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Sammanfattning/abstract 

Bakgrund: En transsexuell person upplever sig tillhöra det motsatta könet och vill oftast 

korrigera sin kropp genom hormonbehandling och kirurgi så att den stämmer överens med det 

kön som personen identifierar sig med. Enligt den vårdvetenskapliga livsvärldsteorin är en 

människas kropp inte bara säte för hennes upplevelser utan också för hennes identitet. Genom 

kroppens sinnen skapar man en bild av sig själv och sin omvärld. Detta medför att om 

kroppen förändras, förändras även identiteten och tillgången till världen. Kunskapen om 

transsexuella personer hos personal inom hälso- och sjukvården är mycket bristfällig. 

Transsexuella personer utsätts inte sällan för diskriminering, intolerans och utanförskap.  

Syfte: Syftet med vår uppsats är att belysa transsexuella personers upplevelser av identitet 

och förkroppsligande.  

Metod: En litteraturstudie baserad på åtta vetenskapliga kvalitativa artiklar utfördes. 

Innehållsanalysen av datan gjordes enligt Granheim och Lundman. 

Resultat: Fyra kategorier framkom ur analysprocessen, dessa är: Den kroppsliga transitionen, 

som behandlar de transsexuella personernas upplevelser av kroppens förändring i relation till 

en könsbytesprocess. Inre och yttre identitet, som handlar om upplevelser av 

överensstämmelse mellan den kropp man fötts i och den inre identiteten. Familjerelationer 

som behandlar olika positiva och negativa aspekter av familj och vänners reaktioner på den 

transexuella familjemedlemmen. Den sista kategorin Att vara transsexuell i samhället och det 

offentliga rummet handlar om hur transsexuella personer upplever det bemötande de får och 

hur samhället ser på dem.  

Diskussion: Det som diskuteras i resultatdiskussionen är betydelsen av att se på kroppen som 

”levd” för att förstå den kroppsliga transitionen, inkongruensen som uppstår mellan den inre 

känslan av könsidentitet och det yttre biologiska könet och att vara transsexuell i ett 

heteronormativt vårdsammanhang och samhälle. Detta diskuteras utifrån livsvärldsteorin och 

teorin om den levda kroppen och lyfts ytterligare genom begreppet Othering. Även etiska 

förhållningssätt diskuteras i samband med frågan om vården och samhällets 

heteronormativitet.  

Nyckelord: Transsexualitet, identitet, förkroppsligande, livsvärld, narrativ 

Keywords: Transsexual, identity, embodiment, lifeworld, narrative analysis 
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1. Inledning 

Under våra praktikperioder i öppenvården träffade vi några transsexuella personer och 

intresserade oss för dessa individer som hade en önskan om att förändra sina kroppar på ett 

drastiskt sätt, från ett kön till det motsatta. En person som identifierade sig som transsexuell 

kom till vårdcentralen där vi var på praktik för att få en hormonspruta administrerad. 

Sjuksköterskan som skulle administrera denna hade lite erfarenhet av transsexuella personer 

och en mycket obekväm situation uppstod då sjuksköterskan var oförberedd och opåläst om 

patienten situation. Vi upplevde att vårdrelationen dem emellan präglades av sjuksköterskans 

okunskap och rädsla inför det som hon uppfattade som annorlunda. 

 SVT:s kortfilmsserie Kvinnan i mitt liv som visas nu i vår skildrar i ett avsnitt bonden 

Knuts liv som fullt aktiv bonde med nylonstrumpor, kjol och breda, smutsiga naglar under 

lagret med rosa nagellack. Likaså visade SVT under vintern 2010 en film om två män som 

konverserar kring sina djupa ångranden av att ha bytt kön och blivit kvinnor. Vad är det som 

gör att dessa filmer visas samtidigt under loppet av några månader? Svaret tror vi är att vårt 

moderna samhället inte längre kan blunda för att människor är väldigt olika varandra.  

 I jämförelse med många andra länder är Sverige ett mycket rättvist och jämställt land. 

Hälso- och sjukvårdslagen visar tydligt att vården ska vara jämlik då den lyder: ”Målet för 

hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. All 

hälso- och sjukvård som erbjuds ska vara jämlik och ges med respekt för alla människors lika 

värde och för den enskilda människans värdighet” (SFS 1982:763). Men vi frågar oss: 

tillämpas detta verkligen i praktiken? 

 Under sjuksköterskeutbildningen väcktes intresse för de vårdvetenskapliga begreppen 

livsvärlden, den levda kroppen och identitet, några begrepp som är starkt sammankopplade 

med varandra genom livsvärldsteorin. Då vi varit ute på praktik i olika perioder har vi 

upptäckt att vården brister främst då vårdaren inte har tillräcklig kunskap om patientens 

livsvärld och dess betydelse för hur patienten upplevelser hälsa, sjukdom, lidande och 

vårdande. Transsexualitet är för oss ett outforskat område och vi vill veta mer om dessa 

personers upplevelser för att skapa en bättre förståelse. Tanken väcktes därför att ta hjälp av 

den vårdvetenskapliga teorin om livsvärlden och den levda kroppen. Detta för att belysa 

transsexuella personers upplevelser av identitet och förkroppsligande ur ett vårdande 

perspektiv. 
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2. Bakgrund 

2.1. Transsexualism 

En transsexuell person upplever sig tillhöra det motsatta könet än det medfödda biologiska 

och vill oftast korrigera sin kropp genom hormonbehandling och kirurgi så att den stämmer 

överens med det kön som personen identifierar sig med. Många transsexuella personer känner 

redan från tidig barndom att de tillhör det mottsatta könet, medan vissa upptäcker det först i 

vuxen ålder (Arver, Dhejne & Öberg, 2011; Morgan 2003; Socialstyrelsen, 2010).  

 Transsexualism klassificeras som en psykiatrisk diagnos och rent juridiskt som en 

sjukdom. Behandlingen av transpersoner omfattas därmed av den allmänna sjukförsäkringen 

och deras vård lyder under samma lagar som annan vård (Arver, Dhejne & Öberg, 2011). För 

att diagnostisera transsexualism används diagnosmanualerna DSM-IV eller ICD-10. 

Utredningen pågår vanligtvis i ett år. Under detta år sker samtal med psykiatriker, 

psykologiska test, kontroll av blod, hormon och levervärden samt utredning av patientens 

sociala situation och psykiska stabilitet. Under det andra året förväntas personen börja leva i 

sin nya könsroll, ett så kallat Real Life Test/Experience. Fortlöpande samtal och observation 

av patienten sker. Under det andra året påbörjas också behandling med hormonterapi, 

bröstrekonstruktion, eventuell hårborttagning och logopedhjälp. Efter två år kan man ansöka 

hos Socialstyrelsens rättsliga råd om tillstånd att få sin nya könstillhörighet fastställd samt 

ansöka om könskorrigerande kirurgi och namnändring (Arver, Dhejne & Öberg, 2011; 

Socialstyrelsen, 2010). Det är ungefär 30 personer varje år som genomgår ett juridiskt 

könsbyte i Sverige och antalet som söker vård för transsexualism ökar (Riksförbundet för 

sexuellt likaberättigande, 2002). Rättsliga rådet vid Socialstyrelsen har under åren 1992-2009 

fått in ca 540 ansökningar om önskan om ändrad könstillhörighet och ansökningar om ingrepp 

i könsorganen. Av dem har tolv ansökningar nekats. Ungefär 65 procent av ansökningarna 

avser förändring av könstillhörigheten från man till kvinna och cirka 35 procent från kvinna 

till man. Varför det sker en ökning av ansökningar är okänt men en anledning menar 

Socialstyrelsen (2010) kan vara att toleransen i samhället också sakta ökar. 

 Att transsexualism klassificeras som en psykiatrisk diagnos diskuteras i patient- och 

intresseorganisationer idag. Många hävdar att en klassificering är nödvändig för att få hjälp 

och behandling men att det också kan öka på stigmatisering och faktiskt bidra till psykisk 

sjukdom (www.foreningenbenjamin.se). 
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2.2. Transsexuella personers upplevelser av identitet och förkroppsligande 

Enligt Eriksson (2000) kan begreppet identitet ses som en social och kulturell konstruktion av 

jaget. Identiteten är enligt honom komplex och innehåller flera olika sidor och är relationell 

och förändringsbar. Wiklund-Gustin (2010) beskriver Ricoeurs teori om narrativ identitet. 

Enligt denna teori ses identitet som den tolkning/tydning man gör av sig själv, förståelsen av 

sig själv samt sin självkännedom. När en persons berättelse går från att inte vara berättad till 

att berättas fortsätter samtidigt skapandet av den personliga identiteten. Denna typ av 

berättande eller gestaltning är ett steg i att förstå sig själv och sin identitet som både stabil och 

varaktig så väl som skiftande, förändringsbar och utvecklingsbar. Wiklund-Gustin (2010) 

skriver vidare att vi människor kan ses som medförfattare till våra egna existenser. Det finns 

vissa saker i våra liv som vi inte kan göra något åt eller förändra men det finns mycket som vi 

kan påverka och modulera om. I vardagslivet blir vi ständigt en del i andra människors värld 

och vi blir också en del av deras berättelser. Vår identitet beror således på hur andra i vår 

omgivning behandlar oss.  

   Att reflektera över sin könsidentitet är inte helt naturligt för alla, snarare tvärt om. Då kön, 

kropp och identitet hänger ihop enligt den rådande normen finns det inte mycket att fundera 

på, men om en persons kropp signalerar något annat än dennes upplevda identitet finns desto 

större anledning att fundera skriver Darj & Nathorst-Böös (2008). Enligt Larsson, Lilja, 

Fossum, Bergström-Walan och Berg (2008) är det viktigt för transsexuella personers 

identitetsöverensstämmelse att de närstående kan relatera till personens identitet på ett 

accepterande sätt. Att vara bekväm i sin identitet är enligt författarna starkt sammankopplat 

med att uppleva hälsa och välbefinnande och problem i bemötande har således en negativ 

inverkan på transsexuella personers hälsosituation. Att få uttrycka sin identitet är viktigt för 

alla människor. Att hitta egna sätt att uttrycka sin identitet på är avgörande för välbefinnandet 

för den transsexuella personen. Den psykosociala hälsan är beroende av hur den sociala 

omgivningen reagerar på den transsexuella personens manifestation av sin identitet. 

Omgivningens bemötande kan variera mellan negativa och nedvärderande kommentarer och 

uttryck som kan leda till identitetsförnekande. Acceptans och positiv respons från 

omgivningen ger istället identitetsstöd (a.a.). Gagne, Tewksbury & McGa Ughey (1997) 

menar att kroppen kan vara människans vän eller fiende, en källa till smärta eller njutning, ett 

sätt att känna sig fri eller fängslad men också om hur kroppen är den med vilken vi upplever 

och skapar vårt kön. Författarna betonar att kroppen alltid är en del av människors levda 

erfarenheter vilket gör det logiskt att undersöka människors levda erfarenheter för att förstå 
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dennes könsidentitet. De menar att människan förkroppsligar sin könsidentitet genom sina 

egna subjektiva upplevelser och känslor. Wilde (1999) beskriver den levda kroppen som 

något vi använder för att leva och erfara världen omkring oss, genom kroppens varseblivning, 

känslor, språk, rörelse i tid och rum och sexualitet.   

 Morgan (2003) har undersökt transsexuella personer identitetsskapande och menar att det 

är viktigt att förstå motsättningen som uppstår mellan den transsexuella personens kropp och 

tankar/känslor. Med utgångspunkt i vårdvetenskapen där människan är kropp, själ och ande 

förklarar författarna hur identiteten ingår i en förändringsprocess, även så kallad 

transitionsprocess. De transsexuella personerna i studien upplever hur kroppen är fel i 

förhållande till sina tankar och känslor och omgivningens förväntningar på personens 

identitet, kopplat till den kropp de ser, krockar med personens upplevelse av sig och själv och 

sin identitet (Morgan, 2003).  

 

2.3. Bristfälliga kunskaper om transsexualitet inom vården 

Enligt Socialstyrelsen (2010) är kunskapen om transsexuella personer hos personal inom 

hälso- och sjukvården mycket bristfällig. Detta märks tydligast i den öppna hälso- och 

sjukvården vilken oftast är den transsexuella personens första kontakt med vården.  

 Enligt Hammarberg (2009) utsätts transsexuella personer inte sällan för diskriminering, 

intolerans och trakasserier. Grundläggande mänskliga rättigheter som rätten till psykosocial 

integritet och rätten till hälsa är enligt rapporten hotade. När det handlar om tillgången till 

vård, och särskilt vård som inte är relaterat till könsbytesprocessen, rapporterar man vidare att 

många transsexuella personer upplever en stor barriär. Detta på grund av dåliga erfarenheter 

av att vårdpersonal har spelat ut sina fördomar och blottat sin okunskap på ett mycket 

diskriminerande sätt. Konsekvensen av detta blir ofta att många transsexuella personer så 

långt som möjligt undviker kontakt med vården för att inte bli illa bemötta. Även Dewey 

(2008) skriver under på detta och visar i en omfattande studie om transsexuella personers 

upplevelser av vårdpersonals bemötande att detta är högst bristfälligt. Framförallt menar hon 

att detta beror på okunskap och fördomar bland vårdpersonalen.    

 Morgan (2003) menar att många sjuksköterskor ser transsexuella personer som bortom det 

normala och som de andra. Det tror hon beror främst på att man i utbildningen inte ger plats 

eller tid att prata om dem men också att det är ganska sällan man träffar en transsexuell 

person i klinisk verksamhet. Detta gör att studenter istället får info om dessa människor via 

media vilket ger en vinklad och ofta spektakulär bild av transsexualitet. Morgan har upptäckt i 

sina studier att det finns väldigt lite forskning i litteraturen om transsexualitet och inte minst i 
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vårdvetenskapens litteratur har frågor kring transsexualitet fått lite utrymme. Hon lyfter även 

fram problemet om att vårdpersonal har för lite kunskap om transsexuella personers 

upplevelser och individuella hälsobehov (Morgan, 2003). En studie som Rondahl (2009) 

gjorde i Uppsala bland läkar- och sjuksköterskestudenter visade på att 82 % av sjuksköterske- 

och läkarstudenterna saknade kunskap som var grundläggande för att kunna ge LGBT-

patienter en adekvat vård Studiens författare menar att det är en förutsättning att denna 

kunskap prioriteras inom utbildningarna för att villkoren för LGBT-personer ska förbättras 

inom sjukvården idag (Rondahl, 2009). 

 Morgans (2003) studie om transsexuella och deras upplevelse av vården visar på hur viktigt 

många upplever det att få träffa en vårdare som har erfarenhet om transsexualitet eller i alla 

fall förmåga att inhämta adekvat kunskap för att skapa en förståelse. En deltagare som haft 

dåliga erfarenheter av vården menade på att man aldrig som vårdare ska anta vad personen i 

fråga behöver eller vill. Andra deltagare hade upplevt hur vårdpersonalen i telefonen inte trott 

på honom eftersom han hade ett kvinnonamn men väldigt mörk röst.  

 Irwin (2007) skriver om LGBT- personers upplevelser av vård och sätter det i ett 

sjuksköterskeperspektiv där hon visar att just heteronormen och homo-bi-trans-fobier står i 

vägen för att dessa personer ska få en god och kvalitativ vård. Hon skriver något 

anmärkningsvärt då hon menar att LGBT-personer inte vill ha speciella rättigheter utan lika 

rättigheter. Morgan (2003) lyfter även hon fram vården som en mycket heteronorm kontext 

där kön ses som dikotomt och där könets bestämmelse sker av hur de yttre attributen ter sig. 

Detta blir självklart ett problem för den transsexuella personen eller den som inte klär sig 

könsstereotypt och de som inte passar in i normen blir ofta marginaliserade i samhället och i 

vården. Även Statens folkhälsoinstitut (2005) föreslår efter en studie om HBT-personers hälsa 

att ett icke-heteronormativt bemötande är nödvändigt för ett värdigt bemötande av dessa 

människor.   

 

2.4. Transsexuella personers behov av vård. 

Peate (2008) belyser att transsexuella personer kan ha andra vårdbehov i jämförelse med 

andra människor i samhället, till följd av till exempel en könsbytesoperation, 

hormonbehandling eller psykosociala faktorer. Dock vill han poängtera att det är felaktigt att 

tro att transsexuella personer har helt olika behov eller anledningar att söka sig till 

primärvården. Han påpekar hur viktigt det är att vårdpersonal får utökad kunskap om 

människor som upplever sig transsexuella och menar att kunskapen är källan till minskad 

diskriminering och en jämlik vård. Sobralske (2005) skriver även hon om patientgruppens 
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mycket varierande behov. Hon menar att de såklart kan ha samma behov som vilken 

människa som helst som söker sig till primärvården – som till exempel rökning, fetma eller 

högt blodtryck. Sobralske förklarar vikten av att man ser transsexuella personer som vem som 

helst för att en så jämlik vård som möjligt ska kunna uppnås. Hon menar att den individuellt 

anpassade vården och vårdrelationen mellan patient och vårdare är extra viktig för att en tillit 

dem emellan ska uppstå. Vidare menar hon att det är patienten som är expert på sin egen 

hälsohistoria och det är genom att lyssna och låta patienten berätta sin vårdhistoria som man 

kan skapa en vårdrelation. Det är då patientens individuella behov av vård kan utrönas och en 

jämlik vård uppstå (Sobralske, 2005). Transsexuella personer har ett stort behov av att 

vårdpersonalen har kunskap om deras vårdhistoria, både vad gäller fysiska och psykiska 

behov som kan uppstå i samband med operation och hormonbehandling. Många har upplevt 

sig stigmatiserade sen barndomen och har därför en låg självkänsla i botten, psykisk ohälsa 

och vissa bär på självmordstankar. Detta innebär att de utgör en riskgrupp som bör hanteras 

med största respekt och värdighet. Som vårdpersonal är det alltså oerhört viktigt att inhämta 

kunskap om den transsexuella och dennes upplevelser och behov (Sobralske, 2005; Rondahl, 

2009; Morgan, 2003; Socialstyrelsen, 2010).  

 Socialstyrelsen (2010) beskriver att det finns ett uppenbart problem med att tillgodose 

dessa personers behov och hävdar att vården behöver ses över. Transsexuella personer utgör i 

vissa fall en såväl marginaliserad som stigmatiserad grupp som i högre grad lider av psykisk, 

fysisk och social ohälsa jämfört med befolkningen i helhet.  

 

2.5. Transsexuella personers hinder för vård 

Kenagy (2005) beskriver i sin artikel att bristande förståelse för transsexualism och 

stigmatisering har en negativ inverkan på dessa personers hälsa då de ofta stöter på hinder i 

vården. Detta bekräftar även Sanches, Sanches och Danoff (2009) då deras studie påvisar att 

vården som erbjuds transsexuella personer i USA inte stämmer överens med målen för The 

World Professional Association for Transgender Health och målen för Healthy people 2010, 

vilka är Amerikas folkhälsomål. Enligt studien framkom att transsexuella personers främsta 

hinder för vård utgörs av svårigheten att få tillgång till en vårdgivare/ läkare med adekvat 

kunskap om transsexuella personers typ av hälsoproblem. Det näst vanligaste hindret till vård 

upplevde de medverkande i studien vara bristen på tillgång till en vårdgivare/ läkare men en 

öppen och vänlig inställning till transsexualism. Tillgång till en kontakt med en praktiserande 

läkare förknippades av de medverkande i studien med att ha en hälsoförsäkring, att bo själv 

samt vara ekonomiskt oberoende, vilket tyvärr inte är fallet för många transsexuella på grund 
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av utanförskap och stigmatisering i samhället. Att ha tillgång till en läkarkontakt leder till att 

de transsexuella får ta emot rena nålar för injektionerna samt erhåller en korrekt hormonterapi 

samt uppföljning från en legitimerad läkare vilket reducerar risken för hälsofarliga 

komplikationer (Sanches, Sanches & Danoff, 2009). 

 Willging, Salvador och Kano (2006) skriver om ojämlik behandling gentemot människor 

som tillhör olika sexuella minoritetsgrupper. Risken för psykisk ohälsa är enligt författarna 

högre för dessa personer på grund av att de av samhället ständigt utsätts för psykosociala 

stressfaktorer relaterat till negativa attityder och beteenden som diskriminering, stigmatisering 

och våldshandlingar. Personer med en speciell sexuell läggning, som transsexuella, möts ofta 

av hinder inom det heteronormativa systemet och det finns få ställen för stöd och hälsovård 

anpassad till dessa personers specifika behov. Författarna skriver att det är på grund av 

fördomar och inadekvat kunskap om personer från sexuella minoritetsgrupper som gör att de 

inte får den vård de behöver. (Willging, Salvador & Kano, 2006). Ett oförstående bemötande 

kan upplevas som kränkande vilket leder till att många transsexuella undviker att söka vård 

och detta leder i längden till ökad ohälsa för dessa personer. Många transsexuella förväntar 

sig inte heller att de ska bli förstådda inom vården då de märker att personalen inte har 

adekvat kunskap om deras problematik vilket leder till att många inte söker vård, trots att de 

mår dåligt. Okunskap och bristande rutiner leder också till att folk skickas runt i 

vårdapparaten vilket gör att TS-utredningarna ofta drar ut på tiden. Många upplever att den 

långa väntetiden leder till mycket oro och stress som får negativa konsekvenser för 

personernas psykiska välbefinnande (Darj & Nathorst-Böös, 2008). 

   

3. Problemformulering 

 Enligt bakgrunden framgår att många transsexuella personer upplever psykosocial stress och 

diskriminering på grund av sitt avvikande från heteronormen och flertalet har berättat om ett 

mycket dåligt bemötande av vården. Transsexuella människor som upplever sig vara födda i 

fel kropp eller identifierar sig på ett annat sätt än vad kroppen signalerar utmanar vårdens 

normer och förståelseperspektiv och livsvärlden blir här en förutsättning för att förståelse ska 

uppstå och fördomar raseras. Vårdvetenskapens grundsten i att människan är en helhet av 

många dimensioner ställs på sin spets och blir i det här fallet en utmaning som vården behöver 

ta på allvar då kunskap och förståelse för transsexuella brister.  
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4. Syfte 

Syftet med vår uppsats är att belysa transsexuella personers upplevelser av identitet och 

förkroppsligande.  

 

5. Frågeställningar 

- Vilken betydelse har livsvärldsperspektivet för att förstå transsexuella personers upplevelser 

av identitetsskapande och kroppslighet?  

- Hur kan kunskap om transsexuella personers upplevelser av identitet och förkroppsligande 

påverka förståelsen och acceptansen för dessa personer i vården? 

 

6. Begreppsförklaring 

Diskriminering: Att en människa blir sämre behandlad än någon annan på grund av kön, 

könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Diskrimineringen kan vara 

direkt, indirekt eller i form av trakasserier (Diskrimineringsombudsmannen, 2009).  

 

Förkroppsligande: Förkroppsligande innebär enligt Merleau-Pontys definition hur vi lever 

och upplever världen genom våra kroppar, genom perceptionen, känslor, språk, rörelse genom 

tid och rum och sexualitet. Förkroppsligande innebär också att vara i världen och påverkas av 

sociala, kulturella, politiska och historiska faktorer (Wilde, 1999). 

 

HBT: Homo-, bi- och transsexualitet. 

 

Heteronormativitet: Föreställningen att alla är heterosexuella och att detta är det självklara 

och önskvärda sättet att leva. En av utgångspunkterna är förväntningar om kvinnlighet och 

manlighet som varandras motsatser och komplement. Den som tillhör den heterosexuella 

normen har privilegiet att vara något mer än sin sexuella läggning och har även makten att 

påverka vad som är annorlunda och icke önskvärt. De som överskrider gränser för 

heterosexualitet uppfattas som avvikande (DO, 2009). 

 

KtM: Kvinna till man är en beteckning för en person med kvinnligt juridiskt och kroppsligt 

kön med manlig subjektiv könsidentitet som har eller är på väg att korrigera till manligt 

kroppsligt och juridiskt kön (Socialstyrelsen, 2010).  
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LGBT: Betyder: Lesbian, Gay, Bi, transsexual och är på engelska uttrycket för HBT-

personer. 

 

MtK: Man till kvinna är en beteckning på en person med ett manligt juridiskt och kroppsligt 

kön med kvinnlig könsidentitet som har eller är på väg att korrigera till kroppsligt och 

juridiskt kön (Socialstyrelsen, 2010).  

 

Transsexualitet: Är ett tillstånd då en person upplever sig vara av ett 

annat kön än det juridiska kön man fått vid födseln och har en vilja att förändra kroppen 

helt eller delvis med exempelvis kirurgi eller hormonbehandling (Socialstyrelsen, 2010). 

 

Transsexuell: En person som upplever att könsidentiteten inte stämmer överens med yttre 

och inre könsorgan, sekundära könskarakteristika och som oftast möjligt önskar korrigera sin 

kropp så det stämmer med könsidentiteten (Socialstyrelsen, 2010). 

 

Transsexuell kvinna: En person som korrigerat sitt kön så att det stämmer överens med 

könsidentiteten och alltså biologiskt gått från man till kvinna.  

 

Transsexuell man: En person som korrigerat sitt kön så att det stämmer överens med 

könsidentiteten och alltså biologiskt gått från kvinna till man. 

 

Transition: Det begrepp som många transsexuella personer använder för att beskriva den 

förändringsprocess som ett könsbyte innebär. Transition är även ett vårdvetenskapligt begrepp 

som beskriver förändringar i livet. Det kan handla om förändringar av kroppsliga tillstånd så 

som upplevelser av i hälsa och sjukdom. Det kan också handla om förändringar i arbete, miljö 

och sociala relationer (Meleis, Sawyer, Hilfinger Messias & Schumacher, 2000). 

 

TS- utredning: Den utredning som personer som upplever sig som transsexuella måste 

genomgå för att få diagnosen transexuell. Denna utredning innehåller steg som samtal med 

utredare som är en psykiatriker, psykologiska test, olika fysiska kontroller, utredning av 

patientens sociala och psykiska stabilitet samt stödsamtal (Darj & Nathorst-Böös, 2008) 
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7. Forskningsetiska överväganden 

Författarna har för avsikt att utifrån de valda artiklarna på ett objektivt sätt framställa hur de 

transexuella personerna som intervjuats själva beskriver sina upplevelser av 

identitetsskapande och kroppslighet. Detta görs utan att göra egna tolkningar, ändringar eller 

urval. Citat från originalartiklarna har använts för att styrka trovärdigheten i resultatet. Alla 

artiklar som använts i analysen har blivit vetenskapligt granskade och har övervägt etiska 

frågor till exempel vad gäller de intervjuade personernas identiteter. Deltagarna nämns inte 

vid sitt riktiga namn eller lämnas ut på annat sätt. 

 

8. Teoretiska utgångspunkter  

Denna litteraturstudie har för avsikt att belysa transsexuella personers upplevelser av identitet 

och förkroppsligande. Författarna diskuterar resultaten av studien i resultatdiskussionen med 

hjälp av den vårdvetenskapliga teorin om livsvärlden och den levda kroppen. Författarna tar i 

diskussionen hjälp av de vårdvetenskapliga teoretikerna Dahlberg, Segesten, Wiklund och 

Bullington som har utvecklat och använder teorin om den levda kroppen som från början 

utgår från filosofen Merleau-Ponty.  

 

Livsvärldsteorin och den levda kroppen 

Enligt livsvärldsteorin är en människas kropp inte bara säte för hennes upplevelser utan också 

för hennes identitet (Dahlberg och Segesten, 2010). Genom kroppens sinnen skapar man en 

bild av sig själv och sin omvärld. Detta medför att om kroppen förändras, förändras även 

identiteten och tillgången till världen. En förändrad kropp kan alltså leda till att vi upplever 

oss själva på ett annorlunda sätt, men påverkar också hur andra behandlar oss (Wiklund, 

2003). Dahlberg och Segesten (2010) skriver att vårdvetenskapligt medvetna och kompetenta 

vårdare bör ha en vilja att förstå hur patienter upplever hälsa, sjukdom, lidande och vårdande 

för att kunna stärka och stödja individens hälsoprocesser. Hon menar att livsvärlden är en 

filosofisk grundbult som inte kan lyftas ur vårdvetenskapen och utan livsvärldsperspektivet 

uppstår inget verkligt vårdande. Dahlberg definierar livsvärlden som följande:  

        

”Livsvärlden betecknar det sätt varmed vi förstår oss själva,  

andra och allt annat i världen och kan sägas utgöra den hållning  

varmed vi närmar oss till oss själva, alla andra och allt annat i världen”  

(Dahlberg & Segesten, 2010. Sid 128).  
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 Livsvärlden är ett vitt begrepp med många delar men har enligt Dahlberg och Segesten en 

fast medelpunkt, nämligen: kroppen. Det är kring kroppen som livsvärlden formas och också 

genom denna som mening skapas och blir till. Människans kropp samlar på sig minnen, 

erfarenheter, upplevelser, tankar, känslor och visdom. Dessa är subjektiva fenomen vilket 

betyder att också kroppen blir högst subjektiv (Dahlberg & Segesten, 2010). Denna 

vårdvetenskapliga teoribildning om kroppen utgår från filosofen Merleau-Ponty (1997) som 

skapat begreppet den levda kroppen. Kroppen är full av subjektiva upplevelser och är därmed 

levd i både tid och rum. Kroppen är en länk för tiden som varit, är och för tiden som kommer. 

Kroppen är lika levande nu som då och i framtiden, i och med de erfarenheter, minnen och 

känslor som den bär med sig. Teorin om den levda kroppen gör skillnad på att människan kan 

ha en kropp och att människan är sin kropp. Det sistnämnda synsättet – att vara sin kropp – 

innebär att människan måste förstås som fysisk, psykisk, existentiell och andlig på samma 

gång (Dahlberg & Segesten, 2010). Thomas (2005) menar att genom att se på människan på 

ett holistiskt sätt skapas en större förståelse för människans komplexitet och ett reducerande 

eller dualistiskt sätt att se på människan blir omöjligt. Vidare menar hon att om man ser 

kroppen som en helig enhet med många dimensioner blir det också svårt att ha en 

reduktionistisk syn på människan. Bullington (2004) stärker detta genom att understryka hur 

viktigt det är att lägga bort den naturvetenskapliga synen på människan med en objektiv kropp 

för att kunna förstå livsvärldsperspektivet. Hon menar att vi inte kan förstå våra kroppar som 

subjekt eller levda om vi har en reduktionistisk syn på människan. Transsexuella personer 

utmanar personalen att på riktigt möta en kropp där person, identitet och livsvärld ryms 

istället för det naturvetenskapliga sättet att se på kroppen som något man kan ”laga”.   

Kroppen är som tidigare nämnt navet, medelpunkten i en människas livsvärld. Det är genom 

denna som hon får tillgång till sitt liv. Utan kropp fungerar människan inte i världen. Detta 

innebär att varje förändring i kroppen medför också en förändring av tillgången till livet och 

omvärlden – på gott och ont (Dahlberg & Segesten, 2010). 
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9. Metod  

9.1 Datainsamling och urval 

Studien är en systematisk litteraturstudie och har en kvalitativ metod då intresserat ligger i att 

belysa upplevelser hos transsexuella personer. Då kvalitativa studier har som fokus att 

fördjupa förståelse och kunskap kring ett visst fenomen menar vi att det svarar an bra på vårt 

syfte (Friberg, 2006). Informationssökningen börjar med att författarna söker i databaser som 

skolan har tillgång till. Först och främst i databasen Cinahl som har vårdvetenskap som 

huvudämne. Vid sökning med sökord som Transsexuals/transsexualism och avgränsning till 

peer reviewed och full text kommer det fram 174 artiklar. Då författarna går igenom dessa 

artiklar framgår det att många artiklar är medicinska eller icke-vetenskapliga och kan inte 

användas i studien. Vid avgränsning till bara ”nursing”-artiklar framkommer ett fåtal 

oanvändbara artiklar. Författarna söker sig därför utanför den vårdvetenskapliga litteraturen 

och söker i två andra databaser: Academic Search och Psycinfo (Se bilaga 2).  

 Med tanke på syftet används förutom Transsexual people eller liknande för den specifika 

databasen också sökord som identity, transgender och narrative analysis. Författarna hittar då 

efter mycket olika sökningar inom dessa sökord åtta artiklar som man väljer att använda. Alla 

artiklarna är inte tryckta i vårdvetenskapliga tidskrifter men anses vara relevanta för 

författarnas syfte som har för avsikt att bidra med forskning inom huvudämnet vårdvetenskap. 

Då datainsamling för detta ämnesområde visade sig vara mycket tidskrävande väljer man 

tillslut att stanna vid åtta artiklar. Artiklarna har en tidsspann på tio år mellan 2001-2009. 

Kriterier för de artiklar som används är att de är narrativa eller på något sätt speglar de 

medverkandes upplevelser och har en kvalitativ ansats. Medicinska artiklar eller artiklar som 

behandlar ämnet med fokus på HIV/AIDS väljs bort på grund av att de är ointressanta för 

syftet. De valda portalartiklarna är av olika grad av kvalitet (Friberg, 2006) men alla uppfyller 

de mest grundläggande kriterierna för en god kvalitet. 

 Vidare ska de medverkande anse sig själva vara transsexuella personer som på något sätt 

påbörjat en könsbytesprocess (vare sig det är i ett planerande stadie, hormonterapi, 

psykologisk utredning, real life test eller de som helt gått igenom transition och genomgått 

könsbyteskirurgi). Avsikten är att belysa enbart transsexuella personers upplevelser och 

därför valdes artiklar som behandlar LGBT-personer bort. Dock anser författarna att en av 

artiklarna är mycket relevant trots att den förutom transsexuella också behandlar bisexuella 

personer. 

 Artiklarna ska vara skrivna på engelska och vara relevanta för forskning i västvärlden. Vi 
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väljer artiklar som både behandlar man-till-kvinna (MtK) och kvinna-till-man (KtM) -

personer eftersom det finns för lite material för att belysa en av dessa grupper och för att det 

ibland framstår som svårt att definiera kön så bestämt. De medverkandes etniska bakgrund, 

ålder, utbildningsnivå och ekonomisk status är av blandad karaktär och inget vi fokuserar på i 

vår studie. 

 

9.2. Analys 

Innehållsanalysen av litteraturen görs med hjälp av Graneheim och Lundmans (2003) teori om 

kvalitativ innehållsanalysmetod. Författarna använder sig av en induktiv ansats då de önskar 

att gå in med en öppen forskningsfråga inför ett specifikt fenomen (Elo & Kyngäs, 2007). 

Alla portalartiklar läses igenom ett flertal gånger för att få en förståelse för helheten. 

Artiklarna läses igen med ett manifest förhållningssätt och ställs i ljuset av frågeställningarna 

och meningsbärande enheter tas fram med hjälp av understrykningar. Understrykningarna i 

artiklarna läses därefter av båda författarna och tolkades gemensamt för att säkerställa att 

innehållet inte feltolkats, vilket enligt Polit och Beck (2008) är en fördel för att stärka studiens 

tillförlitlighet. De meningsbärande enheterna består av ett större textstycke för att minska 

risken för tolkning eller fragmentisering av innehållet. Samtidigt begränsas den utlyfta 

enheten till att bara innehålla en mening för att det lätt skulle gå att kategorisera. I nästa steg 

kondenseras de meningsbärande texterna ned för att lättare kunna kategoriseras, detta med 

stor försiktighet för att inte förminska eller reducera innehållet. Själva kategoriseringen 

genomförs med hjälp av de koder som framkommer. De grupperas och får en kategori som 

stämmer överens med innehållet i koderna. Dessa kategorier visade sig ha fler dimensioner 

och därför väljs ett antal underkategorier till några av kategorierna (Graneheim & Lundman, 

2003). 

Tabell 1. Exempel ur analysprocessen: 

Meningsbär-

ande enhet 

Kondensering Kodning Kategori Subkategori 

”Jag var aldrig 

kvinna, min 

kropp såg ut som 

en kvinna men 

man är inte bara 

sin kropp”.  

Man är inte bara 

sin kropp.  

Kropp och 

identitet.  

Inre och yttre 

identitet.  

Överensstämmelse 

mellan den inre 

och yttre 

identiteten.  



 14 

 

10. Resultat 

Resultatet som presenteras nedan baseras på de meningsbärande enheter som identifierats från 

åtta vetenskapliga artiklar. De manifesta meningsbärande enheterna som brutits ned i koder 

har grupperats i fyra huvudkategorier och tio subkategorier (Graneheim och Lundman, 2004?)   

Här nedan presenteras teman och kategorier i en tabell.  

 

Tabell 2. Översikt över kategorier och subkategorier  

Kategorier  Subkategorier 

1. Den kroppsliga 
transitionsprocessen. 

 1. Att studera/öva in en ny roll 
 2. Kroppens förändring  
 3. Kroppen som nyckeln till den sociala kontexten 
 

2. Inre och yttre identitet  4. Överensstämmelse mellan inre och yttre identitet 
5. Upptäckt av den transsexuella identiteten  

3. Familjerelationer 6. Problem i familjerelationer. 
7. Vikten av goda relationer.  

4. Att vara transsexuell i 
samhället och det 
offentliga rummet 

8. Omgivningens sätt att se på transsexuella personer. 
9. Transexuella personers kontakt med vården. 
10. Medias roll för transexuella personer. 

 

10.1. Den kroppsliga transitionsprocessen 

Många av deltagarna kallar själva den förändringsprocess som ett könsbyte innebär för 

transitionsprocessen. Denna process är komplex och har många olika dimensioner. (Barbee, 

2003; Dozier, 2005; Johnson, 2001; Morgan &Stevens, 2008; Schrock, Reid & Boyd, 2005; 

Hill, 2005). Vi har identifierat tre olika underkategorier som handlar om att vara i en 

kroppslig transitionsprocess. 

 

10.1.1. Att studera/ öva in ny roll 

Många talar om hur de lägger ner mycket energi på att öva in sin nya könsroll. Enligt Barbee 

(2003) kan det till exempel handla om att klä sig som det kön man identifierar sig med. Enligt 

Johnson (2001) är det viktigt för de transsexuella att lära sig det motsatta könets typiska 

kroppsspråk. De medverkande i Schrock, Reid och Boyds studie (2005) beskriver vikten av 

att iaktta och studera det könet som man identifierar sig med samt deras sätt att röra sig och 

tala. Att analysera och försöka öva sig i den roll man vill leva samt att använda olika 

könsstereotypa attribut hjälper några av de transsexuella personerna att stärka sin identitet. 
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10.1.2. Kroppens förändring 

Tiden innan den kroppsliga transitionen uttrycker många att de strävar mot målet att få 

hormonbehandling och kirurgi (Barbee, 2003). För många tas beslutet om transition när de 

kommit till en brytpunkt då de insett att de inte längre kan fortsätta leva i den kropp de fötts i. 

Många uttrycker en desperation över att så snabbt som möjligt få bli av med de kroppsdelar 

de inte kan identifiera sig med (Morgan & Stevens, 2008). I Schrock, Reid och Boyds studie, 

(2005) uttrycker en transsexuell kvinna som ännu inte genomgått en könsbytesoperation att 

hon upplever sitt könsorgan som motbjudande. I studien beskriver de intervjuade också att de 

upplever många blandade känslor relaterat till att kroppen som ett resultat av 

hormonbehandling börjar förändras. I början är upplevelser av stärkt egenkontroll vanliga, 

men vissa kan också uppleva det som falskt eller icke autentisk att göra saker förknippade 

med den nya könsrollen som de ännu inte känner sig vana eller bekväma med. Vissa upplever 

det till exempel som jobbigt och falskt att medvetet ändra rösten bland folk de känner. Andra 

är nöjda med sin kropps förändring och uttrycker det som skönt att verkligen få vara i den 

könsroll man identifierar sig med och hos vissa bidrar detta till minskad aggression eller 

psykisk ohälsa och minskar känslorna av att vara missanpassad. Att få se den kroppsliga 

förändringen ger känslor av verklighet och överensstämmelse, en bekräftelse på att det inte är 

personens eget ”påhitt” (Schrock, Reid & Boyd, 2005). 

 

10.1.3. Kroppen som nyckeln till den sociala kontexten 

Enligt Doziers studie (2005) är kroppen, oavsett om den är kvinnlig eller manlig, nyckeln till 

den sociala kontexten. Att se ut som en kvinna om man identifierar sig som kvinna eller se ut 

som en man om man identifierar sig som man är viktigt för självbilden och de sociala 

sammanhang man är i. Genom att vara erkänd som det kön man känner sig som förändras det 

sociala samspelet och man blir bemött på ett sätt som känns passande. Som ett resultat av ett 

socialt erkännande uttryckte flera medverkande till Doziers (a.a.) undersökning att de kunde 

slappna av och sluta försöka agera överdrivet feminint eller maskulint.  Någon beskrev det 

som att när könet är tydligt utåt sett kan man känna större frihet att vara den man är. 

Betydelsen av kläder, smink och attribut för att skapa sin könsidentitet framkom tydligt ur 

analysen. Vissa könskaraktäristika menades vara extra viktiga för identiteten till exempel 

skägg hos mannen. I Schrock, Reid & Boyds studie (2005) kom det fram att kläder, smink 

och yttre attribut också hjälpte till att förkroppsliga kvinnan. Att ha kvinnokläder stärker 

känslan av att vara sig själv för transsexuella kvinnor och att smycka sig själv gör att man 
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upptäcker sina egna känslor och sin identitet. 

 

10.2.  Inre och yttre identitet 

Transsexuella personer upplever att deras kroppar inte stämmer överens med det kön de 

identifierar sig med. Detta gör att de känner sig kluvna mellan vilken roll de ska ta i livet. Att 

vara man i en kvinnokropp eller kvinna i en manskropp kan skapa identitetsförvirring och 

känslor av att inte vara hel som människa (Barbee, 2003; Dozier, 2005; Johnson, 2001; 

Cashore & Tuason, 2009; Morgan &Stevens, 2008; Schrock, Reid & Boyd, 2005). Vi 

identifierar två olika underkategorier som behandlar överensstämmelsen mellan den inre och 

yttre identiteten enligt vad intervjupersonerna tar upp i de studier vi använt oss av. 

 

10.2.1. Överensstämmelse mellan inre och yttre identitet 

Transsexuella personer väljer att genomgå transition av många anledningar men den främsta 

anledningen är för att det yttre framträdandet ska gå i linje med den inre identiteten (Dozier, 

2005). Att ha fått genomgå ett könsbyte eller transition upplevs som positivt på många olika 

sätt. Någon uttrycker att han känner att han nu fått rätt kropp, en annan uttrycker att han inte 

känner sig som outsider längre. Dessa uttryck beskriver hur transsexuella personer blivit mer 

bekväma i sina identiteter efter att ha fått kroppen att stämma överens med den bild de har av 

sig själva (Johnson, 2001). När man får vara och bli sedd som den man innerst inne är upplevs 

större frid med sig själv och alla delar av sitt jag (Dozier, 2005). ”See me! See me as the 

person I see myself to be. See me in the body I see myself in” (Barbee, 2003 s. 56). 

 

 Deltagarna säger sig inte kunna ignorera de biologiska faktorerna och att förändra sina 

kroppar är tydligt sammankopplat med deras personlighet och identitet (Schrock, Reid & 

Boyd, 2005). I takt med att kroppen förändras kan de se förändringar i sin identitet och syn på 

sig själva. Att vara i en förändringsprocess mot det önskade könet gav positiva känslor som 

att känna tillfredsställelse med sin fysiska förändring, att bli nöjdare med sitt utseende och att 

känna sig mer bekväm i sin identitet. Att vara i transitionsprocessen ses av många som en 

fortlöpande process. Någon säger att man aldrig slutar transitionen (Morgan & Stevens, 

2008).  

 

10.2.2. Upptäckt av den transsexuella identiteten 

De flesta av intervjupersonerna upptäckte sin läggning redan i barndomen. De beskriver på 

olika sätt hur de kom underfund med sin transsexualitet. Många beskriver det som att de i 
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barndomen kände sig annorlunda men utan att kunna sätta fingret på vad det var och de kände 

sig förvirrade över sin identitet under uppväxten (Barbee, 2003). Många beskriver det som att 

de fick en chockartad insikt i barndomen, då de förstod att de inte tillhörde det kön de trodde 

sig tillhöra. Andra säger sig inte ha kunnat identifiera sig med sitt kön och att de varit 

övertygade om att tillhöra det motsatta könet (Morgan & Stevens, 2008). Man uttryckte det 

som att den egna synen på sin identitet inte stämde överens med omvärldens sätt att se på 

personen. Flera säger sig ha vetat om, men inte kunnat sätta ord på sin transsexuella identitet 

för än i vuxen ålder. De flesta upplevde puberteten som väldigt jobbig (Barbee, 2003). 

 

”At that time, I really didn´t know what was wrong with me, I just knew that  
I was born wrong and all I knew was that I eventually I would try to get a job 
 where I would try to make money to get surgery and get rid of all these wrong  
body parts, because I couldn´t stand it” (Morgan & Stevens, 2008 s. 589) 

 

 När kroppen började förändras påmindes många om det kön deras kroppar tillhörde och 

skillnaden mellan den upplevda identiteten och kroppen skar sig. Någon uttrycker ”It´s 

puberty when your body is your traitor” (s. 589). Många transsexuella killar började binda 

brösten för att fortsätta se ut som killar. En transsexuell man säger att han inte ville ha 

någonting att göra med att vara kvinna (Morgan & Stevens, 2008). 

 

10.3. Familjerelationer 

Ur analysen framkom hur sociala relationer spelar en stor roll i livet, och då framför allt 

familjerelationer. För många är familjens och vänners åsikter väldigt viktiga och de anhörigas 

inställning till den transsexuella personen könsidentitet är ofta avgörande för identiteten, 

transitionen och livskvaliteten menar (Barbee, 2003; Dozier, 2005; Johnson, 2001; Cashore & 

Tuason, 2009; Kaufman, 2007;  Morgan & Stevens, 2008).  

 

10.3.1. Problem i familjerelationer  

Många berättar om att de stött på problem när det gäller sociala relationer relaterat till att de 

är transsexuella samt att de någon gång upplevt oroade och störda reaktioner från vänner och 

familj. Det är inte ovanligt att familjer tar avstånd från transsexuella familjemedlemmar. 

Någon talar om att den katolska uppväxt hon haft gjort det svårare för henne att få familjen att 

förstå och acceptera hennes transsexualitet (Barbee, 2003). I Kaufmans studie (2007) vittnar 

en transsexuell kille om att han först inte vågat berätta om sin könsidentitet för sin familj. När 

han till sist gjorde det blev han blev mordhotad av sin far på grund av sin transsexualitet och 

han kände att han aldrig kunde flytta tillbaka till sin hemstad eller familj igen. I Morgan och 
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Stevens studie (2008) berättar flera transsexuella män om att familjens påtryckningar gjorde 

det svårt för dem att få vara sig själva. Som barn försökte familjen femininisera dem genom 

att tvinga dem att gå klädda i flickkläder.  

 

”The upsetting times I had in my life were when my mother tried to initiate 
Feminization on me. It would be lot of yelling and screaming and hurt feelings. 
 She wanted me to wear skirts and dresses. It just didn´t feel right”  
(Morgan & Stevens, 2008 s. 590) 

 

 En intervjuperson i Johnsons studie (2001) talar om sin pappa som ännu inte kunnat 

acceptera sin före detta sons övergång till att bli kvinna. Hon berättar att hennes pappa 

fortfarande ser henne som man och att de därför inte umgås. 

 

10.3.2. Vikten av goda relationer 

I Cashore och Tuasons studie (2009) är det många som talar om vikten att ha en accepterande 

och öppen familj. Att veta att man har en familj och nära vänner som ger stöd och support när 

man behöver är en stabil och trygg grund att stå på. Någon berättar om när hon tog mod till 

sig och berättade för sina föräldrar om sin transsexualitet. Hon fick då omedelbart stöd från 

sina föräldrar och de sade ”Do you think we won´t still love you?…Of course we still love 

you!” (Cashore & Tuason ,2009, sid 392). En annan berättar om att hennes barndom och 

uppväxt var bra trots att hon tidigt upptäckte sin transsexualitet, detta var på grund av 

familjens icke könsstereotypa livsstil. Någon uttryckte att han som barn blev accepterad som 

han var och tilläts leka och vara som han ville (Morgan & Stevens, 2008).  

 

10.4. Att vara transsexuell i samhället och det offentliga rummet 

Att vara transsexuell i dagens heteronorma samhälle uppfattas av många som problematiskt. 

Att bryta mot könsnormerna innebär att ständigt känna att man inte lever upp till folks 

förväntningar av hur man bör vara som antingen man eller kvinna. Den allmänna förståelsen 

och kunskapen om transsexualism är låg och många upplever det som svårt att passa in 

(Barbee, 2003; Johnson, 2001; Cashore & Tuason, 2009; Morgan & Stevens, 2008; Hill, 

2005). Vi har identifierat tre underkategorier som handlar om personers upplevelser av att 

leva som transexuella i samhället idag. 

 

 

 



 19 

10.4.1. Omgivningens syn på transsexuella personer 

Många upplever det jobbigt att omgivningen måste kategorisera alla människor och placera 

dem i olika ”fack”. Flera enligt Barbees studie (2003) uppger att de undviker kategorisering 

och att de nödvändigtvis inte vill vara det ena eller det andra, de vill bara vara sig själva. “It's 

just society now classifies me differently…You know, I was queer.  I was lesbian, you know, 

now I'm transsexual and I'm straight, you know, but I am the same person doing the same 

things” (Johnsons, 2005 s. 148).  

 

Press och höga förväntningar från omgivningen att passa in i den nya könsrollen är vanligt. 

En transsexuell man beskriver hur obekvämt det blev för honom när hon i skolan tvingades 

rätta sig efter skolans regler om att bära kvinnokläder för att hon såg ut som en tjej och därför 

behandlades som en tjej (Morgan & Stevens (2008). Enligt Johnsons studie (2001) uttrycker 

flera transsexuella personer upplevelser av stigmatisering, diskriminering, våld och rädsla för 

att göra människor i sin närhet besvikna. De hävdar att den allmänna kunskapen om 

transsexuella människor i samhället är begränsad och baserad på inadekvata stereotyper. Detta 

kan enligt dem vara orsaken till den diskriminering i skola och arbetsliv, men även socialt och 

rättsligt som transsexuella personer ibland möter på. Vissa säger att transsexualitet inte är 

allmänt accepterat i samhället. 

 

10.4.2. Transsexuella personers kontakt med vården 

Enligt Morgan och Stevens studie (2008) har de medverkande fått lite olika intryck av vården. 

Någon berättar om hur bristfällig och rentav dålig information han fått från psykiatrin. “The 

psychiatrist, he just asked me the typical stupid questions and didn´t give me any information 

as to where I could receive support in my area” (Morgan & Stevens, 2008 s. 592). 

 

 En annan fick däremot ett vänligt bemötande och fick träffa en läkare som verkligen 

försökte hjälpa till på alla vis (Morgan & Stevens, 2008). Att man i samhället ser 

transsexualitet som ett medicinskt tillstånd är det flera transsexuella intervjupersoner som tar 

upp som något negativt. Någon upplever det som kränkande. En annan uppger sig tycka att 

det är hög tid att sluta se det som en medicinsk diagnos (Johnson, 2001). 

                           

“I don't think that at any point that I've ever had a sort of mental condition… you know, I'm I'm                         
pretty sure that I've, I'm very sure that I'm quite well balanced…and I'm quite sure it's not a 

                       psychiatric disorder…it never should have been put down as one” (Johnson, 2001 s. 119). 
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10.4.3 Medias roll för transsexuella personer 

Media är en del av det moderna samhället vi lever i idag och enligt Hills studie (2005) spelar 

media en viktig roll i i många transsexuella personers liv. Många använder sig av media för 

självidentifiering för att minska känslan av främlingskap. För många ger media en känsla av 

hopp och gav insikt om att ett liv som transsexuell var möjligt. Enligt studien berättar de 

flesta av deltagarna att de kommit fram till att de var transsexuella genom att de läst i böcker 

tidningar och magasin. Att läsa om andra transsexuella personers liv och att se andra 

transsexuella personer på TV gör att många känner att de inte är ensamma om att känna som 

de gör. Internet spelar en stor roll för många transsexuella människor som känner sig 

isolerade. Många använder information och kommunikationsteknik för att visa upp sig för 

andra och på så sätt stärka sin identitet, till exempel genom sin egen websida. En negativ 

aspekt av media som någon tog upp är att man oftast bara visar de mest extrema transsexuella 

personerna i media vilket gör att media bidrar med att spä på fördomar och utanförskap. 

Enligt Cashore och Tuason (2009) är det genom media som transsexuella personer kan hålla 

sig uppdaterade när det gäller viktiga förebilder som aktivister, musiker, författare och 

vänner. Enligt studien är många engagerade i transsexuella personers rättigheter och kämpar 

på olika sätt för dessa och då kan media användas som ett verktyg. 

 

11. Metoddiskussion 

11.1. Datainsamling och urval 

Vid datainsamlingen finner författarna det svårt att hitta relevanta vårdvetenskapliga artiklar 

kopplat till syftet. Författarna ställs då inför ett val om att behålla syftet eller byta ämne. 

Eftersom studiens syfte upplevs av författarna mycket aktuellt både för vårdvetenskapen och 

samhället väljer man att behålla ämnesvalet. Vikten av forskning inom vårdvetenskapen på 

ämnet transsexualitet understryks av det faktum att endast ett fåtal artiklar framkommer vid 

den första sökningen och att författarna därmed behöver söka sig utanför vårdvetenskapliga 

databaser. En svaghet i att artiklarna kommer från spridda ämnesområden är att vetenskaperna 

har olika perspektiv och kan förmedla en spretig karaktär. Dock antas ett vårdvetenskapligt 

perspektiv vilket fungerar som en hjälp vid artikelgranskningen för att inte hamna utanför 

professionens huvudområde. Författarna anser att artiklarna utgör en helhetsbild av 

transsexuella personers upplevelser av identitet och kroppslighet som är relevant för 

vårdvetenskapen. 
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 De åtta vetenskapliga portalartiklarna har alla sitt ursprung i Nordamerika (sju i USA och 

en i Kanada) vilket styrker studiens resultat om den skulle ha tillämpats i Nordamerika. Dock 

ser författarna att behovet av implementering finns i Norden och ser där med en svaghet i 

artiklarnas ursprung. Till studiens försvar är Nordamerika och Nordens länder alla 

höginkomstländer med en liknande samhällsuppbyggnad. Nordamerika är ledande inom 

vårdvetenskap på många områden och forskning därifrån kan vara en god källa till inspiration. 

Författarna anser därför att kunskap om transsexuella personers upplevelser i Nordamerika 

vara överförbara även i Norden.  

 Artiklarna har ett tidsspann på åtta år mellan åren 2001-2009. Detta anser författarna vara 

ett rimligt tidsspann då forskning inom transsexualitet i humanvetenskapen fortfarande är ung 

och i ett tidigt stadium.   

  Ett par artiklar har mindre god kvalitet enligt Fribergs (2006) grundläggande kriterier för 

en god kvalitet. Den ena av dessa undersöker inte bara transsexuella personer utan 

transgender-personer vilket är ett samlingsbegrepp för transsexuella, homosexuella och 

bisexuella människor. Den andra artikeln innehåller av författaren delvis tolkat material 

blandat med intervjupersonens egen berättelse. Dessa artiklar anses vara mycket relevanta för 

studiens innehåll och väljs som portalartiklar men läses med extra kritisk blick för att få fram 

endast objektiv rådata och få ett trovärdigt resultat.  

 De åtta artiklar som till slut väljs är kvalitativa studier med fokus på berättandet genom 

intervjuer. Alla artiklar behandlar på något sätt transsexuella personers upplevelser av att vara 

transsexuell och anses värdefulla för att svara an på syftet.  

  Författarna anser att en litteraturstudie inte är den allra lämpligaste metoden för 

ämnesvalet eftersom det inom huvudämnet vårdvetenskap finns bristfälligt material och 

menar att en studie med öppna intervjufrågor hade gett ytterligare forskning och relevans för 

ämnet. Dahlberg, Dahlberg och Nyström (2008) menar att narrativa studier med en 

livsvärldsledd ansats lämpar sig bäst i intervjusituationer eftersom det är i det mänskliga 

mötet och relationen som berättelsen skapas. Dock anser den här studiens författare att de 

funnit artiklar som syftat till att belysa berättelsen hos de medverkande och därför kan studien 

ge en god bild av transsexuella personers upplevelser.   

 

11.2. Analysprocessen 

 Studien har för avsikt att vara tillförlitlig och författarna har tagit tre begrepp i beaktning: 

trovärdighet, pålitlighet samt överförbarhet (Forsberg & Wengström, 2008).  



 22 

Trovärdigheten i studien framkommer av att författarna gjort allt för att kärnan i studien ska 

behållas och resultatet svara an på syftet. Pålitligheten skapas av att man redovisar 

forskningsprocessens alla delar vilket författarna i möjligaste mån försökt tydliggöra. Alla 

referenser står i löpande text för att läsaren lätt ska kunna följa med i resonemang men står 

även i referenslista och i bifogad matris. Med en studies överförbarhet menas i vilken 

utsträckning studiens resultat kan överföras och tillämpas i andra sammanhang (Forsberg & 

Wengström, 2008). Författarna har därför försökt ge en så klar och tydlig bild som möjligt av 

portalartiklarna genom en bifogad matris, förklarat hur urval gick till och noga beskrivit 

datainsamling- och analysprocessen.  

 Den kvalitativa innehållsanalysen enligt Granheim och Lundman (2003) anser författarna 

vara relevant för att analysera det material som samlats in. Att välja ut de meningsbärande 

enheterna visar sig vara en svår process. Det finns en risk med att bryta ut för stora enheter 

men också för små. Det handlar om att hitta en balans så att den viktigaste informationen i 

enheterna tydligt kan urskiljas. Författarna anser det också svårt att bilda kategorier som är 

fullständigt och ömsesidigt uteslutande då vissa fragment av innehållet skulle kunna anses 

passa under fler än en kategori.  

 

 

12. Resultatdiskussion   

Vårt resultat visas i fyra huvudkategorier: den kroppsliga transitionen, inre och yttre identitet, 

familjerelationer och att vara transsexuell i samhället och det offentliga rummet. Författarna 

tycker att resultatet är mycket intressant men har valt att diskutera vissa fynd som anses 

anmärkningsvärda. Författarna tar hjälp av studiens frågeställningar i diskussionen om 

vilken betydelse livsvärldsperspektivet har för att förstå transsexuella personers upplevelser 

av identitet och förkroppsligande samt hur dessa upplevelser kan påverka förståelsen och 

acceptansen för dessa personer i vården. 

Författarna diskuterar: 

 - Betydelsen av att se på kroppen som levd för att skapa en förståelse för transsexualitet. 

 - Inkongruensen som uppstår mellan den inre känslan av könsidentitet och det yttre 

biologiska könet relaterat till upplevelsen av att vara hel för att ha hälsa.  

 - Att vara transsexuell i ett heteronormativt vårdsammanhang och samhälle och 

betydelsen av att aktualisera diskriminering och stigmatisering som uppstår på grund av 

detta.  

Vi tycker att dessa diskussioner hjälper oss att få svar på våra frågeställningar och svarar an 
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på syftet. Att vi inte har valt att diskutera kategorin familjerelationer är för att vi inte finner 

den särskilt intressant för syftet och för att den behandlar frågor som kan inkluderas i att vara 

transsexuell i samhället.  

 

 Att vara sin levda kropp som transsexuell kan enligt vårt resultat innebära att uppleva att 

man har fel kropp och fel kön, att under könsbytesprocessen uppleva kroppens förändringar 

på olika sätt och att upptäcka en ny könsidentitet växa fram (Barbee, 2003; Dozier, 2005; 

Johnson, 2001; Morgan &Stevens, 2008; Schrock, Reid & Boyd, 2005; Hill, 2005). Vi tar 

hjälp av begreppet den levda kroppen som beskrivits i bakgrunden för att diskutera vårt 

resultat om förkroppsligande och identitet. Genom kroppen skapar man en bild av sig själv 

och sin omvärld vilket medför att när en transsexuell persons kropp förändras, förändras även 

identiteten och tillgången till världen. I kroppen samlas känslor, minnen och erfarenheter och 

kroppen är där med högst subjektiv. Det är därför som kroppen blir navet i livsvärlden och 

kring denna som meningsfullhet kan uppstå. I resultatet framkommer att man som 

transsexuell kunde känna sig tillfreds med sin könsidentitet då vissa fysiska 

könskaraktäristika blev tydliga eller då man socialt blivit erkänd som den man själv upplevde 

sig vara (Schrock, Reid & Boyd, 2005; Dozier, 2005). Att vara sin kropp innebär enligt 

Merleau-Ponty (1997) så mycket mer än att ha en kropp. Det förstnämnda synsättet gör att 

människan måste förstås som fysisk, psykisk, existentiell och andlig på samma gång och det 

blir svårt att reducera en transsexuell persons upplevelser till en psykatrisk diagnos. Om vi ser 

på kroppen som en levd kropp menar Bullington (2004) att det blir omöjligt att skilja den från 

våra erfarenheter, känslor och minnen. Detta är inte helt svårt att förstå om man till exempel 

tänker sig hur det skulle kännas att amputera ett bröst. I ett bröst sitter känslor, erfarenheter av 

förändringar i puberteten, sexuella minnen och kanske också erfarenheten av att vara 

”mamma” gör sig påmind i bröstet. En transsexuell människa som upplever avsky inför en 

kroppsdel eller på något sätt inkongruens mellan kropp och identitet upplever heller inte en 

känsla av att vara hel och integrerad förrän kroppen har blivit rekonstruerad till den upplevda 

könsidentiteten. Ur analysen framkommer det att överensstämmelse mellan den inre och yttre 

identiteten är en förutsättning för att kunna känna sig som sig själv (Dozier, 2005; Johnson, 

2001). Som vi beskrivit i bakgrunden (Larsson, Lilja, Fossum, Bergström-Walan & Berg, 

2008) är det avgörande för hälsan att en människa kan känna sig rätt i sin identitet. För en 

transsexuell person är detta extra tydligt då identiteten står i kontrast till det kroppsliga 

uttrycket och att hitta egna sätt att uttrycka sin identitet på är avgörande för att kunna uppleva 

hälsa. Här kan man återigen knyta an till Merleau-Pontys teori om kroppens subjektivitet 



 24 

(Merleau-Ponty, 1997) där känslor, tankar och minnen utgör den transsexuella personens 

livsvärld med vilken denna lever i världen. Vi tar hjälp av Eriksson (2007) för att definiera 

hälsobegreppet. Enligt henne är upplevelsen av att vara en helhet och enhet av kropp, själ och 

ande en förutsättning för att kunna uppleva hälsa. Hälsa innebär enligt Erikssons ontologiska 

uppfattning att man känner sig förankrad i den levda kroppen samt att man med utgångspunkt 

i sig själv kan finna sammanhang och mening i livet. Hälsa kan också enligt henne ses som en 

tillblivelseprocess, en slags rörelse mot djupare helhet och helighet. Människans liv 

kännetecknas enligt Eriksson av en ständig rörelse mot att bli mer och mer sig själv. 

Identitetsförvirring och känslor av att ha en splittrad identitet innebär således att upplevelsen 

av hälsa och välbefinnande hotas eller förhindras. Analysens resultat tycker vi speglas i 

Erikssons hälsodefinition då deltagarna uttrycker sig uppleva en större frid med sig själva och 

alla delar av sitt jag, när de får vara den de innerst inne upplever sig vara (Dozier, 2005).  

 Resultatet visar på hur transsexuella personer i studierna upplever sin förändringsprocess 

från det ena könet till det andra (Morgan & Stevens, 2008; Barbee, 2003; Dozier, 2005; 

Johnson, 2001). Denna transitionsprocess innehåller många olika aspekter av 

förkroppsligande och identitetsskapande och beskrivs som en komplex process. Det 

framkommer att transitionsprocessen inte är något man blir färdig med och deltagare uttrycker 

att det är en dynamisk och fortlöpande process att skapa sin identitet (Morgan & Stevens, 

2008). Vi vill mena att en tillämpning av Dahlberg, Todres & Galvins (2009) begrepp 

Livsvärldsledd vård bör få plats i den kliniska kontexten. Denna har en existentiell syn på 

människan och beskriver henne inte som ett objekt endast formad av yttre faktorer utan som 

en dynamisk individ som kan överskrida bestämda omständigheter och i någon mening 

påverka sitt öde. I bakgrunden beskrivs Ricouers identitetsteori genom Wiklund-Gustin 

(2010) som menar att identiteten skapas i den narrativa kontexten. Vi vill mena att det är då 

den transsexuella personen blir lyssnad till och får berätta som en verklig förståelse av 

identiteten kan framträda som stabil och varaktig så väl som skiftande och förändringsbar. En 

livsvärldsledd vård tycker vi i allra högsta grad bör appliceras på vården som behandlar 

transsexuella personer då den står för en syn på människan som ständigt är i en 

förändringsprocess och inte färdig. Den står för en förståelse för hälsan som konceptualiseras 

av både sina begränsningar och möjligheter och kan hjälpa oss att skapa förståelse för de 

transexuella personernas strävan att nå sina mål med att förkroppsliga sig själva. Det är viktigt 

att känna till transsexuella personers inkongruens mellan kroppen och identiteten och ha detta 

i åtanke när man kommer i kontakt med dessa personer. Att veta att bristen på 

överensstämmelse kan leda till psykisk ohälsa på olika sätt (Barbee, 2003; Johnson, 2001) är 
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viktigt för att kunna fånga upp dessa personer och erbjuda hjälp eller förmedla dem vidare till 

rätt vårdinstans. Vi vill mena att den livsvärldsledda vården med en narrativ ansats kan hjälpa 

sjuksköterskor som upplever transsexualitet som främmande. Att hjälpa eller vårda behöver i 

första hand inte betyda att handla eller bota utan om att lyssna. För att knyta an till den första 

av våra frågeställningar tycker vi att föregående diskussion hjälper oss att se betydelsen av 

livsvärldsperspektivet för att skapa en förståelse för transsexuella personers upplevelser av 

identitet och förkroppsligande. Livsvärlden bör vara en grundbult i allt vårdande för att skapa 

förståelse för människors subjektiva upplevelser. 

 I vår studie framkom det även att många transsexuella personer blivit bemötta av 

omgivningen, samhället och vården med fördomar och stigmatisering. Många har upplevt 

diskriminering och till och med grovt våld på grund av sin könsidentitet (Johnson, 2001). 

Utifrån bakgrunden och analysen av vårt resultat har vi fått förståelse för att transsexuella 

personer är en utsatt grupp som ofta diskrimineras och dessutom har höga suicidtal (Barbee, 

2003; Darj & Nathorst-Böös, 2008; Hammarberg, 2009). Vi tycker att det behövs en 

diskussion kring hur vi i samhället ser på minoritetsgrupper och då särskilt på transsexuella 

personer. Eftersom samhället är starkt sammankopplat med vården möts alltså transsexuella 

personer även där med skepsis och främlingsskap (Darj & Nathorst-Böös, 2008; 

Hammarberg, 2009). Vårt reslutat (Morgan & Stevens, 2008) visar på fynd som menar att 

vårdens bemötande har varit positivt men också hur vården varit bristfällig i kontakt och 

bemötande. Resultatet speglar bland annat hur vårdpersonal haft dålig kunskap om 

transsexualitet och gett bristfällig information till patienter samt att man har agerat på  

fördomsfulla sätt (Morgan & Stevens, 2008). Vi menar att vården bör vara den instans där 

människor blir sedda för den de är och i främsta möjliga mån bemötta med värdighet. För att 

ett sådant bemötande ska bli möjligt tror vi att det krävs en förmåga att sätta sig in i den 

andres livsvärld och se frågor och situationer från olika perspektiv än det egna. Dahlberg och 

Segesten (2010) menar att livsvärldsperspektivet bör antas som en grundbult i allt vårdande 

för att ett verkligt vårdande ska uppstå. Canales (2000 & 2010) utvecklar denna tanke och 

menar att sjuksköterskor förutom att se till individens livsvärld även bör uppmärksamma 

förhållanden och influenser i samhället som bidrar till hälsa eller sjukdom hos människor. De 

människorna som av samhället och av sociala orsaker blir utstötta och sårbara är de 

människorna som ofta ses som de andra. Det är dessa sociala skillnader och stigman och dess 

inverkan som Canales (2000 & 2010) menar att sjuksköterskan bör ha insikt och kunskap om. 

Hon pratar om processen Othering som vi finner svårt att ersätta med ett bra svenskt ord och 

därför väljer behålla. Det handlar om att som sjuksköterska kunna sätta sig in i den andres liv 
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och situation för att kunna få en förståelse för dennes liv och handlingar. Det är inte en 

självklarhet att känna sig bekväm med detta sätt att vårda men vi menar att det är nödvändigt 

och viktigt att man på arbetsplatser blir uppmuntrad att förhålla sig utifrån ett 

livsvärldsperspektiv för att överbrygga orättvisor i vården och samhället och uppnå en 

kvalitativ vård för alla människor. För att detta ska bli möjligt krävs utbildning eller 

information om livsvärldsperspektivet, samhället, folkhälsa och även samverkan med 

minoritetsgrupper. Vi tycker att Canales (2000 & 2010) stryker under det vi menar då hon 

skriver: ”Nurses are obligated to engage in Othering efforts that seek to include all persons. It 

is through inclusion that mutual empowerment can be obtained” (Canales, 2000. Sid 29) Vi 

menar att Canales lyfter en ny och viktig dimension av livsvärldsperspektivet och vår andra 

frågeställning blir här besvarad på flera olika dimensioner. Att livsvärlden är viktig att förstå 

kan många argumentera för (Dahlberg & Segesten, 2010; Bullington, 2004) men Canales teori 

menar att sjuksköterskan i sitt sätt att vara och vårda kan ha en viktig påverkan för att skapa 

ett rättvist samhälle. Canales drar det till och med så långt att hon menar att sjuksköterskan 

har ett ansvar att aktivt jobba mot de strukturer som inte inkluderar alla människor. I ICN:s 

etiska kod för sjuksköterskor (Svensk sjuksköterskeförening, 2007) framgår det att 

sjuksköterskan har ett med samhället delat ansvar att arbeta för att stödja åtgärder som 

framförallt ser till svaga befolkningsgruppers hälsa och sociala behov. Detta tycker vi är 

mycket viktiga frågor att lyfta fram, särskilt i en tid som vår, då sjukvården måste prioritera 

och skära ned på resurser. Det är förmodligen inte ett rimligt krav att alla sjuksköterskor ska 

ha fullständig kunskap om transsexualitet utifall att man skulle träffa en transsexuell 

människa som patient. Ett krav man dock kan ställa är en viss grundkunskap inom ämnet 

transsexualitet samt att ha en öppen och etiskt reflekterande förmåga för sådant som är 

annorlunda. Det är alltså en sjuksköterskas ansvar att känna sig så säker i sig själv att hon/han 

kan ha en förmåga att sätta sig in i en annan människas situation. 

 Då livsvärlden använts för att skapa en förståelse för transsexuella personer kommer vår 

andra frågeställning om hur denna kunskap kan påverka förståelse och acceptans för dessa 

människor och självklart där med också vårdandet. Vi anser att Dahlberg och Segesten (2010) 

och Canales (2000 & 2010) tillsammans för mycket viktiga resonemang för att förståelsen 

och acceptansen både i samhället och i vården ska kunna utvecklas. Det är först när 

sjuksköterskan antar en livsvärldsledd vård (Dahlberg, Todres & Galvins, 2009) och samtidigt 

engagerar sig för att skapa inkluderande strukturer som transsexuella personer kan erhålla en 

god och rättvis vård.  

 En samhällsstruktur som framkommer i resultatet som exkluderande är de heterosexuella 
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normer som präglar vårt samhälle. Dessa normer tillsammans med stereotypa könsroller kom 

ofta att spela en stor roll för transsexuella personer (Morgan & Stevens, 2008; Dozier, 2005; 

Johnson, 2001). Inte minst i deras sätt att uttrycka sin könsidentitet. Några uttrycker sig 

trygga i sin identitet då de upplever sig ha ett tydligt och överensstämmande könsuttryck men 

säger också att det i början av deras transition var svårt att hitta en balans och att inte 

överdriva könsrollerna. Att överdriva eller spä på könsrollerna menade vissa var ett falskt 

försök att bli trygg i sin identitet och att man så småningom hittade sitt sätt att uttrycka sin 

könsroll (Morgan & Stevens, 2008; Dozier, 2005; Johnson, 2001). I studien framkom det 

även de som var av åsikten att de inte var bekväma med att bli indelade i fack eller kategorier 

och att man bara ville vara sig själv. Detta var tydligt ett problem för dessa individer då de av 

samhället och vården förväntades ha ett visst könsuttryck (Barbee, 2003). I resultatet 

framkommer att transsexuella personer upplever det kränkande att diagnostisera 

transsexualitet som en psykisk sjukdom då detta upplevs vara stigmatiserande (Johnson, 

2001). Vi tycker att detta är ett anmärkningsvärt fynd att diskutera och då vi fördjupat vår 

kunskap om detta framkommer att lagen som utredarna tar hjälp av för att bedöma eventuell 

könskorrigering är närmast 40 år gammal (SFS 1972:119). Att heteronormen dessutom är den 

rådande normen i vårt samhälle och i vården idag tycker vi är anmärkningsvärt. Vi vill 

problematisera detta med hjälp av Larsson och Linderberth (2011) som har genomfört en 

studie av utredares bedömning vid könstillhörighetsutredning och framför anmärkningsvärda 

fynd. Utredare, psykiatriker eller kurator, som utreder en persons könstillhörighet följer lagen 

om fastställande av könstillhörighet (SFS 1972:119) där behandlingen ska syfta till att 

utjämna känslan av inkongruens mellan kropp och könsidentitet och underlätta anpassningen 

till den önskade könsrollen. Författarna lyfter framför allt fram heteronormen för att 

problematisera kring utredarnas beslut samt att problematiseringen ligger i att bedöma 

trovärdigheten i en persons upplevelse av motsatt könsidentitet. Författarna ifrågasätter hur 

man egentligen utreder någons högst personliga känsla av könstillhörighet och drar slutsatsen 

av deras studie att det för den sökande personen handlar om att bevisa sin könsidentitet för 

utredarna. Detta menar de kan få ödesdigra konsekvenser genom att utredaren själv får tolka 

lagen och bestämma vad som är ett tydligt könsuttryck. I studien framkom att de flesta 

utredarna menade att en person som ser sig själv som kvinna lättare kan få en diagnos om 

hennes yttre genus stämmer överens med hennes önskan om en kvinnlig kropp. Larsson och 

Linderberth (2011) drar en slutsats om att den sökande blir trovärdig i sin könsidentitet när 

hennes könsuttryck överensstämmer med utredarens egna fördomar eller uppfattning om hur 

könsidentiteten bör uttryckas. Detta styrker även Darj och Nathorst-Böös (2008) då de menar 
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att det är enklare och går snabbare att genomgå en utredning om man passar väl in i det 

heteronorma tvåkönssystemet. Vi ser att denna struktur inom transsexuell vård och utredning 

är typisk för det sätt som genomsyrar hur hela samhället om hur män och kvinnor bör vara, 

vilket vi menar befäster och överdriver de traditionella könsrollerna. Det behöver 

nödvändigtvis inte vara så att en MtK måste intressera sig för skönhet, mode eller smink, men 

att vara kvinna är av samhället starkt förknippat med dessa attribut och verkar mer eller 

mindre vara ett krav för att få en snabb och smidig utredning. Vi tycker att det låter orimligt 

att bli ifrågasatt som till exempel kvinna för att man inte framträder med ett tydligt feminint 

könsuttryck. Denna kritik riktar vi inte bara till vård av transsexuella utan även till hela 

samhället. Vi menar att man behöver utmana dagens heterosexuella normer som så tydligt 

ställer krav på hur vi människor ska vara eller se ut för att få vård. Vi tycker att det är viktigt 

att lyfta fram och aktualisera en diskussion om könsnormer och heteronormer i vården. 

Heterosexualitet har varit en dominerande norm så länge i vårt samhälle att vi inte reflekterar 

över den förrän vi stöter på det som avviker från den. Samhället och våra familjer har lärt oss 

kommunicera genom heteronorma värderingar och där med tror vi att man kan uppleva 

osäkerhet och rädsla inför det som är främmande. Som sjuksköterska tycker vi att dessa 

rädslor inte får styra vårt sätt att bemöta andra människor och vi menar att det är viktigt att 

man själv funderar kring dessa frågor och analyserar hur heteronormen styr ens eget sätt att 

vara. Vi vill understryka det viktiga i att medvetandegöra heteronormens plats på våra 

arbetsplatser och menar med grund av Rondahls studie (2009) att det bör ske en utveckling av 

detta ämne i vårdutbildningarna. Detta eftersom vi själva upplevt en bristfällig diskussion om 

heteronormen i vården på vår egen utbildning men också eftersom det är där som det kritiska 

förhållningssättet utvecklas och grundläggs. Vi tycker att denna diskussion tar upp vår andra 

frågeställning och vi tror att kunskap och förståelse för transsexuella personers upplevelser av 

identitet och förkroppsligande kan vara till stor hjälp för att lyfta upp heteronormens 

betydelse för vårdandet idag. Vi menar att en större kunskap om transsexuella personer bland 

vårdpersonal till och med kan förändra diskriminerande strukturer i vårt samhälle.  
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13. Slutsats och förslag till fortsatt forskning 

Vårt syfte att belysa transsexuella personers upplevelser av identitet och förkroppsligande ur 

ett vårdandeperspektiv känns aktuellt och relevant i vårdens kontext idag. Detta för att 

ansökningar om könsbyten bara ökar och att fler och fler transsexuella väljer att inte leva i 

”det tysta”. Att dra några generella slutsatser om transsexuella människors upplevelser är 

dock omöjligt eftersom detta är en kvalitativ studie som främst syftar till att lyfta fram 

subjektiva upplevelser av ett visst fenomen. Vi anser ändå att det är rimligt att dra slutsatser 

av hur vårdens bemötande kan formas av dessa upplevelser. Att lyfta livsvärldsperspektivet 

och den levda kroppen för att teoretisera kring transsexuella människors upplevelser av 

identitet och förkroppsligande tycker vi är nödvändigt. Tillämpningen av en livsvärldsledd 

vård” syftar till att skapa en förståelse för det som är annorlunda och främmande. Att som 

sjuksköterska hjälpa och vårda innebär inte i första hand att bota kroppen utan om att lyssna 

på och lära av människan bakom patienten. I ett möte mellan vårdare och patient kan synen på 

den levda kroppen hjälpa oss att ha ett prestigelöst förhållningssätt där livsvärldsperspektivet 

får styra mötet och skapa öppenhet inför patientens egna levda erfarenheter.  

 Under datainsamlingen upplevde författarna det svårt att hitta studier om transsexuella 

personers upplevelser inom ämnet vårdvetenskap. Författarna vill därför uppmuntra till vidare 

forskning på detta område och särskilt på ett nationellt men även internationellt plan då de 

flesta studierna i den här uppsatsen genomförts i Amerika. Vi föreslår att kvalitativa studier 

med fokus på intervjuer och berättelser bör genomföras då dessa speglar personernas 

upplevelser vilket vi tror är grundläggande om målet är en ökad förståelse.  

 Då vi i diskussionen behandlat frågor om vilka normer som präglar vården och samhället 

vill vi lyfta betydelsen av fortsatt forskning inom genusfrågor. Vi tror att vården behöver 

fundera över vilka samhälleliga strukturer som accepteras och vilka som aktivt bör motarbetas 

och vad dessa ger för konsekvenser. I vårdens kontext tycker vi oss se att heteronormen i 

många fall är en exkluderande norm som vi anser behöver lyftas fram för att skapa en 

förståelse för de som faller utanför normen, bland annat transsexuella människor.  
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bisexuella personers 
upplevelser av identitet 
och deras medverkan 
till social rättvisa.    

 
Nio personer som identifierade 
sig antingen transsexuella eller 
bisexuella intervjuades med hjälp 
av en semistrukturerad 
intervjuguide. Personerna valdes 
ut med ett målmedvetet urval.  

 
Resultatet presenteras i fem olika teman.  
 

1. Förståelse av  identitetsprocessen 
2. Deltagarnas förståelse av sig själva i relation 

till sin sexuella läggning. 
3. Inverkan/Makt 
4. Mänskliga rättighetsfrågor 
5. Resurser  

 

 
Michael 
Barbee 

 
A visual-
narrative 
approach to 
understanding 
transsexual 
identity 

 
2003, 
USA 
Art therapy: 
Journal of the 
American art 
therapy 

 
Att öka förståelse för 
Transsexuella 
individers upplevelser 
genom att ta del av 
deras livsberättelser 
samt genom 
fotografier.  

 
 Deltagarna ställde frivilligt upp i 
studien och tillfrågades på en 
hormonklinik i San Fransisco. De 
är till största del MtK-personer. 
Genom intervjuer med öppna 
frågor samt genom deltagarnas 
egna fotodagböcker skapades ett 
narrativt porträtt av deltagarnas 
upplevelser av det dagliga livet 
som transsexuell. 

 
I resultatet framkom nio teman: 

1. Oro omkring sitt utseende. 
2. Utveckling av sin transsexue-lla identitet.  
3. Teorier om transsexuella orsaks-grunder. 
4. Erfarenheter av transition. 
5. Genus och könsroller. 
6. Diskriminering. 
7. Aktivism. 
8. Tillgång till samhället och stöd.  
9. Upplevelser av psykiatrin och sjukvården.   

 
Jodi 
Kaufmann 

 
Transfiguration: 
a narrative 

 
2007,  
USA,  

 
Att förstå den komplexa 
relationen mellan MtK-

 
Detta är en biografisk djup-
intervju med en transsexuell 

 
Resultatet framställs i löpande text genom en 
hermeneutisk analys av djupintervjun. Författaren 



 2 

analysis of 
male-to-female 
transsexual 

International 
Journal of 
Qualitative Studies 
in Education 

personers transition och 
levda erfarenheter. 
Detta genom att 
undersöka hur 
transsexuella personer 
skapas genom sina 
berättelser.      
 

person. Metoden är strukturerad, 
med en narrativ analys grundad i 
en kritisk samhällsteori.  
 

betonar svårigheterna i att ha en tvetydig identitet och 
kampen hos den transsexuella i en heteronormativ värld.  

 
Sarah W. 
Morgan,  
& 
Patricia E. 
Stevens 

 
Transgender 
identity 
development 
as represented 
by a group of 
female-to-male 
transgendered 
adults 

 
2008,  
USA, 
Issues in Mental 
Health Nursing, 

 
Studien vill belysa hur 
transexuella personer 
beskriver sina 
upplevelser av bland 
annat igenkänning, 
erkännande och 
identitet som 
transexuella människor. 

 
Deltagare till studien tillfrågades 
muntligen med medvetet urval. 
Deltagarna var elva vuxna, 
transsexuella personer av båda 
könen. Dessa personer 
intervjuades flertalet gånger 
under en tvåmånaders-period, 
med hjälp av en semistrukturerad 
intervjuguide. 

 
Resultatet presenteras i fem övergripande teman.  
 

1) Den transsexuelles könsidentitetsutveckling 
2) Bekräftelse och utveckling. 
3) Kroppsliga erfarenheter och upplevelser. 
4) Relationer men andra. 
5) Hälso och sjukvårdserfarenheter. 

 

 
Raine 
Dozier 

 
Beards, Breasts, 
and Bodies : 
Doing Sex in a 
Gendered 
World 

 
2005,  
USA 
Gender and Society 

 
Syftet är att undersöka 
relationen mellan kön, 
genus och sexuell 
orientering.  

 
Studien bestod av intervjuer och 
deltagarna var 18 
självidentifierade transsexuella 
personer. Alla var födda som 
biologiska kvinnor. Deltagarna 
var rekryterade från olika håll. 
Författaren till studien letade i 
trans-föreningar och liknande 
men litade på framförallt på 
”snöbollseffekten” och fick på så 
sätt in en enligt honom 
slumpmässigt vald 
deltagargrupp.  

 
Resultatet presenteras i tre kategorier.  

1) Könsidentiteten formad av sociala 
konstruktioner. 

2) Förändrad interaktion på grund av förändrad 
yttre könsidentitet. 

3) Sexuell orientering och könsidentiteten 
 

Kön och genus handlar om en balans mellan att leva och 
handla utifrån sin könsidentitet och att uppträda 
maskulint eller feminint utåt sätt.  
När de yttre könsattributen är tydliga för en person 
behöver denna inte vara könsstereotyp i sitt sätt att 
vara/hanlda utan är trovärdig i sin könsidentitet på 
grund av det könsstereotypa utseendet. Balansen mellan 
framträdande och uppförande av sin könsidentitet 
hjälper till att förklara hur KtM upplever det att vara i 
transition.  
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Katherine 
Johnson 

 
Being 
Transsexual: 
self, identity 
and embodied 
subjectivity 
 
 
 
 
 
 

 
2001,  
USA, 
Department of 
Psychology, School 
of Social Sciences 
Middlesex 
University 
 

 
Syftet är att teoritisera 
och belysa upplevelser 
av att vara transsexuell 
och att reflektera kring 
begreppen självet, 
identiteten och den 
subjektiva upplevelsen 
av förkroppsligande.   
 

 
Deltagarna till intervjustudien 
rekryterades från olika källor 
men också genom 
”snöbollseffekten” och ett lika 
många KtM som MtK valdes. 
Sammanlagt deltog 14 personer i 
studien. Intervjun bestod av 
öppna frågor och författaren 
försökte skapa en miljö där 
intervjupersonen kände egenmakt 
och trygghet. 

 
Resultatet presenteras i tre huvudkategorier med 
tillhörande underkategorier: 
 

1. Att vara transsexuell: bortom Kartesianska 
konstruktioner 

2. Att byta kön: att byta själv. Transition i den 
subjektiva upplevelsen av förkroppsligande 

3. Transsexualitet och sexuell orientering. 
Upptäckten av relationen mellan kön och 
sexualitet. 

 
 
Darryl B. 
Hill 

 
Coming to 
terms: Using 
texhnology to 
know identity 

 
2005, 
Canada, 
Sexuality & 
Culture 

 
Syftet är att belysa hur 
informations- och 
kommunikations-teknik 
kan vara en hjälp för att 
upptäcka sin 
transsexuella  identitet.  

 
Djupgående 
livsberättelseintervjuer med 28 
deltagare har genomförts för att 
inhämta data. Deltagarna 
identifierade sig själva som trans-
personer. Studien har genomförts 
under en längre tid då första 
intervjun var 1996. Deltagarna 
intervjuades igen 2001 för att få 
med ett tidsperspektiv. 

 
Resultatet presenteras i sex huvudkategorier:  

         1. Att läsa om transsexualism i böcker och 
tidskrifter för att inhämta kunskap. 
       2.   Att se andra transexuella på tv och i media tog  
bort känslan av att känna sig helt utanför samhället. 
Igenkännandet var viktigt.  
       3.   Att använda internet eller media för att få 
kontakt med andra transexuella och hjälp att få kontakt 
med föreningar och liknande. 
       4.   Att medvetandegöra kunskap om transsexualla 
personer med hjälp av informations och 
kommunikationsmedia. 
       5.   Att få berätta sina livsberättelser genom 
bloggar, hemsidor mm. 
       6.   Kritik mot postmodern transsexualism – att 
skapa otroliga stereotyper genom media. 
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Bilaga 2. Artikelsökningsredovisning 

 

 

Databas Sökord Avgränsning Antal 

artikelträffar 

Artikelurval 

Psykinfo Transsexuals 

AND 

embodiment 

Scholary 

journals 

14 - Doglas Schrock, Lori Reid, Emily Boyd, 2005 
 

Psykinfo Transsexuals 

AND transition 

Scholary 

journals 

69 - Dozier, Raine, 2005 
- Johnson, Katherine 2001  
 

Cinahl Plus with 
Full text  

Transsexualism 

AND narrative 

analysis 

Peer reviewed 

 

 

1 - Barbee, Michael, 2002 

Cinahl Plus with 
Full text  

Transgender 

AND identity 

Peer reviewed 

och full text 

33 - Morgan, Sarah W. & Stevens, Patricia, 2008 
 

Academic 

Search Premier 

Transsexuals 

AND narrative 

analysis 

Peer reviewed 

och full text 

3 - Kaufman, Jodie 2007 

- Hill, Darryl, 2005 

Academic 

Search Premier 

Transgender 

people AND 

identity 

Peer reviewed 

och full text 

170 - Cashore, Catherine & Tuason, Teresa G. 2009 


