då queerteori menar att hur vi 

pratar speglar och skapar vår bild av verkligheten blev detta betydelsefullt i vår analys.  

 

Vi arbetade enligt Graneheim & Lundmans (2004: 107- 108) förslag på hur kodningsprocessen 

kan gå till, då vi transkriberade vårt material och markerade sedan ut olika meningsenheter, det 

vill säga hela meningar, och genom dem fann koder. Vi letade sedan efter likheter och skillnader 

mellan koderna och bildade med hjälp av dem mer övergripande kategorier som fungerade som 

beskrivningar av innehållet i vårt transkriberade material. Några av våra kategorier tog mer plats 

och fick då en egen del i presentationen av resultatet medan andra kunde ses som subkategorier, 

till exempel har vi heteronormen som en kategori och binära kön blev till den en subkategori då 

vi fann likheter mellan dessa. Nedan demonstreras i förkortad form hur våra kategorier, 

(könsidentitet, heteronormen, psykisk ohälsa bland unga transpersoner och utbildning om HBTQ 

frågor) skapades genom att vi utifrån vårt innehållsanalytiska perspektiv hittade koder för hur 

intervjupersonerna beskrev och upplevde dessa begrepp. 

 

”Så att kön det är upp till var och 
en, vad man själv tänker att man har 
så att säga.” 
 
”Det är upplevelsen av sin egen 
könstillhörighet, jag tänker att det är 
en känsla med allt vad det innebär, 
en känsla av tillhörighet”  
 
“Det är väl mest den personen själv 
identifierar det, det är ju inte vi 
andra som gör det, utan utifrån vad 
personen själv identifierar sig med” 
 
“Jag tänker att kön, att det liksom 
också finns biologiskt kön, 
juridiskt, socialt, så, och där 

Upp till var och en 
 
 
 
Ens egen upplevelse, känsla av 
tillhörighet 
 
 
 
Personen själv som identifierar 
 
 
 
Biologiskt, socialt och juridiskt kön  
 
 

Könsidentitet 
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könsidentitet är en del av begreppet 
kön” 
 
“En sorts grundläggande känsla för 
vem man är och hur man vill bli 
uppfattad” 

 
 
Grundläggande känsla 

 
”Jag skulle definiera det som att det 
finns en norm som säger att kärlek 
och sex ska vara mellan en man och 
en kvinna” 
 
”Men det vore ju en skam att säga 
att inte heteronormen råder” 
 
”För det är ju det starkaste som är i 
samhället och det är det man hela 
tiden utgår ifrån”  
 
“Alltså heteronormen är ju himla 
stor och tyvärr så är det den många 
lever efter och förutsätter att andra 
gör” 
 
“... att man antar att du är hetero” 

Kärlek och sex mellan kvinna och 
man 
 
 
 
Heteronormen råder 
 
 
Starkaste i samhället 
 
 
 
Heteronormen stor 
 
 
 
 
Anta heterosexualitet 

Heteronormen 

 

”jag tycker att det är många av de 
transungdomar jag haft i samtal, att 
det finns en stor psykisk ohälsa, 
bland just de yngre 
transpersonerna, och det tycker jag 
är nånting som behöver 
uppmärksammas…” 
 
”för att, vad ska vi säga, två 
tredjedelar av de som jag haft 
kontakt med har ändå haft en så 
pass allvarlig psykisk ohälsa så att 
jag egentligen inte kan ha dem i 
samtal” 
 
”Vi vet att självmordsstatistiken 
kring dessa ungdomar är jättehög 
så vi vill få tag i dem så snabbt 
som möjligt, så tidigt som möjligt” 
 
”Man går och mår dåligt, man trivs 

En stor psykisk ohälsa 

 

 

 

 

 

 

Allvarlig psykisk ohälsa 

 

 

 

 

Hög självmordsstatistik 

 

 

 

Psykisk ohälsa bland unga 

transpersoner 
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inte med sin kropp, man söker inte 
hjälp för det är så tabubelagt” 
 
”man har jättemycket suicidtankar, 
man har kanske ett aktivt 
självskadebeteende som är asså 
gradmässigt ganska allvarligt, man 
har svår depression, ångest, 
panikångest” 
 

Tabubelagt 

 

 

Suicidtankar 

 

”Och HBTQ-frågan hamnar ofta i 

utbildningen om diskriminering” 

 

”det är det som är intressant, 
utbildning krävs absolut, och också 
hur transvården ser ut, det är också 
nånting som är i omformerande 
och hela tiden utvecklas och så, det 
behöver jag också ha bra kolla på” 
 
”För att minimera kränkande 
beteende, mobbning och 
oliktänkande, att få vara som man 
vill vara så behöver alla 
utbildning” 
 
”Man skulle behöva det mer i hela 
skolan, hela arbetsplatsen får en 
utbildning, och så ser man över 
”okej, hur har vi det med våra 
rutiner och bemötande, såhär 
många transpersoner går det 
statistiskt på vår skola, hur känns 
det för dem när vi har de här 
strukturerna?” 
 
”Men verkligen, därför man hör så 
mycket människor som vittnar om 
att de har fått ett dåligt bemötande 
som handlar om okunskap” 
 

Hamnar under diskriminering 

 

 

 

Utbildning krävs absolut 

 

 

 

 

Minimera kränkande beteende 

 

 

 

Hela arbetsplatsen får en utbildning 

 

 

 

 

 

 

 

Dåligt bemötande som konsekvens 

av okunskap 

Utbildning om HBTQ 

frågor 
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4.4 Validitet och reliabilitet 

Med validitet menas giltighet, huruvida en studie faktiskt lyckats undersöka det som skulle 

undersökas (Kvale, 2009: 264). Validitet kan delas in i intern och extern validitet. Med intern 

validitet menas om resultatet har framkommit på ett riktigt sätt. Detta kan till exempel mätas 

genom att man jämför sitt resultat med tidigare studier om ämnet. En annan central roll för att se 

den interna validiteten är urvalet. Om man använder sig av förstahandskällor på ämnet bidrar det 

till en högre validitet (Jacobsen, 2007: 156-157, 161). I vår studie om hur kuratorer förhåller sig 

till och tänker kring unga transpersoner använde vi oss av kuratorer som informanter, resultatet 

bygger därför direkt på deras kunskap och tankar. Vi anser att vi genom detta insamlade 

empiriska material har kunnat besvara vårt syfte och våra frågeställningar. Om informationen 

man får av oberoende informanter stämmer överens med varandra anses resultatet få en högre 

validitet (Jacobsen, 2007: 162). Vi har använt oss av ett flertal kuratorer i olika kommuner, som 

inte har någon koppling till varandra, och anser därför att de kan ses som oberoende källor.  

 

Med extern validitet menas hur resultatet kan överföras, generaliserbarheten, från de få enheter 

man har undersökt till andra, som inte har undersökts. Inom kvalitativ forskning är det dock svårt 

att få fram detta då man vanligtvis använder sig av ett fåtal enheter och dessa brukar vara utvalda 

för ett särskilt syfte. Syftet med kvalitativ forskning är oftast att få en djupare förståelse av ett 

fenomen, snarare än att säkerställa omfattningen (Jacobsen, 2007: 166-167). Eftersom vårt urval 

bestod av 10 personer blir det därför svårt att säga om detta urval är en representation av en 

större grupp. 

 

Reliabilitet handlar om huruvida undersökningen har bedrivits på ett trovärdigt sätt. 

Formuleringen av frågorna blir här en viktig aspekt, frågorna ska inte vara ledande. Akademiska 

begrepp bör även undvikas och neutrala frågor bör stå i fokus (Kvale, 2009: 188, 263). Vi har 

haft detta i våra tankar när vi utformade frågorna och försökte därigenom att ställa öppna 

neutrala frågor utan några värderingar i sig (se bilaga 2). Följdfrågorna fick informanterna styra 

då det var deras berättelser och tankar som vi ville analysera.  Vid transkriberingen behövs en 

reliabilitetskontroll eftersom personer kan tolka materialet, i vårt fall de inspelade intervjuerna, 

på olika sätt, till exempel genom att sätta punkt och kommatecken på olika ställen kan det 
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påverka hur man sedan läser texten (Kvale, 2009: 201). Detta har vi försökt motverka genom att 

båda har haft tillgång till inspelningarna och transkriberingarna. På så sätt har vi kunnat se över 

om den ena har missat något samt föra en diskussion om materialet. Graneheim och Lundman 

(2003: 106, 110) skriver att det kan vara svårt att diskutera trovärdigheten i resultatet av en 

kvalitativ innehållsanalys eftersom man intervjuare tolkar det som sägs på ett visst sätt och att 

det därmed kan finnas många olika meningar i en text. Att kunna hävda trovärdighet i en 

kvalitativ studie handlar då istället mer om att kunna argumentera för varför man valt att tolka 

det empiriska materialet på ett visst sätt, vilket vi gjort utifrån vårt queerteoretiska perspektiv. 

 

4.5 Etiska ställningstaganden 

När det kommer till våra etiska ställningstaganden bedrev vi vår intervjustudie utifrån de fyra 

forskningsetiska riktlinjerna som Vetenskapsrådet (s. 7-14) har framställt. Kraven utgår från att 

man ska bedriva sin studie med samtycke. Det innebär att informanterna själva bestämmer över 

sin medverkan och ska vara välinformerade om studiens syfte. Informanterna som deltar i 

intervjuerna ska även vara informerade om deras uppgift i arbetet och vad syftet med 

undersökning är. Utifrån detta skickade vi ut ett informationsbrev med vårt syfte, frågeställningar 

och annat som kan tänkas påverka deras beslut om att medverka tillsammans med förfrågan om 

deltagande (se bilaga 2). Informanterna som vi ringde informerade vi muntligt vid 

telefonsamtalet. Innan intervjuerna började vi även med samma information för att 

säkerhetsställa att alla förstod vad det betydde att delta och visste syftet med vår studie. 

Informanterna ska även upplysas om att det är frivilligt att delta och att de kan avbryta sin 

medverkan när som helst under uppsatsens gång. Man ska även bedriva sin studie utifrån 

konfidentialitetskravet vilket innebär att intervjupersonernas identiteter har avidentifierats i 

uppsatsen och deras personuppgifter lämnades inte ut samt förvarades på ett säkert sätt så att 

ingen obehörig kunde få tag i dem. Inom detta tillkommer även att att den utskrivna texten ska 

vara sann mot deras uttalanden (Kvale, 2009: 79). Materialet som samlades under arbetets gång 

har endast använts i uppsatsen. 

 

I detta avsnitt presenterade vi hur vi använde oss av kvalitativa intervjuer för att samla in 

material till vår undersökning om hur kuratorer förhåller sig till och tänker kring unga 
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transpersoner. Vårt urval bestod av kuratorer som arbetar inom skolan och på 

ungdomsmottagningar i olika kommuner. Vi beskrev även vår analysmetod, kvalitativ 

innehållsanalys, och sedan vår kodningsprocess av materialet. Vi hanterar även begreppen 

reliabilitet och validitet samt tillsist presenterades våra etiska överväganden utifrån 

Vetenskapsrådets rekommendationer.  

 

5. Resultat 

 

I den tidigare forskningen framstod transpersoner som en osynliggjord och utsatt grupp som det 

oftast råder en okunskap kring. Den visade på att professionella sällan har den kunskap som 

behövs för att ge transpersoner ett gott bemötande och detta leder till mer utsatthet samt förtryck 

av denna grupp.  

 

I vår undersökning utgick vi ifrån våra frågeställningar om; vilken kunskap/kompetens 

kuratorerna har för att bemöta transpersoner, hur kuratorerna ser på vilken betydelse 

könsidentitet har för ungdomar och om det finns några styrdokument/riktlinjer för att bemöta 

unga transpersoner. Här presenterar vi det resultat vi har fått genom kodningen av våra 

transkriberingar. Kategorierna blev könsidentitet, heteronormen, psykisk ohälsa bland unga 

transpersoner och utbildning om HBTQ frågor, till vissa av dessa tillkom även subkategorier. 

Dessa kategorier anser vi ska kunna besvara våra frågeställningar och är i enlighet med vårt syfte 

att undersöka hur kuratorer förhåller sig till och tänker kring unga transpersoner.  

 

5.1 Könsidentitetens betydelse 

En av våra frågor under intervjuerna var vad informanterna ansåg att könsidentitet är och vilken 

betydelse de ansåg att den har i människors liv. Vi ställde denna fråga eftersom vårt syfte var att 

undersöka hur kuratorer tänker kring unga transpersoner och ett av problemen som dök upp i den 

tidigare forskningen var att många professionella bland annat blandade ihop begreppen sexualitet 

och könsidentitet. Även vid kodningen framstod det som ett aktuellt och återkommande begrepp 

och blev därför en kategori utifrån vårt empiriska material. Det här kan kopplas till vår 
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innehållsanalytiska metod då vi undersökte hur våra intervjupersoner pratade om begrepp som 

just könsidentitet och hur begreppet då synliggörs som något viktigt. 

 

Samtliga informanter talade om könsidentitet som någonting man som individ bestämmer över 

själv och att ingen annan ska få bestämma vad man är eller känner sig som. Det pratades om som 

något väldigt individuellt som finns på insidan av varje person, en grundläggande känsla för vem 

man är och hur man vill bli uppfattad. Vi märkte under intervjuerna en stor medvetenhet hos 

informanterna om könsidentitetsbegreppet och majoriteten av informanterna hade erfarenheter av 

att ungdomar talat om detta i samtal. Informant 2 pratade om att en persons könsidentitet dock kan 

komma att uppfattas olika av andra personer i ens närhet och att bilden en person har av sig själv 

inte alltid stämmer överens med hur omgivningen ser på en. 

  
”Vilket kön man identifierar sig som, men jag tänker att det också ingår hur andra ser på en, och överensstämmer det 

man själv, den identitet man själv tycker att man har med hur andra ser på en och det kan ju skilja sig. Det kanske är 

att ens kompisar ser på en på ett sätt, ens föräldrar på ett annat sätt, samhället på ett sätt, liksom juridiskt kön och ett 

biologiskt kön.”  - Informant 2 

  
Detta sätt att benämna könsidentitet uppvisar en bild av att det är individbaserat och upp till var 

och en att definiera sig själv, samtidigt som den påverkas av hur andra ser på en. Detta kan ses i 

enlighet med hur Foucault (2002: 43) talar om hur kategoriseringar skapade av oss i interaktioner 

med varandra påverkar vår syn på vår omgivning och därigenom synen på oss själva, samt att vi 

har ett behov av att förstå varandra. Det informanterna säger kan därför bidra till skapandet av en 

motsägelse, att samtidigt som könsidentitet återges som något individuellt benämns det som 

något som måste förhålla sig till andra. Detta kan antyda en tvetydig föreställning av 

könsidentitet, att man vill att den ska vara helt individuell men att det i dagens samhälle inte är 

möjligt.  

 

Vid frågan vilken betydelse könsidentiteten har för människor svarade majoriteten av 

informanterna att den hade väldigt stor betydelse. Den talades om som något av det starkaste vi 

delar in varandra utifrån. Flera av informanterna talade om den som viktig men problematisk. 

Den kan ha stor betydelse både för den enskilde i den egna identitetsutvecklingen men även i 
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relation till andra. Informant 7 talade om att ungdomar kan tycka att det är problematiskt att 

andra förväntar sig ett visst beteende och utseende kopplat till ens kön, att ens genitalier ska 

stämma överens med ens könsuttryck. Nagoshi & Brzuzy (2010: 433) skriver att redan från 

födseln tilldelas en människa rollen som man eller kvinna beroende på vilket slags könsorgan de 

uppvisar, och i enlighet med detta synsätt förväntas de som föds med manligt könsorgan att bete 

sig manligt medan de med kvinnligt könsorgan förväntas bete sig kvinnligt. Sättet som 

informanterna talar om ungdomarnas problematik kring människors förväntan på dem utifrån 

givna könsroller antyder att det finns en norm kring hur vi förväntas vara och hur problematiskt 

det blir att bryta den normen. Genom att samhället skapar en bild kring vad som definieras som 

en kvinna respektive vad som definieras som en man måste ungdomar hela tiden förhålla sig till 

detta vilket kan leda till svårigheter i skapandet av den egna identiteten. Betydelsen av hur andra 

ser en och vad samhället lägger för betydelse i könsidentitet blev ett återkommande tema bland 

informanterna.  

  
“Det är ju så enkelt att se på att till exempel om man har en könsidentitet som inte stämmer överens med samhällets 

normer så får det ganska stora konsekvenser, hade det inte fått det hade det inte spelat så stor roll.” 
 - Informant 9 

  
Informanterna berättade vidare att för vissa ungdomar kan det vara viktigt att definiera 

könsidentiteten och tala om vilken identitet de har, medan för andra verkade det inte vara något 

speciellt att prata om. De pratade även om att för vissa unga transpersoner var det viktigare att 

trycka på att de tillhörde ett annat kön än det de tilldelats från födseln och därmed pratade de mer 

i termer om just könsidentitet än ungdomar som inte upplevde några större problem kring 

könsidentiteten. Vidare på samma ämne pratade flera av informanterna om att könsidentitet 

kunde vara något väldigt oreflekterat hos personer som aldrig stött på problem kring den. Detta 

kan kopplas till vårt queerteoretiska perspektiv då queerteorin bygger på enskilda människors 

upplevelser av att falla utanför normerna för könsidentitet och sexualitet. Könsidentitet beskrivs 

inom queerteorin som resultatet av så kallade performativa handlingar, där en människa från och 

med födseln befinner sig i en värld där denne tilldelas ett kön och sedan förväntas bete sig i 

enlighet med de regler som tillhör det könet. Därför finns det ingen, enligt queerteorin, 

inneboende sexualitet eller ursprunglig manlig-/kvinnlighet utan bara en mängd sociala och 
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kulturella regler vi måste anpassa oss till för att verka normala (Ambjörnsson, 2006: 136-138). 

Detta innebär att om man sedan identifierar sig med det kön man tilldelats så reflekterar man 

sällan över könsidentiteten eftersom man faller in i ramen samhället har skapat för hur man 

förväntas vara och upplever därmed inte samma känslor av att behöva anpassa sig för att bli 

accepterad.  

 
“ [...] könsidentitet är ju något som alla har men om man nu är en cis-person så behöver man inte fundera så mycket 

över det och därför så finns det nog också, att könsidentitet används för att beskriva frustrationen över att det är så. 

Alla har den men vissa kan skita i att förhålla sig till det för de stöter aldrig på något problem med det.” 
 - Informant 9 

  
Informant 3 pratade vid olika tillfällen under intervjuns gång om ett begrepp hen själv valde att 

benämna som “skavet”, att man som person kan uppleva att man skaver mot normerna, eller att 

normerna skaver mot en själv, och vilka problem det kan medföra i ens liv. Det kunde då ligga 

närmare till hands för personer som upplevt “skavet” att fundera över identiteten. 

 
“Men jag tror det är mest för att man inte mött på skavet, alltså skavet, att man inte skaver mot normerna, och då kan 

man vara så oreflekterad och känna ”det här var väl inget viktigt för mig” [...] Och hos dom personer där normen 

skaver, eller där det blir en friktion, där ligger det nära ytan att problematisera och fundera och identifiera” - 

Informant 3 

 

I ovanstående citat berättar informanten om det så kallade “skavet”, och att orsaken till att det 

ens finns ett skavande är för att det finns normer som man kan hamna utanför. Detta i enlighet 

med vår innehållsanalys speglar en verklighet där vi har skapat det som anses vara “det normala” 

och att det som inte passar in i den mallen kan klassas som avvikande och blir därmed något som 

skaver.  

 

5.1.1 Att vara en “äkta” transperson 

En av informanterna talade om vikten av att vara tillgänglig och stödja de ungdomar som skulle 

genomgå en utredning för könskorrigering, och att det då var viktigt att kunna hantera 

ungdomens tankar och oro kring den långa utredningstiden eller att eventuellt inte känna sig 

bekväm med utredningteamets tillvägagångssätt. Som tidigare nämnt pratade ungdomarna som 
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upplevt det så kallade skavet mer om könsidentitet än ungdomar som inte reflekterat över att de 

inte stämde överens med normen. Detta kunde bland annat visa sig hos de ungdomar som ville 

korrigera sitt kön.  

 
”För om man tänker såhär, de ungdomarna som vill göra en könskorrigering så att säga, byta kön, de vill vara 

ganska tydliga med att kommer de hit som en transkille, alltså en tjej som kommer hit och då vill byta kön eller 

korrigera könet till kille och bli kille i slutändan, de vill vara ganska tydliga med att jag är kille.” 
 - Informant 1 

 

I samband med att eventuellt påbörja en korrigeringsprocess kunde det också bli viktigt för 

ungdomarna att verkligen trycka på att de var en så kallad “äkta” transperson, vissa kunde även 

nämna att de var “mer” trans än andra och att det därmed kunde bli spekulationer kring vem som 

då var en genuin, äkta transperson. Detta kan kopplas till vårt queerteoretiska perspektiv där kön 

talas om som någonting som görs istället för någonting som är och det inte sägs finnas någon 

inneboende manlig- eller kvinnlighet utan bara olika sociokulturella regler som vi lär oss att 

anpassa oss till för att framstå som normala (se Ambjörnsson, 2006: 136-138, Rosenberg, 2002: 

69). Genom att skapa kön utifrån olika föreställningar kring hur en man respektive en kvinna ska 

vara skapas också könsroller och normer att förhålla sig till, och det är sedan dessa 

könsstereotypiska föreställningar som en transperson måste leva upp till för att kunna sägas vara 

en person som genuint vill korrigera sitt kön (beroende på om personen måste visa sig vara en 

man eller kvinna). I vårt empiriska material framkom det hur unga transpersoner ofta trycker på 

vilket kön de definierar sig som, och gör detta utifrån starka könsnormer. Genom detta 

återskapas en bild av hur en “riktig man” respektive en “riktig kvinna” förväntas vara. Detta kan 

kopplas till att det finns en idé om en “äkta transperson”, i förhållande till en “oäkta”, och det gör 

att ungdomarna vill visa att deras identitet är trovärdig. 

 

Sammanfattningsvis visar detta avsnitt att informanterna ansåg att könsidentitet var något 

individuellt och personligt samt att endast en själv har rätten att definiera sig själv men att man 

samtidigt måste förhålla sig till andra. Det framkommer även att könsidentitet har en stor 

betydelse både för individen själv men även i ett samhällsperspektiv. I avsnittet nämner vi också 
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hur det antyds bli viktigare för unga transpersoner att prata om könsidentitet och benämna sig 

som genuina och äkta, detta ofta kopplat till könskorrigeringsprocessen. 

 

5.2 Heteronormen råder 

Ett annat begrepp vi undrade över var heteronormen, vad informanterna ansåg att den var och om 

de ansåg att den påverkar ungdomars mående och i så fall hur. Vi ställde denna fråga då vårt 

teoretiska perspektiv, queerteori, ger en bild av heteronormativitet som en problematisk mall att 

förhålla sig till, och då specifikt för transpersoner.  

 

Heteronormen beskrevs av informanterna som en ram som råder i samhället, en mall man skulle 

passa in i, där sex och kärlek ska vara mellan en man och en kvinna. En norm som gör att man 

förutsätter att alla lever i ett heterosexuellt förhållande och beskrevs av flera informanter som det 

starkaste i samhället idag och det man hela tiden utgår ifrån. Den skildrades även som ett 

fenomen som talar om för oss hur vi ska vara och vad som förväntas av oss i kärleksrelationer. 

Informant 4 beskrev även heteronomen som något som appliceras för att göra det enkelt, att vi 

behöver denna kategorisering för att kunna placera in folk i fack som vi är bekväma med, som vi 

har lärt oss att vara bekväma med. Hen talade även om att heteronormen är något som 

genomsyrar socialt arbete genom att man till exempel på hens arbetsplats talar om mamma och 

pappa när de träffar barn/ungdomar. En annan beskrev heteronomen som en våt filt över 

samhället som är förtryckande och begränsande på många sätt samt att den påverkar samtliga 

individer på olika sätt, även de som lever innanför heteronormens ramar. Även här märkte vi av 

en stor medvetenhet hos informanterna om begreppet och att det var något som de hade 

reflekterat mycket över tidigare. Flera av informanterna nämnde att om man inte tillhör 

heteronormen så faller man utanför det som anses vara normalt och att detta kan få stora 

konsekvenser. 

  
”Och allt annat är då en avvikelse från normen och något som man får räkna med, att i olika delar av samhället så 

bestraffas man för det på olika sätt, även om det såklart finns många som är helt chill med det och det kan vara 

positivt i vissa kretsar, så finns det ändå allt från lagstiftningsnivå till i omklädningsrummet på en högstadieskola.” 
 - Informant 2 
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Dessa beskrivningar av heteronormen som har kommit fram från informanterna kan kopplas till 

queerteori och dess syn på heteronormativitet. Queerteori talar om ett samhälle där det antas att 

kvinnor ska vara sexuellt attraherade av män och tvärtom. Samhället använder sedan olika sätt 

att ge positiv och negativ förstärkning till olika beteenden (Nagoshi & Brzuzy, 2010: 433). Detta 

talar majoriteten av informanterna om, denna bild av att faller man utanför normen och blir en 

avvikelse bestraffas man på olika sätt av samhället, genom lagstiftning, stigmatisering och 

genom att utsättas för förtryck. Goffman (1963: 12-13) skriver att en individ stigmatiseras när 

hen på något sätt avviker från de rådande normerna som skapats av människor som lever och 

samspelar med varandra. När en individ inte faller in i föreställningarna som skapats kring den 

innehar den ett stigma och åtskiljs därmed från de som följer normen. Ett exempel en informant 

gav som visar heteronormen på lagstiftingsnivå var att när ett heterosexuellt par får barn behöver 

mannen inte skriva på ett fadersskapsattest, då han automatiskt antas att vara pappan.  

 

Gemensamt för majoriteten av informanterna var att de ansåg att heteronormen påverkade 

ungdomars mående på ett eller annat sätt och mer eller mindre.  

  
“Det påverkar ju jättemycket därför att hela samhället är ju i princip designat utifrån heteronormen och känner man 

sig inte hemma i den så kommer man direkt att känna av det.” 
 - Informant 9 

 

Här talas heteronormen om som ett ytterst begränsande fenomen men som ändå är en rådande 

struktur i samhället. Genom att tala om heteronormen på detta sätt uttrycks hur viktig den anses 

vara, att samhället är “designat” utifrån den. Detta antyder ett vidmakthållande av 

heteronormativiteten som en naturlig ursprungsnorm i samhället (Rosenberg 2002: 12). 

Informant 1 tryckte mycket på att heteronormen ställer till med stora problem och hen, samt flera 

av informanterna, menade att den till och med kan leda till depression och självskadebeteende 

hos ungdomar, vilket kan kopplas till queerteorins mening att heteronormativiteten är ett 

uteslutande system (Rosenberg 2002: 15). 

  
”Det blir ju katastrof om man då inte känner sig som något av könen eller kanske det andra eller ingen alls så att 

säga.” - Informant 1 
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Man kan även koppla detta till Foucaults (2002: 43) tankar om kategoriseringar då detta påverkar 

vår syn på andra och på oss själva. Kategorierna som skapas via heteronormen används för att se 

det som är det normala och sedan det avvikande, samt vad som är mer åtråvärt. Detta ledde 

historiskt sett till att begrepp som perversiteter skapades, man kopplade samman vad man ansåg 

vara sexuellt avvikande beteende med mental ohälsa. Informanterna talade även om att vi delar 

in människor i fack som vi är bekväma med och i dagens samhälle råder heteronormen som talar 

om för oss att heterosexualiteten är det “vanliga” och “normala” och därför är det som faller 

utanför detta “onormalt”. Även om detta handlar om sexualitet påverkar detta även ens 

könsidentitet då sexualitet är starkt kopplat till heteronormen, att utgå från att alla är 

heterosexuella, och de könsroller som följer med heteronormen, en kvinna ska bete sig kvinnligt 

och en man ska bete sig manligt. En informant talade om heteronormen som att det vanligaste 

var att man identifierar sig som kille eller tjej. Genom att tala om de binära könen som det 

vanligaste förstärks bilden av heteronormen som det “normala” och mest förekommande och allt 

utanför det blir det avvikande och onormala. Det binära könssystemet ses i vårt samhälle som det 

“vanliga” och bidrar aktivt till att styrka de förutbestämda könsrollerna. Detta leder till ett 

uteslutande av andra könsuttryck som anses vara avvikande från normen (Wiseman & Davidson, 

2011: 529). Konsekvensen av allt detta blir att unga transpersoner ses som avvikande, det 

“onormala”, och detta kan då leda till ett självskadebeteende baserat på känslan av att inte passa 

in i det normativa samhället och att inte känna sig rätt i sin tilldelade könsroll. Ett tydligt 

exempel på människors behov av kategorisering gick att urskilja i vårt empiriska material då en 

av informanterna nämnde att det ibland inte räcker att vissa personer endast talar om att de är 

transpersoner, utan att människor runt omkring dem då fortfarande kräver att de ska ha en exakt 

benämning på vilken “sorts” transperson de är (om personen exempelvis är transsexuell och vill 

genomföra en korrigering eller benämnde sig som agender eller någonting annat). 

   
5.2.1 Hen, Hon, Han 

Tätt sammanlänkat med könsidentitet och heteronormen finns det så kallade binära 

könssystemet, det vill säga att vårt samhälle är uppbyggd kring tanken att det endast existerar två 

kön: man och kvinna. Dessa två kön ska sedan fungera som varandras direkta motsatser och 
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tilldelas specifika roller och egenskaper för hur de ska se ut och bete sig. Det blir sällan ifrågasatt 

då människor hela tiden utgår från att det är det “naturliga” (Nagoshi & Brzuzy, 2010: 433, 

Wiseman & Davidson, 2011: 529-530). Flera av informanterna talade om att det på deras 

arbetsplats fanns, eller tidigare funnits, blanketter och enkätundersökningar att fylla i som inte 

hade fler svarsalternativ för kön än endast man och kvinna, och att man vid studiebesök eller 

gruppövningar delade in ungdomarna i killar och tjejer. En av informanterna pratade om att 

könsindelning är en av de starkaste indelningarna vi gör av varandra i samhället, just genom det 

binära könssystemets uppdelning i tjej-kille, man-kvinna. 

  
”Jag tror det [könsidentitet] har jättestor betydelse, för att det har så stor betydelse i vår kultur, det är ju 

något av det starkaste vi delar in varandra i utifrån, så är det ju ifall man är tjej eller kille, man eller 

kvinna” 
- Informant 2 

  
Även hos ungdomarna själva kunde tankar om det binära könssystemet återfinnas, då 

informanterna talade om att det fanns stereotypa föreställningar hos vissa ungdomar om hur de 

olika könen skulle vara och att det för ungdomarna då inte existerade något annat än just de två 

könen. Hur detta benämns vittnar om hur djupt rotad föreställningen är att det endast existerar 

två kön och hur svår den kan vara att bryta upp, just eftersom det binära könssystemet med sina 

strikta roller anses vara ett sorts naturligt fenomen som lämnar lite utrymme för de sorters 

könsuttryck som inte passar in i mallen (Wiseman & Davidson, 2011: 529-530). Det framkom 

från några informanter att även om man vill ändra sitt synsätt och tala och tänka på ett mer 

inkluderande sätt kan det vara svårt att göra eftersom man i misstag kan uttrycka sig fel till följd 

av hur man är van att prata. En informant talade om hur ett könsneutralt pronomen som “hen” 

kan vara användbart i samtal, men att det ibland förbises till följd av att det binära könssystemet 

med sina två pronomen “han” och “hon“ är så starkt. 

  
”Man säger gärna han och hon och inte hen som är ett ganska nytt begrepp som jag tänker är väldigt bra egentligen 

där det kan vara både och, men jag tänker att man ofta säger han och hon utan att tänka. Bara för att det är så, för det 

är så starkt fortfarande.” - Informant 6 
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Genom att använda han och hon konstrueras bilden av dessa två som det normala och mest 

användbara, då denna kategorisering av kön inte bara kan ses som kommunikativa redskap utan 

även ger en bild av hur samhället ser ut. Resultatet av vårt empiriska material antyder att 

tvåkönsnormen är stark i samhället och svår att komma ifrån. Detta kan kopplas till idéen om att 

ingen är kvinna eller man per automatik utan görs till något av dessa två beroende av ens 

anatomiska kön genom performativa handlingar (Rosenberg 2002: 69, Ambjörnsson 2006: 136), 

och att vi genom att följa den binära könsnormen återskapar bilden av att det är dessa kön som 

existerar samt vilka uttryck som är acceptabla i förhållande till dem. 

 

Sammanfattningsvis visade detta avsnitt att informanterna i hög grad ansåg att heteronormen 

existerar och tog sin form i en sorts ram eller mall som alla människor måste förhålla sig till och 

leva utefter.  Heteronormen kan både handla om sexualitet, det vill säga att människor antas vara 

heterosexuella tills något annat framkommer, och könsidentitet, det vill säga att alla människor 

antas tillhöra något av de binära könen man och kvinna. Resultatet ger en problematisk bild av 

heteronormen och det binära könssystemet, de anses vara två sammankopplade strukturer som 

blir väldigt förtryckande för människor och speciellt de som faller utanför dem. 

 

5.3 “ Jag hatar mitt kön” 

I vårt tidigare forskningsavsnitt gav vi många exempel på hur transpersoner utgör en av de mest 

utsatta grupperna i vårt samhälle idag och är en grupp som är väldigt sårbar då de avviker från 

könsnormerna och därmed löper större risk för hot, våld och trakasserier (se Bremer 2006, 

Burdge 2007, Bradford et al, 2013, Larsson et al 2008, O’Hara 2013, Benson 2013, Vance 2015, 

Roth et al 2006). Denna bild av unga transpersoners psykiska ohälsa bekräftades under 

intervjuerna med informanterna. Genom att samhället skapar normer kring vad som klassas som 

“normal” sexuell läggning och identitet blir det som inte stämmer överens med detta “onormalt”, 

en informant berättar att på grund av att transidentitet har blivit tabubelagt i dagens samhälle kan 

det gå lång tid innan unga transpersoner söker hjälp, eftersom det kan ses som skamfyllt och 

därför hade många ungdomar hunnit bli deprimerade och/eller börjat självskada sig innan de fick 

den hjälp de behövde.   
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“Men här blir det så konkret att ’jag trivs inte med mitt kön, jag hatar mitt kön, jag kan till och med ta livet av mig 

för att jag har fel kön’.” - Informant 1 

 

Hen talade även om att på just den ungdomsmottagningen där hen arbetade var unga 

transpersoner en prioriterad grupp eftersom de var medvetna om den höga självmordsstatistiken 

hos gruppen och därmed ville fånga upp de ungdomarna så snabbt som möjligt. Hen hade stött 

på flera transpersoner där mottagningen var deras sista försök till att få hjälp, annars skulle de 

tagit sitt liv.  

 
“ [...] två tredjedelar av de som jag haft kontakt med har ändå haft en så pass allvarlig psykisk ohälsa så att jag 

egentligen inte kan ha dem i samtal.” - Informant 7 

 

Flera av informanterna talar om en stor psykisk ohälsa hos de unga transpersoner de har haft i 

samtal, mycket kretsat kring suicidtankar, självskadebeteende och djup ångest. En av 

informanterna berättar att eftersom de inte sysslar med behandling på ungdomsmottagningarna, 

utan motiverande samtal och stöd, behöver man ofta remittera till någon som kan ge mer hjälp, 

vilket i detta fall kan vara barn-och ungdomspsykiatrin (BUP) om ungdomen är under 18 år. Ett 

av problemen som kan uppstå vid remitteringen är att kuratorn vill remittera till någon som har 

kompetens kring transungdomar, då mycket av oron och ångesten härrör från ungdomens 

könsidentitet, och det inte finns någon BUP-mottagning i Stockholms län som är HBTQ-

certifierad. Informanten hade själv ringt och undersökt detta. Hen påpekade dock att detta inte 

betyder att de inte har kompetens men att det blir svårare att vara helt säker på att de remitterar 

rätt så att ungdomen inte ska få ännu ett dåligt bemötande.  

 

Sammanfattningsvis visar både tidigare forskning och vårt insamlade material att unga 

transpersoner är en utsatt grupp som kan lida av stor psykisk ohälsa. Detta anser vi tyder på att 

det behövs utbildning samt resurser för att kunna ge dem ett bra bemötande och den hjälp de 

behöver samt vill ha. 
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5.4 Utbildning om HBTQ frågor 

Vid intervjuerna frågade vi om det fanns riktlinjer/styrdokument för bemötande av transpersoner 

och även allmänt om utbildning kring HBTQ-frågor. Det syntes en tydlig skillnad mellan 

kompetensen på ungdomsmottagningar i jämförelse med i skolan. Flera av informanterna hade 

både arbetat på skola och ungdomsmottagning och berättade om skillnaderna. På skolan skulle 

man prata skolproblematik och sällan något om könsidentitet och/eller sexualitet.  

  
“Jag lyfte ämnet på en skola, för då var det någon blankett som skulle gå ut till föräldrar eller ungdomar jag kommer 

inte riktigt ihåg, och då sa jag ‘men om vi ska tänka ur ett HBTQ perspektiv om vilka ord vi använder i blanketten’, 

och de bara va? ‘Vaddå HBTQ, vad är det?’. Det är jättestor skillnad.” - Informant 8 

  
En informant, som hade jobbat både på ungdomsmottagning och som skolkurator, berättade att 

prata om genus, kön och sexualitet ingår i ungdomsmottagningars uppdrag på ett tydligare och 

mer specifikt vis än i skolans. De har en kravspecifikation som säger att de ska kunna dessa 

ämnen, vilket inte skolan har på samma sätt. De skolkuratorer vi intervjuade hade inga 

styrdokument för att bemöta transpersoner och det var sällan ett ämne som dök upp hos lärarna 

heller. De informanter vi intervjuade som arbetade på ungdomsmottagningar, vilket var 7 av 10, 

var antingen HBT-diplomerade, 3 informanter, eller så hade deras mottagning fått en HBT-

certifiering, 4 informanter. Skillnaden mellan dessa, som vi  fick reda på via informanterna, är att 

HBT-diplomeringen är personlig, gratis, en mindre version av HBT-certifieringen och ges av 

Landstinget förebygger aids (Lafa), enheten för sexualitet och hälsa inom Stockholms län, i 

samarbete med RFSL ungdom. HBT-certifieringen är något hela mottagningen får, kostar 100 

000 kronor, är mer heltäckande och ges av RFSL. Vid intervjuerna sa några av de informanter 

som hade fått sin mottagning certifierad att de hade en HBTQ-certifiering från RFSL men när vi 

undersökte detta mer så finns inte det utan den heter HBT-certifiering så därför vi använder det. 

Några nämnde dock att de hade gått en kompletterande queer-utbildning. Utav de 7 som arbetade 

på ungdomsmottagningar var det 2 informanter som berättade att de hade styrdokument 

angående bemötande av HBTQ personer i form av checklistor av vad som behöver göras och ses 

över på mottagningen.  
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”Jo men det [styrdokument kring bemötande av transpersoner] har vi och det är ett levande dokument så det måste vi 

ju uppdatera hela tiden, kolla över våra planscher, våra informationsblad, hur ser det ut, ta bort skyltar med man och 

kvinna eller tjej och kille på dörrar, det får inte finnas så att säga.” - Informant 1 

 

En informant nämnde att hen hade på eget initiativ tagit fram styrdokument till mottagningen då 

det inte fanns innan. Resten visste inte om det fanns och hade inte hört talas om några specifika 

styrdokument för bemötande om transpersoner mer än den likabehandlingsplan som finns inom 

alla verksamheter. 

 

De informanter vars mottagning hade blivit HBT-certifierade talade alla om att efter den ökade 

antalet unga transpersoner som besökte dem markant, och det blev även fler personer som ville 

tala om var de hörde hemma sexuellt. Majoriteten talade om deras HBTQ utbildning som något 

positivt och som har gett dem verktyg för att ge ett gott bemötande samt mer praktiskt kunskap 

och förståelse.  

  
“Men erfarenhet kommer ifrån att personer rekommenderar en att ’jag gick till honom, gå och prata med honom’ så 

kunskap är det första steget. De sa det på utbildningen att ’ni kommer nog märka att när ni gått den här utbildningen 

så kommer ni att träffa fler HBTQ personer’ och det blev nog lite så, då tänker jag att kunskapen är jätteviktig.” 
 - Informant 9 

 

5.4.1 Att tänka normkritiskt och transinkluderande  

Majoriteten av informanterna talade om unga transpersoner som en utsatt och osynliggjord grupp 

samt den grupp som har mest okunskap kring sig. Flera visade ett stort intresse för denna grupp 

och frågan verkade ligga de flesta varmt om hjärtat. 

  
”Det är en otroligt osynliggjord grupp, det folk tänker på är att det är de som går längst fram i Pridetåget och inte att 

det kan vara en elev i en klass.” - Informant 2 

  
”För då hade man sett sen tidigare att det är den bokstaven i kombon, [T i HBTQ], som har mest okunskap kring sig 

och möter störst fördomar.” - Informant 3 

  
”Det är också den grupp besökare som jag ser utsatta för det största förtrycket, det största osynliggörandet.” 

 - Informant 3 
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Under våra intervjuer frågade vi om våra informanter ansåg att det behövdes utbildning om 

specifikt transpersoner. Gemensamt för samtliga informanter var att de ansåg att det behövdes 

mer utbildning om transpersoner, sen skiljde det sig åt på vilket sätt den skulle vara utformad och 

i vilken omfattning. En anledning till varför många av informanterna ansåg att de behövdes mer 

utbildning var att de hade haft samtal med unga transpersoner som berättat om dåliga 

bemötanden de hade fått av andra kuratorer både inom vården och skolan, detta oftast som en 

konsekvens av okunskap inom ämnet.   

  
“Men verkligen därför man hör så mycket människor som vittnar om att de har fått ett dåligt bemötande som handlar 

om okunskap. Lite som ’jag är en god människa det räcker väl’, nej det måste finnas kunskap, det måste finnas ett 

professionellt bemötande. Det finns förväntningar på att du ska kunna vissa saker för att kunna ge rätt hjälp.” 
 - Informant 9 

  
Detta kan man även se i den tidigare forskningen, till exempel när Socialstyrelsen (2010: 10) 

utförde en utredning och kom fram till att kunskaperna om transsexualism som diagnos och 

transpersoner i övrigt inom den öppna hälso- och sjukvården är liten. Många professioner inom 

vården har inte fått någon utbildning om könsidentitet. Det finns då en risk att de aldrig har 

ifrågasatt de rådande normerna kring detta och det kan leda till en oförståelse för transpersoners 

behov. Internationellt framkommer det i Bensons (2013: 21-22) artikel att den bristande 

förståelsen om komplexiteten inom sambandet mellan kön och identitet gör att professionerna är 

dåligt utrustade till att effektivt hjälpa och stödja transpersoner. 

  
Informant 6 talade om hur hen tyckte det var viktigt att ständigt uppdatera sin kunskap då 

samhällsklimatet förändras, transvården förändras och nya begrepp tillkommer. Även informant 

7 pratade om att begrepp och identitet skapas, omskapas och omformuleras och det är därför 

viktigt att kontinuerligt fylla på sin kunskap. Hen talade också om att eftersom normerna är så 

starka så måste man träna på att tänka normkritiskt, och transinkluderande, för att inte slappna av 

och tappa det man lär sig. Detta talar även Burdge (2007: 243) om i sin artikel och skriver där 

om hur transpersoner har en förändrande kultur där terminologin är ständigt utvecklande. 

Transvården utvecklas hela tiden och informant 7 trycker på hur viktigt det är för hen att ha koll 
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på hur den ser ut, att det är hens professionella ansvar, men att även landstinget och kommunen 

har ett ansvar att skapa policys och erbjuda ständig fortbildning för att de professionella ska 

kunna bli mer inkluderande. Informanternas berättelser om hur det är de professionellas ansvar 

att ständigt förnya sin kunskap och träna på att tänka normkritiskt och liknande antyder att 

kunskapen om transpersoner inte är en kunskap som infinner sig naturligt i arbetssättet, det kan 

istället bli som någon sorts specialutbildning som man aktivt måste arbeta med och trycka på för 

att få igenom någon förändring. Eftersom ett normkritiskt tänkande antyds inte infinna sig 

naturligt antyder det på hur stark heteronormen är i samhället, eftersom människor hela tiden 

utgår från heterosexualitet och det binära könssystemet som det “naturliga” och därmed gör 

allting annat till något avvikande, detta i enlighet med det queerteoretiska perspektivet där 

heteronormen beskrivs som en uteslutande princip (Rosenberg, 2002: 15). Genom att 

informanterna talar om hur man ständigt måste träna på att tänka normkritiskt och att det ligger i 

ens eget ansvar att hela tiden förnya sin kunskap speglas en verklighet där heteronormen utgör en 

stark grund och att man aktivt måste anstränga sig för att se förbi den normen. 

 

De flesta av informanterna tryckte på att utbildningen inte bara skulle vara för kuratorer utan 

oavsett var man jobbar, exempel som kom upp var inom socialt arbete, inom skola eller som 

polis. Att man behöver se över alla verksamheter som arbetar med ungdomar för att se över dess 

rutiner kring bemötande av transpersoner för att minimera kränkande beteende och risken för att 

få ett dåligt bemötande. 

 

”För annars blir vi en del i att dom tar livet av sig.” - Informant 1 

  
5.4.2 Bemötande av unga transpersoner 

Många av informanterna talade om för att kunna ge ett bra bemötande måste man kunna 

signalera att det är en trygg miljö och att man kan hantera det ungdomarna vill berätta om. Bland 

annat informant 1 talade om att man måste visa att man inte är dömande och inte tänker komma 

med pekpinnen utan bemöta personen med respekt. 

 

Informanterna var alla samstämmiga om att det behövdes kompetens och utbildning för att kunna 

bemöta unga transpersoner. Flera av informanterna uppgav att de aktivt försökte arbeta på ett så 
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inkluderande sätt som möjligt och att de då exempelvis försöker tillämpa ett könsneutralt 

tilltalssätt gentemot ungdomarna innan de vet vilket pronomen ungdomen vill använda, och att 

de kan ta reda på ungdomarnas egenbestämda tilltalsnamn och pronomen genom att fråga dem 

eller låta dem fylla i det på en blankett med kontaktuppgifter så att de sedan var medvetna om 

hur ungdomen vill bli tilltalad och hela tiden utgår från det. I samtal med ungdomar kan man 

även behöva tänka över hela sitt vokabulär och försöka göra ord mindre könade. Detta enligt vårt 

innehållsanalytiska perspektiv tolkar vi som en spegling av en verklighet där det finns ord som är 

könade, uppdelade utifrån vårt binära könssystem, och att det antyds vara viktigt, speciellt vid 

bemötande av unga transpersoner, att motverka dessa för att inte upprätthålla heteronormen som 

ursprungsnorm samt att de kan känna sig inkluderade och inte stigmatiserade. 

  
“Man kan behöva tänka att en transkille kanske inte vill lägga sig i en gynstol för att undersöka sitt 

könsorgan, utan kanske vill bli erbjuden britsen och försöka avköna även såna ord som har att göra med 

kroppsfunktioner, som att man kan prata om blödning istället för mens, därför att mens är väldigt könat” - 

Informant 3 

  
En informant talade om att kompetens vid bemötande är viktigt då många unga transpersoner kan 

vara rädda för konsekvenserna av att bryta mot de rådande normerna i samhället och att man då 

måste kunna hantera detta samtidigt som man som professionell måste kunna reflektera över hur 

man ska representera den normativa kultur som till stor del har varit källan till förtrycket, och 

anledningen till att denna rädsla finns, detta i enlighet med Benson (2013: 24). Flera informanter 

talade även om att man inte ska utgå ifrån att transidentiteten är problematisk och automatiskt det 

ungdomen vill prata om.  

 
“Det behöver ju inte handla om det utan det kanske handlar om ångest och då om jag sitter och tar fram hela 

kunskapsarsenalen om transpersoner för att jag tycker att det ser ut som att den här människan definierar sig som en 

transperson, det kan ju också bli fel. Så man måste vara jätteöppen för vad personen vill prata om och ha hjälp med.”  
- Informant 9  

 

En annan aspekt som togs upp angående bemötandet av unga transpersoner var att tala om för 

ungdomen att om man som kurator råkade säga fel på något sätt så var det inget illa menat, utan 

att ungdomen då kunde rätta kuratorn och att kuratorn sedan hade ansvaret att lära sig mer till 
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nästa gång för att kunna bemöta bättre. Det benämndes även viktigt att hela arbetsplatsen skulle 

uppfattas som inkluderande för ungdomarna, med exempelvis icke-normativa affischer och 

regnbågsflaggor i väntrummet på ungdomsmottagningarna, samt vikten av att personal i skolan 

såg över sina rutiner och undvek att prata på ett könat sätt med ungdomarna där. Möjligheten att 

kunna bemöta ungdomar på ett transinkluderande sätt benämndes också som en ständigt 

pågående process, någonting man hela tiden behövde vara vaksam över och inte låta förfalla. 

  
“... eftersom normerna är så starka, så måste man hela tiden faktiskt träna den muskeln, man kan inte bara slappna 

av, det är nåt som kontinuerligt behöver fyllas på, tänker jag…” - Informant 7 

  
Gemensamt för samtliga informanter var att ingen ansåg att de hade fått tillräckligt, eller 

överhuvudtaget någon, utbildning kring transpersoner på sin grundutbildning, 8 hade 

socionomexamen, 2 hade en kandidatexamen i beteendevetenskap. 

  
”Jag tror inte att jag hörde ordet trans under mina 3,5 år.” - Informant 4 

 
”Transpersoner? Jag tror inte jag hörde talas om transpersoner en enda gång under utbildningen.” - Informant 3 

 
”Jag vet inte om det fanns så mycket, på själva utbildningen.. Det var nog väldigt heteronormativt.” - Informant 6 

  
Även om det finns vidareutbildning efteråt så ansåg majoriteten av informanterna att det behövs i 

grundutbildningen för personer som ska arbeta inom socialt arbete, då man måste kunna ge ett 

rätt och respektfullt bemötande var man än jobbar. 

 
“ För det behövs oavsett om du jobbar som kurator, på socialtjänsten, som polis, i skolan. Du måste ha det. Du måste 

kunna detta.” - Informant 1 

 

De flesta hade inte hört talas om förekomsten av fler än två kön på universitetsnivå. Genom att 

inte tala om fler än två kön, och dessutom inte om HBTQ personer, antyds ett starkt 

upprätthållande och återskapande av heteronormen och det binära könssystemet som leder till ett 

uteslutande av andra sorters könsuttryck. Informant 3 nämner att hen tycker att det är ett av de 

största områdena som måste utvecklas i dagens samhälle. Några nämnde att de ansåg att deras 
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socionomutbildning mer kändes som en akademisk utbildning än en praktisk och det var mycket 

som den utelämnade, inte bara kring transfrågor.  

 

På grund av bristerna i utbildningen hade många av informanterna tagit det på sig själva att få ut 

mer information och bidra till mer kunskap på arbetsplatsen. Några av informanterna hade själva 

påpekat för de andra på arbetsplatsen att det endast fanns två könskategorier att välja mellan i 

frågeformulären och tagit på sig att ändra dem så att de blev mer inkluderande och innehöll 

ytterligare en ruta att kryssa i. Vissa hade även ändrat i remissblanketter så att det stod de 

könsneutrala begreppen “vårdnadshavare 1” och “vårdnadshavare 2” istället för de betydligt mer 

könade orden “mamma” och “pappa” och påpekat för personalen att säga “föräldrar” istället för 

specifikt mamma och pappa för att bli mindre exkluderande. En informant hade även tagit 

initiativet att skriva egna styrdokument kring bemötandet av unga transpersoner till sin 

arbetsplats eftersom det inte funnits tidigare och eftersom hen ansåg att det verkligen behövdes, 

och en annan hade sökt upp eget material för att kunna få igång en diskussion kring normkritisk 

pedagogik i skolan och introducerat materialet för ledningen och på så vis även den övriga 

personalen. Informant 8 nämnde att de anställda i samband med att de gått en kurs för att bli 

HBT-diplomerade också blivit mer insatta i ämnet trans och införskaffade en bok på eget initiativ 

som hette “Det är vår tur nu” som alla på arbetsplatsen skulle ha läst.  

 
“Vi har försökt själva på mottagningen att vi ska ha lite mer. Alla som jobbar på mottagningen ska ha läst den så vi 

har själva försökt, att vi ska kunna lite mer.” - Informant 8 

 

Sammanfattningsvist visar resultatet på att informanterna ansåg att det behövs mer utbildning om 

transpersoner då det är en osynliggjord grupp med mycket okunskap omkring sig. De talade även 

om att den ska finnas i ens grundutbildning om man ska arbeta med människor. Resultatet 

antyder på att det finns skillnader på kompetens mellan skolor och ungdomsmottagningar. De 

som arbetade på ungdomsmottagningar hade alla fått genomgå någon typ av HBTQ utbildning 

medan skolkuratorerna inte hade fått någon alls. Majoriteten angav att det inte fanns 

styrdokument angående bemötande av transpersoner på deras arbetsplats och vissa hade tagit 

fram det på eget initiativ då de såg ett behov.  
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6. Diskussion 
 

I detta avsnitt sammanfattar och diskuterar vi vårt resultat i enlighet med vårt syfte, att undersöka 

hur kuratorer tänker kring och förhåller sig till unga transpersoner, med frågeställningarna 

rörande vilken kunskap/kompetens de besitter för att bemöta unga transpersoner, hur de ser på 

vilken betydelse könsidentitet har för ungdomar samt om det finns styrdokument/riktlinjer för 

bemötande av unga transpersoner, och om inte ifall det behövs. Sist presenteras implikationer till 

vidare forskning inom ämnet bemötande av unga transpersoner.  

Vi valde att undersöka detta ämne då det finns väldigt lite forskning kring transpersoner med 

koppling till socialt arbete och det är en grupp som ofta har stor psykisk ohälsa, och blir därmed 

en grupp vi med hög sannolikhet kommer att möta i vår yrkesroll. 

 

6.1 Teori och metod 

Då vi i vår uppsats hade vår teoretiska utgångspunkt i queerteori tillät det oss att inneha ett 

normkritiskt förhållningssätt för att kunna problematisera samhällsstrukturer och hur människor 

skapar normer kring det som anses vara det normala och det som anses vara det avvikande. Även 

Goffmans teori om stigma, hur ett stigma uppstår när en individ på något vis avviker från den 

rådande normen och därmed avskiljs från andra, de så kallade “normala”, blev användbar. De här 

tankesätten speglades i vår uppsats då vi ville undvika att utgå från transidentitet som någonting 

avvikande och istället valde att problematisera heteronormen som en skapad struktur som hela 

tiden är närvarande i människors liv och talar om hur de ska vara. Med hjälp av de teoretiska 

tankarna kring hur vi skapar och upprätthåller kön genom performativa handlingar kunde vi 

urskilja vad konsekvenserna av detta blir i praktiken - nämligen att transpersoner blivit en väldigt 

utsatt grupp människor som anses vara just avvikande och att känslan av att inte passa in i 

heteronormens strikta mall kunde leda till psykisk ohälsa hos unga transpersoner. Vårt 

queerteoretiska perspektiv blev även användbart i kombination med den kvalitativa 

innehållsanalysen då vi ville undersöka informanternas erfarenheter och upplevelser samt hur 

verkligheten sedan speglades utefter det, exempelvis hur begrepp som heteronormen gavs en 

betydelse i sättet informanterna talade om den. Att i enlighet med queerteorin utgå från 

heteronormen som problematisk lyste sedan också igenom i resultatet då heteronormen 
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benämndes som någonting som används för att placera människor i normativa fack och som 

kunde bli väldigt förtryckande. 

 

Genom att vi använde oss av kvalitativa intervjuer fick vi friheten att låta informanterna styra 

samtalet mer beroende på deras tolkningar och vad de ville trycka på. Denna frihet anser vi gav 

oss mer intressant material att arbeta med. Vi hade en del fastställda frågor (se bilaga 2) som 

hjälpte oss att besvara våra frågeställningar. Under våra intervjuer kunde vi urskilja ett starkt 

intresse för HBTQ-frågor hos majoriteten av informanterna och märkte att de hade en stor 

medvetenhet angående transpersoner som utsatt och osynliggjord grupp samt om begrepp som 

könsidentitet och heteronormen. Majoriteten av informanterna, 8 av 10, hade erfarenhet av att 

möta och samtala med unga transpersoner och ville att deras situation skulle lyftas fram mer. 

Även de informanter som inte hade så mycket erfarenhet av att arbeta med just de frågorna 

visade stort intresse av att delta i en intervju då de ändå ansåg det vara ett viktigt ämne och hade 

stor medvetenhet om hur situationen såg ut för unga transpersoner och ville hjälpa till på något 

sätt. Detta kan sättas i kontrast till den stora mängd tillfrågade kuratorer som tackade nej till att 

medverka med hänvisning till att de inte hade mött någon transperson under sin arbetstid och 

därmed inte hade någon kunskap om ämnet. Detta urval kan ha lett till att resultatet kommit att 

antyda på en högre kompetens och kunskap samt intresse än vad som finns rent generellt hos 

kuratorer. 

 

6.2 Kunskap och kompetens 

Majoriteten av informanterna talade om transpersoner som en osynliggjord och utsatt grupp i 

samhället och för de flesta låg detta ämne dem varmt om hjärtat. Det talades om att transpersoner 

i kombinationen HBT ofta var den “bokstav” som hade mest okunskap omkring sig. Detta 

synsätt kan kopplas ihop med den tidigare forskningen där det framkommer att transpersoner 

länge har varit en del av homo- och bisexualitetsrörelsen och har därför ofta hamnat i 

skymundan. Transpersoner blir sällan synliggjorda och är den grupp som löper störst risk att bli 

utsatta för bland annat förtryck, våld och hot (se Bremer 2010, Bremer 2006, O’Hara 2013, 

Bradford et al, 2013, Larsson et al 2008). Den tidigare forskningen visade även på ett glapp 

mellan behov och kunskap, att de professionella inte har tillräcklig kompetens för att kunna 
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bemöta transpersoner på rätt sätt och med respekt. Det framkom även att kuratorer har känt sig 

främmande med ämnet och kände sig inte tillräckligt kompetenta, även annan vårdpersonal 

saknade kunskap för att bemöta denna grupp (se O’Hara 2013, Benson 2013, Vance 2015). I 

detta anseende skiljer sig den tidigare forskningen från vårt empiriska material då de flesta av 

våra informanter uppvisade en omfattande kunskap och hög kompetens. Flera av informanterna 

arbetade med att skapa en inkluderande atmosfär genom att tala i könsneutrala termer, bland 

annat med att använda pronomen hen, och skapa en könsneutral miljö, till exempel att ta bort 

kill- och tjejskyltar vid toaletterna samt skriva “de som definierar sig som kille/tjej” istället för 

att dela in i de binära könen. Detta anser vi möjligtvis kan vara en strategi som kan användas av 

fler professioner inom socialt arbete i deras arbete med unga, och vuxna, för att skapa en mer 

inkluderande miljö på fler arbetsplatser.  

 

Majoriteten av våra informanter tyckte att det behövdes styrdokument angående bemötande av 

transpersoner och av våra informanter så var det 2 stycken som berättade att de hade 

styrdokument som de hade fått via en HBT-certifiering. I styrdokumenten ingick att se över ens 

mottagning för att bli mer inkluderande för alla men även att se över organisationen i sin helhet. 

Vissa av de andra berättade att de antingen inte hade några eller inte visste om de fanns några, 

och vissa hade utvecklat styrdokument själva till deras mottagningar då de såg ett behov. I de 

styrdokument som hade blivit utvecklade själva ingick till exempel att använda könsneutrala ord, 

se över mottagningens väntrum samt samtalsrum och olika begrepp som kan vara viktiga vid 

bemötandet av unga transpersoner.  

 

De flesta av våra informanter hade även en övergripande kunskap om de olika begreppen inom 

paraplytermen transpersoner men nämnde att eftersom dessa är i konstant förändring och inte 

behöver betyda samma sak för alla så lämnade de utrymme för att ungdomen skulle få definiera 

sig själv, om hen ville, men att de tyckte att kunskap om begreppen var en viktig del då de ansåg 

att det var väsentligt att åtminstone ha en aning om vad ungdomen menar. Informanterna talade 

dock om att denna kunskap de visade kring transpersoner och deras behov hade de specifikt fått 

för att de arbetade på en ungdomsmottagning eller genom eget initiativ samt intresse för HBTQ 

frågor. Majoriteten tyckte att det behövdes mer utbildning och kompetens kring bemötande av 
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transpersoner, bland annat inom socialt arbete och skolväsendet, då flera hade erfarenhet av att 

unga transpersoner i samtal berättat om dåliga bemötanden. Inom skolan antyddes att det fanns 

ett flertal brister och en informant talade om hur hen inte orkade ta kampen för dessa frågor med 

varken personal eller elever. Två av informanterna som arbetade som skolkuratorer hade själva 

ett intresse av dessa frågor och hade därför letat kunskap samt skaffat sig kompetens på egen 

hand. De ansåg dock att skolan behövde göra ett större arbete för att utbilda all personal inom 

skolan om just HBTQ frågor. Då de unga har en tilltro till personalen, de professionella, på 

skolan behövs rätt kunskap för att kunna bemöta deras behov. Det ligger i skolans uppdrag att 

motverka kränkningar och aktivt arbeta för lika behandling. För att detta ska kunna uppnås anser 

vi, i enlighet med vårt empiriska material och tidigare forskning (Roth et al 2006, Larsson et al 

2008), att det behövs mer utbildning kring bemötande av unga transpersoner. 

 

Flera av informanterna som arbetade på en ungdomsmottagning hade antingen fått en HBT-

certifiering eller en HBT-diplomering. Kostnaden för certifieringen, ca 100 000 kronor, uppgavs 

vara ett hinder för mindre kommuner och skolor. Vi kan inte bedöma om detta är rätt kostnad 

eller inte men vi kan förstå att den är så pass hög då den erbjuder en omfattande utbildning för 

många personer, men vi nämner detta då det kan vara så att den bortprioriteras med hänvisning 

till kostnaden. Informanterna nämnde att efter utbildningen, certifieringen, märkte de av en 

ökning av HBTQ personer som kom till dem. Detta antyder att utbildningen hjälper många 

HBTQ personer att veta vilka de kan gå till som har kompetens vilket vi anser kan ses som ett 

tecken på att det behövs utbildning om HBTQ frågor till alla som arbetar med ungdomar, eller 

med socialt arbete överhuvudtaget. Vi hade först en tanke om att vi tyckte att alla skulle bli 

HBT- diplomerade/certifierade som arbetade med ungdomar, med betoning på socialt arbete, 

men började sedan fundera kring varför det ens behövs en speciell utbildning för bemötande av 

transpersoner, då bemötande av alla människor ska ingå i vår grundutbildning. Vårt resultat 

antyder att det finns stora brister angående transpersoner, och HBTQ frågor överhuvudtaget, 

inom exempelvis socionomprogrammet där de flesta upplevde att de inte ens hörde ordet trans 

under deras 3,5 år på utbildningen. Denna upprätthållning av heteronormen anser vi är 

problematiskt då man utesluter många personer som kan vara i behov av hjälp, med tanke på 

transpersoners utsatta situation i samhället i övrigt. Att då inte ha kunskap om hur man ska 
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bemöta denna grupp, som man med hög sannolikhet kommer att möta i sin yrkesroll, är 

ohållbart. 

 

En annan aspekt vi fann intressant var att, som vi nämnde i resultatdelen, sa flera av våra 

informanter att ungdomsmottagningen de arbetade på hade en HBTQ-certifiering, men när vi i 

efterhand kollade upp detta visade det sig att det endast finns något som heter HBT-certifiering. 

Några av informanterna nämnde dock att de hade fått en kompletterande utbildning om queer 

från RFSL. Varför den heter HBT och inte HBTQ kan vi endast spekulera kring, men vi tyckte 

att det var anmärkningsvärt, och flera av informanterna reagerade också på detta och visste inte 

anledningen till att det var så. En eventuell orsak kan enligt oss vara att Q:et, som står för queer, 

kan uppfattas som ett diffust begrepp utan fast definition. Somliga menar att det är ett viktigt ord 

för de som inte vill definiera sig som något specifikt utan istället hålla sig utanför alla normer 

och benämningar, medan andra menar att det är ett överflödigt begrepp eftersom bokstäverna 

HBT redan finns. Queer kan med andra ord betyda allt och ingenting och kan därmed vara ett 

svårt begrepp att hantera.  
“Det queeras uppgift var att bryta upp kategorier, inte att förvandlas till en. En snäv begreppsbestämning av queer 

skulle innebära dess sorgliga slut.” (Rosenberg, 2002: 11) 

 

Som nämnts tidigare visade vår grupp av informanter en stor kompetens angående bemötandet 

av unga transpersoner och verkade bekväma med ämnet, dock talade de om att det inte såg ut så 

överallt och att de hade erfarenheter av unga transpersoner som fått ett antal dåliga bemötanden 

innan de kom till dem. En informant berättade till exempel att det inte finns någon HBT-

certifierad BUP-mottagning i Stockholms län. Vi kollade upp detta och det stämmer, vilket fick 

oss att fundera kring om det inte är en prioriterad fråga för mottagningarna eftersom de redan tar 

emot så många ungdomar med helt andra typer av problematik. Vi anser dock att det är underligt 

och ser det som en allvarlig brist då många unga transpersoner visar en hög psykisk ohälsa, detta 

framkommer både i vårt empiriska material men även i tidigare forskning (se Roth et al 2006, 

Larsson et al 2008: 26 & O’Hara 2013: 236) där man talar om hur unga HBTQ personer ofta 

löper större risk för låg självkänsla och självkännedom då de under sökandet av sin identitet 

påverkas av samhällets och omgivningens reaktioner och bemötande väldigt mycket. I en svensk 
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folkhälsoundersökning hade hälften av personerna med transidentitet som deltog  någon gång 

övervägt att ta sitt liv (Roth et al 2006: 25), liknade resultat kan man se i internationella studier 

(se till exempel Bradford et al, 2013). Trots att de flesta av dem har använt sig av transpersoner 

som respondenter/informanter så finner vi likheter med vårt empiriska material. Detta betyder 

inte nödvändigtvis att personerna som arbetar på en BUP-mottagning har dålig kompetens inom 

HBTQ-området, men det kan bland annat leda till oro hos kuratorer som ska remittera vidare 

ungdomar de mött till BUP och inte kan lova ungdomarna med transidentitet ett bra bemötande 

där. Dessutom antyder vårt resultat, som tidigare nämnt, att utbildning hjälper unga transpersoner 

till att veta vart de kan vända sig som har kompetens om dessa frågor. Om man då genom 

utbildning kan nå fler unga transpersoner i ett tidigare stadie så skulle det kunna på längre sikt 

hjälpa till att motverka den höga självmordsstatistiken. 

 

6.3 Könsidentitet 

Samtliga informanter talade om könsidentitet som något individuellt och inneboende hos varje 

människa, en känsla av upplevd tillhörighet som man bestämmer över själv och som ingen annan 

ska få definiera åt en. Könsidentiteten talades också om som någonting som kan bli 

problematiskt när den sätts i förhållande till hur människor runt omkring uppfattar en och utifrån 

vad andra har för förväntningar på en - då i samband med heteronormen som enligt flera av 

informanterna är en av de starkaste normerna vi delar in varandra utifrån. Heteronormen 

beskrevs av flera informanter som en förtryckande struktur i och med dess strikta uppdelning av 

människor redan från födseln i enlighet med det binära könssystemet och hur de som inte vill 

leva i enlighet med rollen de tilldelats kan upplevas som avvikande.  

 

Vid påbörjandet av denna uppsats hade vi som författare tagit begreppet heteronormativitet 

utifrån vårt queerteoretiska perspektiv för att vi ville ha ett kritiskt förhållningssätt till hur 

normer kring kön och sexualitet skapas samt upprätthålls under studiens gång. Då hade vi ingen 

tanke på att heteronormen och dess påverkan på unga människors liv skulle utgöra en så stor del 

i det insamlade materialet men vi märkte senare i samband med analysen att heteronormen 

pratades om som en oerhört viktig aspekt i arbetet med unga transpersoner och kopplades ofta 

samman med deras behov av att prata om den egna könsidentiteten. Det framkom ur våra 
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intervjuer att det låg nära till hands för ungdomar som upplevt att de skaver mot normerna att 

fundera och problematisera kring den egna könsidentiteten, i jämförelse med ungdomar som inte 

upplevt samma känslor kring att bli tilldelad ett annat kön än vad de känner sig som. För 

ungdomar som talade mycket om könsidentitet kunde det bli aktuellt att trycka väldigt mycket på 

att man tillhörde ett visst kön, det kön man själv kände sig som istället för det kön andra försökte 

applicera på en, och att då i samband med en eventuell korrigering tala om att man var en så 

kallad äkta transperson, samtidigt som vissa också kunde nämna att de var “mer” trans än andra. 

Detta kan kopplas till den tidigare forskningen (se RFSL, 2009: 7-8, Socialstyrelsen, 2010: 11) 

där det framkommit att processen att göra en könsidentitetsutredning tar väldigt lång tid och 

behandlar många olika aspekter av en persons liv, som att personer som vill korrigera sitt kön 

måste genomgå ett så kallat “real life test” för att bevisa att de kan leva i samhället i enlighet 

med den könsidentitet man känner sig som och att personens drivkraft och förmåga att leva 

utifrån sin önskade könsroll då blir utvärderad. Eftersom den svenska transsexualismvården utgår 

från normativa föreställningar om vad som är manligt och kvinnligt är det många som kan 

uppleva oro över att de måste bevisa sitt “rätta” kön genom att leva upp till stereotypiska 

föreställningar om könsuttryck under processen av en utredning. 

 

Det kan därmed antydas i vårt empiriska material att det blir viktigt för personer som vill 

korrigera sitt kön att tala mycket om sin könsidentitet och styrka den egna identiteten genom att 

trycka på att de tillhör ett annat kön än det de tilldelats från födseln eftersom det är så oerhört 

viktigt att få den rätta diagnosen vid en TS-utredning och därmed få påbörja sin korrigering. Det 

kan då också bli viktigt att uppfattas som en “äkta” transperson som verkligen vill korrigera sitt 

kön. Det är enligt oss en av de många svårigheter som heteronormen medför i samhället, 

nämligen att de snäva könsrollerna i enlighet med det binära könssystemet hela tiden återskapas 

och upprätthålls och sedan blir det som alla måste förhålla sig till. Genom att hela tiden skapa 

uppfattningar om hur exempelvis “en riktig man” ska vara läggs det en enorm press på 

människor som förväntas vara män, och att då som transperson i väntan på en diagnos behöva 

förhålla sig till de starka föreställningarna om könsuttryck. Det har framkommit ur vårt 

empiriska material att det kan vara problematiskt att det är så lång utredningstid för en 

könsidentitetsutredning, minst 2 år, och att den kan bli så psykiskt påfrestande för personen som 
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genomgår den, vilket visade sig i flera av informanternas berättelser om hur viktigt det var att 

finnas där och stödja de ungdomar som håller på och genomför en könsidentitetsutredning 

eftersom det kunde uppstå oro kring utredningens tid och om frågorna som skulle ställas.  

 

6.4 Implikationer för framtida forskning 

Vår studie har väckt nya frågor under arbetets gång, till exempel nämndes det av en informant att 

det inte finns någon HBT-certifierad eller diplomerad BUP-mottagning i Stockholms län. Detta 

framkom som något problematiskt vid specifikt remitteringar. Då vår studie har visat, 

tillsammans med den tidigare forskningen, att unga transpersoner ofta kan lida av en stor psykisk 

ohälsa väcks frågan vad det finns för kompetens och kunskap på BUP angående bemötande av 

unga transpersoner, samt om de har någon liknande vidareutbildning om HBTQ frågor.  

 

En annan aspekt som antytts vara något problematiskt i vårt empiriska resultat var kunskapen 

och kompetensen angående bemötande av unga transpersoner i skolan, och att den då skulle vara 

bristfällig. Detta har vi nämnt flera gånger i uppsatsen men vi anser inte att vi kan besvara denna 

fråga i vår studie då vi inte la någon särskild fokus på skolan. Vi anser att kunskapen och 

kompetensen angående bemötande av unga transpersoner behöver undersökas bland lärare och 

ledning, och inte bara hos skolkuratorer, då det är viktigt att hela skolan är en trygg miljö där alla 

ungdomar ska kunna få ett respektfullt bemötande.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

54 

Referenser  
 

Artiklar: 

 

Aftonbladet (2013) Blondinbella ryter till mot omklädningsrum. Publicerad 2013-04-25, hämtad 

2015-05-13 på http://www.aftonbladet.se/nojesbladet/article16672017.ab 

 

Benson, Kristen E. (2013) “Seeking Support: Transgender Client Experiences with Mental 

Health Services”, Journal of feminist family therapy, volym 25, Nr. 1, s. 17-40   

 

Bockting, Walter O, Miner, Michael H, Romine Swinburne Rebecca E, Hamilton Autumn & 

Coleman, Eli (2013) Stigma, Mental Health, and Resilience in an Online Sample of the US 

Transgender Population. American Journal of Public Health, volym 103, Nr. 5, s. 943-951 

 

Bradford, Judith, Reisner, Sari L, Honnold, Julie A & Xavier, Jessica (2013) Experiences of 

Transgender-Related Discrimination and Implications for Health: Results From the Virginia 

Transgender Health Initiative Study. American Journal of public health, volym 103, Nr. 10, s. 

1820- 1829 

     

Bremer, Signe (2010). Mellan vita rum. Om väntan, vithet & maskulinitet i två berättelser om 

transsexuella patientskap. Tidskrift för genusvetenskap, Nr. 1-2, s. 91- 112 

      

Bremer, Signe (2006). Under ytan. Nio transpersoners berättelser om vardagsverklighet. Lambda 

Nordica, Nr. 1-2, s. 7- 29  

 

Burdge, Barb J. (2007) Bending Gender, Ending Gender: Theoretical Foundations for Social 

Work Practice with the Transgender Community, Social work, volym 52, Nr. 3, s. 243-250  

 



 
 
 

55 

Graneheim, Ulla & Lundman, Berit (2004) Qualitative content analysis in nursing research: 

concepts, procedures and measures to achieve trustworthiness. Nurse Education Today, volym 

24, Nr. 2, s. 105-112. 

 

Manthei, Robert J. (2007) Client–counsellor agreement on what happens in counselling. British 

journal of guidance & counselling, volym 35, Nr. 3, s. 261-281 

 

Nagoshi, Julie L. & Brzuzy, Stephan/ie (2010) Transgender Theory: Embodying Research and 

Practice. Affilia: Journal of Women and Social Work, volym 25, Nr. 4, s. 431-443 

 

O’Hara, Caroline (2013) The Preparedness of Counselors in Training to Work with Transgender 

Clients: A Mixed Methods Investigation. Journal of LGBT Issues in Counseling, volym 7, Nr. 3, 

s. 236-256  

 

Time (2014) Forget The Oscar: Jared Leto Was Miscast in Dallas Buyers Club. Publicerad 
2014-03-04, hämtad 2015-05-13  
på http://time.com/12407/jared-leto-oscar-dallas-buyers-club-casting-trans-actors/ 
 

Vance, Stanley R (2015) Health Care Providers' Comfort With and Barriers to Care of 

Transgender Youth. Journal of adolescent health, volym 56, Nr. 2, s. 251-253. 

 

Wiseman, Mel & Davidson, Sarah (2011) Problems with binary gender discourse: Using context 

to promote flexibility and connection in gender identity. Clinical Child Psychology and 

Psychiatry, volym 17, Nr. 4, s. 528-537 

 

     

Böcker: 

 

Ambjörnsson, Fanny (2006) Vad är queer? Stockholm: Natur och Kultur 

 

Aspers, Patrik (2011) Etnografiska metoder – att förstå och förklara samtiden. Malmö: Liber AB 



 
 
 

56 

 

Bremer, Signe (2011) Kroppslinjer - Kön, transsexualism och kropp i berättelser om 

könskorregering. Göteborg: Makadam förlag 

 

Butler, Judith (1990) Genustrubbel- feminism och identitetens subversion. Göteborg: Daidalos 

AB 

 

Butler, Judith (2006) Genus ogjort: kropp, begär och möjlig existens. Stockholm: Norstedts 

akademiska förlag  

 

Danielsson, Magnus (2009) Transpersona non grata - den ogiltigförklarade livserfarenheten. 

Malmö: Holmbergs                                       

 

Foucault, Michel (2002) Sexualitetens historia. Bd 1, Viljan att veta. [Ny utg.] Göteborg: 

Daidalos AB 

 

Goffman, Erving (1963) Stigma - den avvikandes roll och identitet. Lund: Studentlitteratur AB 

 

Holsti, Ole R. (1969) Content analysis for the social sciences and humanities. Reading, Mass.: 

Addison-Wesley 

 

Jacobsen, Dan Ingvar (2007) Förståelse, beskrivning och förklaring. Introduktion till 

samhällsvetenskaplig metod för hälsovård och socialt arbete. Lund: Studentlitteratur AB 

 

Johannessen, Asbjörn & Tufte, Per Arne (2003) Introduktion till samhällsvetenskaplig metod. 

Malmö: Liber AB  

 

Kvale, Steinar & Brinkmann, Svend (2009) Den kvalitativa forskningsintervjun, Lund: 

Studentlitteratur AB 

 



 
 
 

57 

Namaste, Viviane K (2000) Invisible Lives: The Erasure of Transsexual and Transgendered 
People, Chicago: University of Chicago Press 
  
Repstad, Pål (2007). Närhet och distans: kvalitativa metoder i samhällsvetenskap. 4., [rev.] uppl. 

Lund: Studentlitteratur AB 

 

Rosenberg, Tiina (2002) Queerfeministisk agenda. Stockholm: Atlas 

 

Trost, Jan (2005) Kvalitativa intervjuer. Lund: Studentlitteratur AB 

 

Rapporter: 

 

Larsson, Sam, Lilja, John & Fossum, Bjöörn (2008) Vem får man vara i vårt samhälle? Om 

transpersoners psykosociala situation och hälsa. Östersund: Statens folkhälsoinstitut 

 

RFSL UngdomTransformering (projekt) (2009). Att göra synligt: om unga transpersoner och ett 

bra bemötande. Stockholm: RFSL Ungdom 

 

Roth, Niklas, Boström, Gunnel & Nykvist, Karin (2006). Hälsa på lika villkor? Hälsa och 

livsvillkor bland HBT-personer. Stockholm: Statens folkhälsoinstitut. 

 

Socialstyrelsen (2010) Transsexuella och övriga personer med könsidentitetsstörningar - 

Rättsliga villkor för fastställelse av könstillhörighet samt vård och stöd. 

 

Vetenskapsrådet. Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning.   

 

 

 

 
 
 



 
 
 

58 

Bilaga 1 
 
Uppsala universitet, 
Sociologiska institutionen, 
Socionomprogrammet 
 
 
En förfrågan om deltagande i studie 
 
Hej! 
 
Vi är två socionomstudenter som nu i vår skriver vårt examensarbete på 15 högskolepoäng vid 
Sociologiska institutionen på Uppsala universitet. Syftet med vår undersökning kommer vara att 
undersöka hur kuratorer förhåller sig till och tänker kring unga transpersoner i sitt arbete, och då 
speciellt vad det finns för kunskap, kompetens och riktlinjer kring att bemöta ungdomar med 
transidentitet i kuratorsyrket. Orsaken till att vi valt att skriva om detta är att vi anser att unga 
transpersoners psykiska hälsa och välmående är ett mycket viktigt ämne som bör lyftas fram och 
uppmärksammas mer i vårt samhälle.  
 
Som kurator tillfrågas du därför om deltagande i vår studie eftersom vi är intresserade av att ta 
del av dina tankar. Du behöver inte har någon erfarenhet av att möta unga transpersoner utan vi 
vill ta del av dina tankar kring ämnet i allmänhet. Vi kommer att samla in data till vår analys 
genom muntliga intervjuer som kommer att spelas in med endast ljudupptagning samtidigt som 
vi kommer anteckna det som sägs. Intervjuerna varar uppskattningsvis ca 45 – 60 minuter. 
 
Deltagandet är naturligtvis frivilligt och kan när som helst och utan särskild förklaring avbrytas. 
Det insamlade materialet kommer att förvaras så att endast vi och handledare kommer åt det 
under arbetets gång. Materialet kommer att avidentifieras.  
 
Vi vill påbörja våra intervjuer så snart som möjligt och skulle föredra att intervjun tog plats 
någon gång under veckorna 16 – 18, med slutet på vecka 18 som absolut senast. Vi anpassar oss 
naturligtvis efter när det passar bäst för dig som kurator utefter dina arbetstider.  
 
Uppsala 2015-04-07 
 
Med vänliga hälsningar, 
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Bilaga 2 

 

Intervjuguide 

 

Information 

Vi berättar vilka vi är. 

 

Syfte 

Vi beskriver undersökningens syfte. Vårt syfte är att undersöka och beskriva hur kuratorer 

upplever att de förhåller sig till och tänker kring unga transpersoner. Vi vill därför intervjua 

kuratorer inom ungdomsmottagningen och skola då de är främst dessa som har kontakt med 

ungdomar i den åldersgrupp vi vill undersöka. 

 

Tillvägagångssätt  

Vi har ett par förbestämda frågor men kan ändra dem utifrån vad kuratorn svarar samt ställa 

följdfrågor. Vi kommer att spela in samtalet med våra mobiltelefoner och föra anteckningar. 

 

Anonymitet/Samtycke  

Kuratorn har rätt att avbryta när som helst, hen behöver inte svara på alla frågor. Materialet vi får 

från denna intervju kommer endast att användas i vår uppsats. Materialet kommer att 

avidentifieras. Det är bara vi som har tillgång till materialet. Kuratorn får självklart ta del av 

uppsatsen.  

 

Har du några frågor innan vi börjar med intervjun? 

 

Inledning 

- Hur gammal är du? 

- Hur länge har du arbetat som kurator? 

- Har du arbetat med ungdomar innan det här yrket? 
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- Varför blev du socionom? 

- Har du någon vidareutbildning? Övrig utbildning? Specifikt inom HBTQ? 

 

Definitioner 

- Vad anser du att könsidentitet är? 

- Vilken betydelse anser du har könsidentitet har för människor? 

- Vad anser du att heteronormen är? 

- Tror du att heteronormen påverkar ungdomar psykiskt?  Hur då?  
 

I arbetet 
- Vad är det vanligaste anledningen till att en ungdom kommer till dig? 

- Vad är grundläggande för att ungdomar ska kunna känna sig trygga i att samtala med dig 

som kurator? 

- Finns det ämnen som är svårare för ungdomar att prata om? 

- Möter du transpersoner i ditt arbete?  

- Definierar ungdomar sin könsidentitet, i så fall hur då? 

-  Hur pratar ungdomar om sin egen och andras könsidentitet? 

- Är ungdomar öppna om att prata om sin könsidentitet och sexualitet? 

- Är samtalen annorlunda beroende på vad personen har för kön? 

- Använder du hen som pronomen i samtal med ungdomar? 

 

Transpersoner och utbildning 

- Finns det några styrdokument/riktlinjer för att bemöta transpersoner? 

- Anser du att något i din utbildning har varit speciellt viktigt för att lära dig om att bemöta 

transpersoner? 

- Har du erbjudits vidareutbildning om transpersoner från din arbetsplats? 

- Anser du att det behövs mer utbildning angående transpersoner? I så fall om vad? 
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Avslutning 

-  Finns det någon viktig aspekt om bemötandet av transpersoner som vi missat här och 

som du tycker bör nämnas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


