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SAMMANFATTNING 

Denna studies syfte har varit att undersöka hur verksamma inom socialt arbete uppfattar att 
de själva tillika verksamheten i stort bemöter transpersoner. Studien har en kvalitativ grund 
och baserar sig på sex semistrukturerade intervjuer med vinjettmetod. Urvalet av 
intervjupersoner är verksamma inom socialt arbete, tre inom myndighetsutövning och tre 
arbetande på olika utförarinstanser. Materialet har analyserats utifrån Queerteori och 
Honneths erkännadeteori. Resultatet visar bland annat att verksamheter inom socialt arbete 
brister i sin kunskap kring transpersoner och deras upplevelser samt saknar evidensbaserade 
rutiner, handlingsplaner och policys för att bemöta transpersoner inom organisationen. 
Resultatet visar även att yrkesverksamma inom socialt arbete kan bemöta transpersoner mer 
inkännande, med större acceptans och med en erkännande karaktär genom en 
självreflekterande och ödmjuk attityd. 
 
Nyckelord: Bemötande, Erkännandeteori, Vinjettmetod, Transpersoner, Queerteori, Socialt 
arbete 

  



ABSTRACT 

The aim for this study was to investigate how social workers perceive that they are 
responding to clients who define themselves as transgender. The study has a qualitative basis 
with six semistructured interviews based on an elaborated vignette method. The selection of 
interviewees was social workers, three in the field of public authority and three workers at 
various excutive agencies. The material have been analyzed based on Queer theory and 
Honneths Recognition Theory. The findings indicate that social work organizations are 
lacking in knowlege of transgender people and their experiences. There is also a lack of 
evidence-based procedures, action plans and policies to respond to transgender people 
within the organizations. The findings also implies that social workers can respond to 
transgender people and address them more empathically, with greater acceptance as well as 
recognition through a professional self-reflection and a humble attitude. 
 
Keywords: Attitudes, Transgender people, , Queer theory, Recoginition theory, Social work, 
Vignette method 
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1 INTRODUKTION  

Att komma ut som trans är bara en liten del av resan, att sedan leva öppet som 

trans det är då den verkliga kampen börjar. Jag blir felkönad varje dag av alla 

läkare, vården, jobbet, folk på stan…Jag har blivit trakasserad i sociala medier, och 

av fullkomliga främlingar på allmän plats…Min egen familj och vänner har haft 

problem att acceptera min könsidentitet och bekräfta mig med rätt pronomen, 

namn och så vidare, och språket har uppenbara brister! Vad ska min familj kalla 

mig? Barn istället för dotter? Broster istället för syster? Morskon/farskon istället 

för moster/faster? Vi får själva uppfinna nya ord för det som är jag… 

(Berättelse dokumenterad i SOU 2017:92, s. 168–169) 
 
Trots att Sverige anses som ett av det mest stöttande landet i världen gällande jämställdhet, 
genusperspektiv och mänskliga rättigheter (Flores, Brown & Park, 2016; world economic 
forum, 2017) så bemöts idag av stor oförståelse, okunskap och bristande acceptens från det 
svenska samhället, dess statliga organisationer och medborgare. Sociala medier har och 
används fortfarande som plattformar för transpersoner att berätta om sina erfarenheter och 
upplevelser av det förtryck som de utsätts för på grund av sin identitet, vilket också lett till att 
transpersoners utsatthet blivit en övergripande samhällsdebatt i landet. Transpersoner 
vittnar om hur de i möten med verksamma inom socialt arbete blivit bemötta med 
diskriminering, fördomar, kränkningar och hur deras behov av stöd och hjälp blivit 
förminskade samt osynliggjorda av de instanser som finns till i det svenska välfärdssystemet 
för att hjälpa dem (Bremer, 2017; SOU 2017:92). Tack vare att transpersonerna själva fört sin 
kamp i offentligheten och påverkat den övergripande samhällsdebatten så avskaffades 
tvångssterilisering av transpersoner i Sverige år 2013 (rfsl, 2017b) och efter det har det gått 
att urskönja ett mönster av statlig förändring gällande transpersoners erkännande. 
Socialstyrelsen publicerade år 2017 en utredning (SOU 2017:92) i syfte att undersöka 
transpersoners livssituation och utsatthet i Sverige samt hur den svenska välfärden behöver 
reformeras för att transpersoners rättigheter ska kunna säkerställas. Resultaten visade att det 
finns en stor kunskapsbrist bland svenska myndigheter, rättsväsendet, skolväsendet, hälsa- 
och sjukvården, psykiatrin och övriga institutioner rörande transpersoners livssituationer 
och utsatthet idag.  
 
Det svenska samhällets socialmyndigheter och verksamheter har som skyldighet att värna om 
landets medborgare. I socialtjänstlagens portalparagraf står det tydligt att: 

1 § Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja 

människornas 

- ekonomiska och sociala trygghet, 

- jämlikhet i levnadsvillkor, 

- aktiva deltagande i samhällslivet. 

Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans ansvar för sin och 

andras sociala situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers 

egna resurser. Verksamheten skall bygga på respekt för människornas 

självbestämmanderätt och integritet. (SoL, 2001:453) 

En aspekt som kan tänkas viktig för att socialtjänstlagens portalparagraf ska kunna följas av 
verksamma är att de besitter den kunskap som krävs för att på bästa sätt bemöta människor 
som lever i olika typer av utsatthet i samhället. Socialstyrelsen offentliga utredning (SOU, 
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2017:92) visar tydliga resultat att myndigheter saknar den kompetens som krävs gällande 
transpersoners utsatthet idag. Enligt det berättelser från transpersoner som Socialstyrelsen 
samlat in som underlag för sin utredning visar att bemötandet från myndigheter, 
institutioner och övriga verksamheter inom det svenska sociala arbetet är bristfälligt. Därför 
är det av stor relevans att undersöka hur transpersoner blir bemötta av de instanser som 
enligt lag ska hjälpa dem samt hur de verksamma själva upplever sitt och organisationens 
bemötande gentemot transpersoner. 

1.1 Syfte och frågeställningar 

 Syftet med studien att undersöka hur verksamma inom socialt arbete uppfattar att de själva 
tillika verksamheten i stort bemöter transpersoner. Studiens frågeställningar är: 
 

• Vilken kunskap anser sig verksamma inom socialtjänsten och utförarinstanser ha om 
transpersoners utsatthet i samhället? 

• Vad finns det för transinkluderande riktlinjer, handlingsplaner och policys hos 
socialtjänsten och dess utförare? 

• Går det att urskilja några risker att transpersoner utsätts för förtryck i möte med 
socialtjänsten och dess utförare idag?  

1.2 Begreppslista 

I denna studie finns återkommande termer och begrepp som kan behövas ytterligare 
definition. Vi har valt att i största möjliga mån utgå från HBTQ+ och transspecifika 
organisationers definitioner av begrepp, detta för att minska risken att tolkningsföreträde 
sker. Även om begreppen nedan definieras är det ändock viktigt att understryka att dessa 
definitioner är generella och att det inte bör förutsättas att de tillämpas på individnivå. 
 
Biologiskt kön: Det fysiska egenskaperna som bidragit till att en person tilldelats ett 
juridiskt kön vid födseln (SOU, 2017:92)  
 
Cisnormativitet: När det finns ett övergripande antagande att alla människor identifierar 
sig det könet de blivit tilldelade vid födseln och även lever utefter det sociala normerna för 
vad som anses kvinnligt eller manligt. (RFSL, 2017a)  
 
Cisperson: Om en persons könsidentitet, kropp, könsuttryck och pass eller ID stämmer 
överens med det tilldelade könet från födseln (transammans, 2017) 
 
HBTQ: RFSL (2017a) beskriver HBTQ som ett paraplybegrepp för homo- och bisexuella, 
transpersoner och personer med queera uttryck och identiteter. 
 
HBTQ+: I denna studie definieras HBTQ+ som ett inkluderande begrepp. Detta för att i 
möjligaste mån låta studiens innehåll omfatta alla människor som känner sig tillhöra den 
HBTQ-kultur som finns, då det finns flera definitioner av identiteter och sexuella läggningar 
än homo-, bi-, trans-, och queer.  
  
Heteronormativitet: Ett samhällssystem som påverkar hur förståelsen för kön och 
sexualitet ser ut. En kvinna förväntas bete sig feminint och en man förväntas vara maskulin, 
heterosexualitet är normen. (RFSL, 2017a) 
 
Icke binär: En person som varken definierar sig som kvinna eller man utan istället som 
både och, något däremellan eller bortom definitionerna (transammans, 2017). 
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Juridiskt kön: Syftar till det kön som personen fått registrerat i folkbokföringen och 
baseras på det fysiska könsorganens utseende vid födseln. Ett juridiskt kön registreras bland 
annat med hjälp av personnummer där en siffra står för det kön personen tilldelats. (SOU 
2017:92) 
 
Kulturell imperialism: Ett kollektivt förtryck där majoritetssamhället osynliggör 
minoriteters historia och tillämpar sina egna erfarenheter, värderingar och livsåskådningar 
som norm (Elze, 2006) 
 
Könsbekräftande vård och behandling: ett paraplybegrepp som avser olika sätt att 
ändra på kroppen så att den stämmer mer överens med könsidentiteten (RFSL, 2017a; SOU 
2017:92). I denna studie har vi valt att inkludera bemötande som en del av behandling och 
definierar således att könsbekräftande vård och behandling utöver ovan nämnda också 
inkluderar ett accepterande och tillmötesgående bemötande från verksamma inom socialt 
arbete, hälsa och sjukvård samt psykiatrin.  
 
Könsdysfori: SOU (2017:92) definierar könsdysfori likt ett tillstånd som kan ge psykiskt 
lidande eller försämrad förmåga att ha en fungerande vardag orsakat av att personens 
könsidentitet inte stämmer överens med det kön som blivit tilldelat vid födseln. Könsdysfori 
är en diagnos som behöver fastställas för att en person ska få tillgång till könsbekräftande 
vård och behandling i form av exempelvis hormonbehandling eller operationer och 
kirurgiska ingrepp.  
 
Könsidentitet: det självupplevda könet en person identifierar sig med. även kallat 
psykologiskt eller mentalt kön. (SOU 2017:92) 
 
Könsuttryck: De attribut som förstärker ens könsidentitet eller hur samhället uppfattar en 
person utifrån utseende och kroppsformer. (SOU 2017:92)  
 
Pronomen: Det personen vill kallas i egenskap av tredje person; Han, hon, den, hyn, hin, 
hen eller sitt namn (transammans, 2017)  
 
Trans: Organisationen transammans (2017) beskriver att trans är ett paraplybegrepp med 
flertalet underkategorier. En person som definierar sig som trans bryter från det normer som 
ett samhälle fastställt om kön och könsidentitet.  
 
Transsexuell: en person som vill få könsbekräftande vård och/eller behandling 
(transammans, 2017)  
 
Transperson: En människa som definierar sig som trans och att könsidentiteten eller 
könsuttrycket inte stämmer överens med det kön som blivit tilldelat personen vid födseln. 
(transammans, 2017) 

1.3 Historisk bakgrund 

Heterosexualitet och homosexualitet precis som etnicitet kan anses vara socialt konstruerade 
kategorier. Dessa kategorier har i sin tur skapats och tilldelats en specifik mening inom olika 
historiska perioder för att genom socialisering agera som bekräftelse och bestraffning, eller 
till socialt erkännande och missaktning (Elze, 2006). Ur ett historiskt perspektiv har sociala 
ojämlikheter som grundats på kön, sexuell läggning och etnicitet fått biologiska förklaringar 
och därmed legitimerats av rådande samhällsnormer och värderingar. Dessa normer och 
värderingar har upprätthållits av den rådande makten som finns i samhället, det vill säga 
politiska, ekonomiska, religiösa, juridiska, pedagogiska och vetenskapliga institutioner. 
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Under olika historiska perioder har all annan typ av sexuell aktivitet än de heteronormativa 
uttrycken ansetts som avvikande och negativt. Kyrkliga myndigheter proklamerade det som 
synd, senare blev icke-heterosexuella läggningar klassat som brottsligt av juridiska 
lagförfattare och domstolar. Framåt 1800-talet ansågs alla former av sexualitet utöver den 
heteronormativa normen som ett medicinskt problem, vilket krävde behandling.  
 
Till synes har HBTQ+personers bemötande från samhällen med dess myndigheter, 
institutioner och invånare präglats av förtryck sedan kolonisationstiden. I sin kartläggning av 
HBTQ+-personers utsatthet genom historien visar Elze (2006) en lista över förtryck, 
övergrepp och stigmatisering. Den innefattar censurering, utpressning, social och geografisk 
exkludering, vräkning, fängslade och avrättade. Det finns också en lång historia av att 
HBTQ+-personer blivit drogade och utsatta för hormoninjektioner och tvångsoperationer så 
som sterilisering, klitoridektomi, hysterektomi, ovariektomi och lobotomi. I samband med 
det flesta av dessa övergrepp har HBTQ+-personer även blivit diagnostiserade genom 
psykoanalyser och därefter utsatts för motvilliga behandlingar så som elchocker eller 
farmakologisk chockbehandling. De olika versionerna av förtryck så som rasism, sexism, 
klasskillnader, ableism, åldersdiskriminering etc. har alla gemensamma element som kallas 
för det fem ansiktena av förtryck. Dessa består av; utnyttjande, maktlöshet, systematiskt 
våld, kulturell imperialism och marginalisering (se avsnitt 2.1)  

 

 
 

1.3.1  Det sociala arbetets behov av kunskap och förståelse för 
transpersoners utsatthet idag 

Det finns enligt Elze (2006) en samhällelig intolerans för könsvarierande beteende och 
uttryck, vilket påverkar alla som på något sätt bryter mot de normativa förväntningar på kön 
som samhället har. Det systematiska förtrycket förstärks av fördomar, kulturella myter och 
stereotyper som privilegierade majoritetsgrupper i samhället applicerar på det utsatta och 
förtryckta minoritetsgrupperna. Dessa fördomar och stereotyper är oftast baserade på 
felaktig information som i sin tur har implementerats i samhället av makthavande 
institutioner, myndigheter och media idag. 
 
Det är av stor vikt att verksamma inom socialt arbete har en historisk kunskap om det 
förtryck HBTQ+-personer än idag utsätts för men också en förståelse för hur samhällets 
sociala normer påverkar samt att individen kan utsättas för flera versioner av förtryck 
samtidigt (Elze, 2006). Detta behov synliggör Morrow (2006) genom att belysa att många 
verksamma socialarbetare idag har fått en minimal förberedande kunskap gällande hur de 
ska bemöta klienter inom HBTQ+-spektrumet. Detta beror till stor del på att majoriteten av 
dem erhållit sin utbildning innan mitten på 1990-talet och därför inte fått den akademiska 
kunskapen som krävs för att arbeta med sexuella minoritetsgrupper, medan de som 
examinerats efter 1990-talet har fått en kortfattad summarisk förståelse på en generell nivå. 
Bristen på utbildning inom ämnet är även något som tas upp i den tidigare forskningen 
(Linander m.fl., 2017 och 2017b; Mallon och DeCrescenzo, 2006; Westerbotn m.fl., 2017; 
Sterzling m.fl., 2017; Stotzer m.fl., 2013). Detta har medfört att det idag förekommer 
oförståelse, fördomar, diskriminerande ställningstaganden och ett stort kunskapsbrott inom 
sociala myndigheter och instanser vars syfte är att minska och förebygga individers utsatthet 
i samhället.  
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1.3.2 Regeringens utredning om stärkt ställning och bättre levnadsvillkor för 
transpersoner 

I slutet av 2016 beslutade Sveriges regering att starta en utredning (SOU 2017:92) med syfte 

att stärka efterlevnaden av transpersoners rättigheter och förbättra deras levnadsvillkor. 

Utredningen undersökte hur transpersoner påverkas av samhällets heteronorm samt 

identifierade det hinder transpersoner stöter på i samhället som gör det omöjligt för dem att 

leva i enlighet med sin könsidentitet. Utöver det så belyser denna SOU (2017:92) även det 

bemötandet som transpersoner får från myndigheter genom att det identifierades vilka 

administrativa hinder som kan uppstå efter att transpersoner ändrat sitt juridiska kön. 

Resultaten från utredningen visar bland annat att en hög andel transpersoner har en 

försämrad hälsa utifrån att de inte kan leva i enlighet med sin könsidentitet idag, där särskilt 

yngre transpersoner skattar sin hälsa som avsevärt sämre än unga cispersoner. I Sverige är 

transpersoner kraftigt överrepresenterade inom självmordsförsök och självmordstankar i 

jämförelse med den övriga befolkningen. I Folkhälsomyndighetens (2015) undersökning 

visar resultaten denna representation då 36 procent av transpersonerna övervägt att ta sitt liv 

under det året, i jämförelse med den allmänna befolkningens få 6 procent. 

 

Det framkommer i utredningen (SOU 2017:92) att transpersoner är de inom HBTQ+-

spektrumet som har lägst förtroende för socialtjänsten. Det låga förtroendet utgörs av att 

transpersoner uppgett att de känner misstro inför att socialtjänsten har ett professionellt 

bemötande av HBTQ+-personer som utsatts för våld, hot och trakasserier. I en förstudie till 

socialstyrelsens regeringsuppdrag att ta fram kunskapsstöd om HBTQ-frågor för 

socialtjänsten framkom det att 90 procent av Sveriges kommuner inte nämner HBTQ-

perspektivet i introduktionsutbildningar för nyanställd personal inom socialtjänsten. I 

utredningen (SOU 2017:92) framkommer det även att socialstyrelsen anser att HBTQ+-

frågor är lågt nedprioriterad och att det inte finns verktyg för anställda att bemöta människor 

med ett normkritiskt förhållningssätt, vilket leder till att det insatser som kan ges inte är 

anpassade för personers om är utanför det heteronormativa samhällets normer. Utifrån 

flertalet insamlade berättelser från transpersoner har utredningen (SOU2017:92) också 

kunnat belysa att anställda trots HBTQ-utbildningar och certifieringar ändå inte upplevts ha 

en förståelse eller kunskap om trans, bland annat citeras en binär transman som uttalar sig 

på följande sätt; 

Jag har aldrig förstått vad hbtq-certifiering innebär eftersom personalen på sådana 

ställen ändå inte har någon koll på vad en transperson upplever eller vad vi får för 

olika behandlingar. Jag har varit på flera hbtq- certifierade ställen där vissa i 

personalen förutsätter att man gör alla operationer, att man är binär, att man är 

straight bara för att man är trans, och som är allmänt ignoranta över vad det hela 

innebär.  

(SOU, 2017:92, s.330) 
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2 TIDIGARE FORSKNING 

Under detta avsnitt kommer tidigare forskning och litteratur som är relevant för ämnet tas 
upp. Avsnittet inleds med de variationer av förtryck som HBTQ+-personer drabbas av. 
Vidare beskrivs mikroaggressioner ur ett samhällsperspektiv för att sedan ta upp 
transupplevelser inom vården och avslutningsvis transupplevelser och utvecklingsområden 
inom socialt arbete. 
 
Utifrån studiens syfte att undersöka transinkluderande bemötande inom socialt arbete har 
tidigare forskning med kvalitativ ansats valt ut, detta med anledning av att det varit svårt att 
finna relevant kvantitativ forskning som är i linje med studiens innehåll. 
Datasamlingsmetoderna är semistrukturerade intervjuer och litteraturöversikter. 
Forskningen är till lika stor del svensk som utländsk där tre artiklar utgår från Sverige och de 
resterande tre utgår från USA. Den svenska forskningen är djupgående och utforskar hur 
transpersoner upplever den svenska sjukvården och socialtjänsten genom intervjuer av 
transpersoner. Forskningen från USA är av mer övergripande karaktär med 
litteraturgenomgångar som lätt kan generaliseras och tillämpas även i den svenska kulturen. 
Forskningen är tidsaktuell då den till största del genomförts under 2017. En av artiklarna 
skrevs 2013 vilket fortfarande kan anses tidsenligt och ytterligare en av artiklarna som nämns 
är daterad 2006 men är fortfarande relevant då den belyser viktiga aspekter av hur det är att 
vara transperson som annan forskning inte tar upp utifrån den 60 års yrkeserfarenhet som 
författarna till artikeln har. 

2.1 Variationer av förtryck som drabbar HBTQ+-personer 

Utnyttjande syftar till den strukturella relationen mellan makt och ojämlikhet som möjliggör 
att vissa människor drar förtjänst av andras arbete eller kamp, det vill säga att erkännandet 
och bekräftelsen som en social grupp kämpar för att uppnå övertas av den mer privilegierade 
sociala gruppen. Inom detta förtryck beskriver Elze (2006) att även om HBTQ+-personer 
betalar skatt och bidrar till samhället som resterande medborgare så ger det i flera länder 
dem inte samma rättigheter som exempelvis heterosexuella cis-personer. I sin bok belyser 
Andersson (2011) att den äktenskapsreform som resulterade i en könsneutral äktenskapsbalk 
trädde i kraft först år 2009. Dock var det enbart den könsneutrala aspekten som utreddes 
under reformen, vilket utelämnade viktiga juridiska frågor om äktenskapsskillnad eller 
äktenskapshinder för samkönade par. I SOU (2017:92) uppdagas transpersoners 
erfarenheter av administrativa och juridiska problem i möten med myndigheter efter att de 
ändrat sitt personnummer och därmed juridiska kön. Bland annat har transpersoner 
återberättat att pensionssparande resurser försvunnit, olika typer av försäkringar som behövt 
tecknats om, svårigheter att adoptera, bidrag som dragits in samt att de blivit ifrågasatta som 
juridiska vårdnadshavare efter sin könsbekräftande operation. 
 
Maktlöshet refererar till HBTQ+-människors brist på beslutsfattande makt på exempelvis 
arbetsplatser och andra institutioner där de exponeras och utsätts för respektlösa 
bemötanden och behandlingar på grund av deras låga sociala position i samhällshierarkin. 
Här nämner också Elze (2006) att det finns en intern maktlöshet inom HBTQ+-minoriteten, 
där exempelvis transpersoner beroende på sin sociala status och ekonomiska resurser har 
tillgång till könsbekräftande operationer eller ej. Det visar sig att denna typ av operationer 
nästan uteslutande ges till transpersoner som befinner sig i den övre medelklassen eller 
överklassen. Även adoption och andra möjligheter för samkönade par eller transpersoner är 
maktbundet till den sociala hierarkin i samhället och möjligheten att få barn ges till de 
HBTQ+-människor med höga ekonomiska resurser och tillgångar. 
 
Våld som systematiskt riktas till en minoritetsgrupp enbart på grund av den typ av minoritet 
och utsatthet som gruppen består utav är nästa form av förtryck. Elze (2006) skriver att det 
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är synligt då den verbala tillika fysiska misshandeln och våldet är ett utbrett och ständigt 
förekommande förtryck för HBTQ+-personer, där transpersoner löper störst risk att falla 
offer för trakasserier, sexuella övergrepp och fysiskt våld.  
 
Institutioner utgör enligt Elze (2006) en form av kulturell imperialism då dessa upprätthåller 
ett förtryck med syfte att tysta minoritetsgrupper genom att ha en förnekande inställning till 
HBTQ+-kulturen samt presentera och befästa falsk information och kunskap till 
majoritetssamhället rörande HBTQ+-människor. Detta sker i synnerhet inom 
utbildningssektorn där det i stor utsträckning förekommer nedtystande förtryck i form av 
exempelvis HBTQ+-frågor inom hälsa- och vårdutbildningar, samhällsstudier och 
socionomutbildningar men också andra läroplaner och yrkesutbildningar.  
 
Marginalisering syftar till att särskilt utpekade personer eller sociala grupper exkluderas från 
samhället och fråntas sin möjlighet och rätt till fullbordat medborgarskap. HBTQ+-
människor exkluderas från att aktivt delta i sociala sammanhang och de behandlas 
respektlöst och nedvärderande av majoritetsgruppen men också av samhällsinstitutioner. 
HBTQ+-människor som grupp klassas som moraliskt svaga och känslomässigt instabila 
vilket i sig kapar en skeptisk och avhållsam inställning från majoritetsgrupperna. Elze (2006) 
understryker att transpersoner utsätts för en extrem marginalisering och tar som exempel en 
dom från högsta domstolen i Kansas där en transkvinna nekades anspråk på sin avlidne 
makes dödsbo. Högsta domstolen hävdade att trots äktenskapet var hon fortfarande en man, 
även om hon genomgått sin könsbekräftande operation flera år tidigare. I sociala medier och 
mediakultur framställs transpersoner som karaktärer skapta för att förvirra eller 
traumatisera sin släkt och vänner med sin övergång. Transpersoner har även varit, och är 
fortfarande, marginaliserade inom HBTQ+-kulturen. I åratal har lesbiska feminister hållit en 
debatt huruvida transsexuella kvinnor ska klassas som just kvinnor och om de ska tillåtas en 
plats i separatistiska organisationer eller inte. 

2.2 Mikroaggressioner ur ett samhällsperspektiv 

I en litteraturstudie från USA har Sterzling, Gartner, Woodford och Fisher (2017) undersökt 
hur utsatta minoritetsgrupper inom HBTQ ur ett intersektionellt perspektiv påverkas utav 
mikroaggressioner och stress. Sterzling m.fl. (2017) Beskriver att mikroaggressioner 
förekommer riktade mot transpersoner i olika miljöer, exempelvis inom vården, skolan och 
familjen. Dessa mikroaggressioner kan beskrivas som undermedvetna förtryckande och 
diskriminerande uttryck och förolämpningar eller medvetna härskartekniker som speglar 
samhällets rådande normer, till exempel heteronormen eller det binära könssystemet. 
Mikroaggressioner bidrar till upprätthållande av maktstrukturer och marginalisering av 
utsatta grupper. Ett exempel som nämns under avsnitt 2.2 är vårdpersonal som uppmanar 
transpersoner att uttrycka sig mer feminint eller maskulint. Andra exempel är antaganden 
om personers sexuella preferenser, uppvisande av misstycke av könsidentiteten, 
generalisering om erfarenheter samt exotifiering av transpersoner. Mer exempel är föräldrar 
som uppfostrar sina barn könsstereotypiskt, pratar högt om hur de ogillar transpersoner eller 
personer som förnekar kroppslig integritet genom att fråga om personen opererat sitt kön 
eller vad den har för könsorgan. Mikroaggressioner kan ses som subtilt våld och skapar stress 
hos de utsatta personerna. Mikroaggressioner kan bidra till fysisk och psykisk ohälsa, 
internaliserat förtryck där utsatta ogillar sin egen identitet och förväntar sig avvisning eller 
dåligt bemötande vilket nämns i avsnitt 2.2. Det är svårt att konfrontera 
mikroaggressionerna på grund av deras subtila karaktär och för att de är normaliserade 
(Sterzling m.fl., 2017). 



8 

2.3 Transupplevelser inom vården 

Den forskning som genomförts av Westerbotn, Blomberg, Renström, Saffo, Schmidt, Jansson 
och Aanesen (2017) är baserad på 14 djupgående semistrukturerade intervjuer av 
transpersoner mellan 20–50 år bosatta i Stockholmsområdet i Sverige. Westerbotn m.fl. 
(2017) beskriver vilka förväntningar och erfarenheter transpersoner har på bemötandet inom 
sjukvården och vilka konsekvenser detta har för framtida kontakt. Resultatet visade att de 
flesta transpersoner bär en stor oro inför kontakt med sjukvården och att oron dels grundar 
sig i tidigare erfarenheter, dels i berättelser från andra transpersoner. Oron leder ofta till att 
transpersonen väljer att inte söka sig till sjukvården även då det behövs. Trots att de flesta 
mötena med sjukvården varit positiva för respondenterna i studien så har samtliga 
intervjuade en eller fler gånger erfarat negativa bemötanden där de blivit ifrågasatta, 
felkönade och varit tvungna att utbilda den yrkesverksamma i transfrågor innan de kunnat 
fokusera på det egentliga skälet till kontakten. I många fall har det skett en konfrontation 
redan vid receptionen eller väntrummet då personnumret inte stämmer överens med 
könsuttrycket eller då födelsenamnet är registrerat i journalen, vilket leder till att namnet 
som ropas upp inte stämmer överens med personen könsuttryck och skapar förvirring. Dessa 
upplevelser ansåg de intervjuade som extra stigmatiserande då det är fler människor runt 
omkring som hör och ser.  
 
Vidare uppgav intervjupersonerna i Westerbotn m.fl. (2017) studie att det finns en 
kunskapslucka bland vårdpersonal gällande hur olika behandlingar påverkas av hormoner 
eller annat som kan påverka transpersonen i den könsbekräftande vårdens olika skeden, 
vilket även Linander m.fl. (2017b) belyser i sin forskning. Det framkommer även ett 
kunskapsglapp gällande vilka mottagningar och kliniker som arbetar med transspecifik vård 
eller vilka organisationer transpersonen kan vända sig till vid frågor rörande transidentitet 
och stöd (Westerbotn m.fl., 2017). Intervjupersonerna uppgav att den diskriminering som 
finns inom sjukvården oftast har en indirekt karaktär som beror på okunskap eller ignorans, 
vilket även framkommer i Sterzlings m.fl. (2017) studie om mikroaggressioner. För att 
undvika dessa situationer och förebygga så att transpersoner uppsöker sjukvården menar 
Westerbotn m.fl. (2017) att det krävs tydliga, nationella riktlinjer för hur vårdpersonal ska 
bemöta patienter, samt större kunskap om transpersoners behov. Det krävs också att 
vårdpersonalen rannsakar sig själva, erkänner kunskapsluckan och sätter sig in i 
transpersoners situation. I ett optimalt möte ska transpersonen få känna sig som vilken 
annan människa som helst, detta kräver att nyfikenhet och irrelevanta frågor måste sättas åt 
sidan och att pronomen, begrepp och namn används korrekt. Vården och den vårdsökandes 
behov måste vara i fokus, inte könsidentiteten (Westerbotn m.fl., 2017). 
 
Den svenska intervjustudien som Linander m.fl. (2017a) utfört baserar sig på 14 djupgående 
semistrukturerade intervjuer av transpersoner som är bosatta i olika delar av Sverige. 
Studien visar i linje med Westerbotn m.fl. (2017) att transpersoner känner ängslan och rädsla 
inför att ta kontakt med transspecifik vård utifrån tidigare negativa erfarenheter. Flera 
intervjupersoner berättade hur utvärderingsprocessen inte känts bekräftande utan snarare 
ifrågasättande och kontrollerande. Linander m.fl. (2017a) beskriver att intervjupersonerna 
upplevt vården som cis-normativ, där transpersoner känt sig tvungna att agera och klä sig 
könsstereotypiskt utifrån sitt önskade kön för att öka chanserna till rätt vård och genomgå 
könskorrigering (Linander m.fl., 2017a). Flera av intervjupersonerna berättade att de hade 
fått starka rekommendationer från utvärderare att utifrån sitt önskade kön klä sig 
könsstereotypiskt. Dessa ytliga uppmaningar kring femininitet och maskulinitet nämner även 
Sterzing, m.fl. (2017) och anses vara mikroaggressioner, vilket är subtila, undermedvetna 
förolämpningar eller medvetna härskartekniker som speglar samhällets rådande normer. 
Linander m.fl. (2017a) sammanfattar sin forskning med att metaforiskt beskriva att den 
transspecifika vården upplevs erbjuda en “paketlösning” där transpersoner får tillgång till 
vård om de omfamnar den linjära, cis-normativa könsnormen som vården rekonstruerar.  
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I ytterligare en studie av Linander m.fl. (2017b) som baserar sig på samma intervjuer som 
ovan fast med andra utgångspunkter framkommer det att transpersoner upplevde en 
maktskillnad mellan dem och utförare inom vården och yrkesverksamma inom socialt arbete. 
Detta eftersom verksamma hade den kontrollerande rollen över tillgång till vård, vilket också 
nämns i Linander m.fl. (2017a). Resultaten visar att Intervjupersonerna känt maktlöshet då 
självbestämmanderätten upplevts som svag i processen från uppsökande vårdkontakt till 
psykosocialt stöd samt eftervård efter könsbekräftande operationer. Detta bekräftas även av 
Mallon och DeCrescenzo (2006) som tillägger att barn och ungdomar särskilt upplevt 
maktlöshet då de inte har någon rättslig ställning. Ytterligare en aspekt belystes och det var 
att intervjupersonerna upplevde att verksamma inom vård och socialt arbete hade en 
kontrollerande makt över processens tidsåtgång och att det var mycket väntan mellan möten, 
behandlingar, åtgärder och beslut vilket också påverkade intervjupersonerna avsevärt. Flera 
berättade att de känt sig tvungna att vidta åtgärder som att köpa hormoner utomlands och 
starta sin behandling på eget bevåg för att visa utvärderare att de är seriösa med sina behov 
(Linander m.fl., 2017b; Mallon & DeCrescenso, 2006). Mallon och DeCrescenso (2006) 
belyser att ungdomar som självmedicinerar med hormoner även kan söka omedelbar 
kroppsförändring med silikoninjektioner, vilket kan vara dödligt. Vidare nämner Linander 
m.fl. (2017a, 2017b) att ovanstående erfarenheter och känslor av maktlöshet bidrog till 
sömnproblem, ångest och dödstankar för intervjupersonerna, vilket resulterade i att de 
vidtog drastiska åtgärder i hopp om att snabba på processen, vilket också framkommer i 
Linander m.fl. (2017a) där intervjupersonerna uttryckt att de givit upp sina egna identiteter 
och dess uttryck för att istället ta en könsstereotypisk roll inför möten med vård och andra 
verksamma för att försöka trygga sina chanser till vård.  

2.4 Transupplevelser och utvecklingsområden inom socialt arbete  

I sin litteraturgenomgång belyser Stotzer, Silverchanz och Wilson (2013) på vilket sätt 
socialtjänsten skuldbelägger transpersoner. Studien är baserad på samhällsvetenskapliga 
artiklar från 1995 fram till publiceringsdatumet 2013. Majoriteten av den data som 
litteraturöversikten analyserat kommer från den amerikanska folkhälsomyndigheten DPH. 
Den litteratur som granskats har till stor del byggts på intervjuer med personer vars 
könsidentitet skiljer sig från de binära könsnormerna ”man” och ”kvinna”. Stoltzer m.fl. 
(2013) beskriver hur transpersoner ofta bemöts av okunnighet, fientlighet och transfobiska 
miljöer inom socialtjänsten. Detta resulterar i att transpersoner inte vågar ta kontakt med 
myndigheter och vårdinstanser trots behovet. Resultatet visade att det inom rutinmässig 
vårdhantering, akuta ärenden, missbruksbehandling, vid kriscentrum och hemlöshet 
förekommer stor diskriminering mot transpersoner. Genom att belysa dessa problem skapas 
utrymme för förbättring inom socialt arbete för att göra verksamheterna till en samlingsplats 
snarare än en diskriminerande plats för transpersoner. 
 
Resultaten från den tidigare forskningen visar att myndigheter och institutioner brister i sitt 
syfte att finnas tillgängliga och behjälpliga för transpersoner. Genom att rekonstruera och 
upprätthålla snäva könsnormer och implementera det i sin praxis kontrolleras tillgången till 
vård utifrån rådande cis-norm, vilket förtrycker och diskriminerar transpersoner. 
Transpersoner beskriver att de i kontakt med verksamheter blivit bemötta av okunskap, 
förståelse och fördomar. Fler gemensamma nämnare bland forskningen är de 
förbättringsförslag för verksamheterna som finns. Tydliga handlingsplaner, 
jämlikhetspolicys, kontinuerlig fortbildning för anställda i den komplexa situation 
transpersoner befinner sig under sin process, relevant och uppdaterad information från 
aktuell forskning, en transinkluderande miljö både för klienter och verksamma, 
grundläggande genusutbildning för att förstå mångfalden av könsidentiteter och det faktum 
att synen på linjära kön är de enda existerande är förlegade (Linander m.fl., 2017a, 2017b; 
Mallon & DeCrescenzo, 2006; Westerbotn mf.l.,2017; Sterzling mf.l.,2017; Stotzer m.fl., 
2013).  
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Verksamma inom socialt arbete behöver enligt Sterzing m.fl. (2017) få mer förståelse för de 
mikroaggressioner som sänds ut i möten med transpersoner. Dessa ofta omedvetna uttryck 
har intervjupersoner i studien som Linander m.fl. (2017a) berättat om. Linander m.fl. (2017a, 
2017b) nämner också behovet av individanpassade handläggningar och utvärderingar utifrån 
att processen att fysiskt få vara och uppfattas som sin könsidentitet inte är generaliserbar för 
alla transpersoner som söker hjälp och stöd. Varje individ bör ha lika stora möjligheter och 
tillgänglighet till den vård de söker och framförallt belyser Linander m.fl. (2017, 2017b) 
behovet av att individen får vara självbestämmande i sin egen process. detta för att dels 
minska den maktskillnad som finns mellan individen och myndigheter samt organisationer, 
men också för att stärka och bekräfta individens upplevelser för att förebygga så känslor av 
maktlöshet inte uppstår. 
 
Utförare och verksamma inom socialtjänsten måste enligt Mallon och DeCrescenzo (2006) 
lyssna på klienters berättelser, vara inkännande och aktivt söka information för att fortbilda 
sig. De måste även kunna ge föräldrar hjälp och stöd i att motstå inhumana 
behandlingsmetoder för att “bota” sina barn. Vidare nämns att det måste utvecklas strategier 
för att bättre hantera stigmatisering och diskriminering från samhället och att det behöver 
utvecklas tydliga handlingsplaner och policys för att kunna inkludera och bemöta barn och 
ungdomar med transidentitet utifrån deras behov (Mallon och DeCrescenzo, 2006). 
 
Det krävs att socialarbetare får en större förståelse för hur mikroaggressioner påverkar 
transpersoner, speciellt barn och ungdomar då dessa genomgår kritiska utvecklingsfaser 
(Sterzing m.fl, 2017). Det behövs ytterligare forskning på barn och ungdomar som utstår 
mikroaggressioner, våld och annan diskriminering både i tidig familjemiljö, i skolan och från 
det övriga samhället och hur detta påverkar utvecklingen av identitet, känslor och 
samhörighet samt hur barn processar förolämpningar och subtilt våld. Mallon och 
DeCrescenzo (2006) nämner i linje med Sterzling m.fl. (2017) att barn och ungdomar som 
bemöts med missförstånd, motstånd och fientlighet ofta skuldbelägger sig själva när de inte 
passar in i de traditionella könsrollerna vilket kan leda till självmordstankar och dålig 
självkänsla, depression, rädsla, ångest, ilska och självförnedring. De menar att dessa barn 
utan stöd och hjälp riskerat att i vuxen ålder bära ett välutvecklat självhat. Sterzling m.fl. 
(2017) nämner dock att en känsla av gemenskap med andra marginaliserade identiteter kan 
vara en skyddsfaktor när det kommer till att hantera mikroaggressioner och att det behövs 
fler trygga platser för transpersoner, exempelvis samtalsgrupper och identitetsbejakande och 
affirmerande terapiformer. Teorier så som intersektionell teori, feministisk teori och 
queerteori kan bidra till den lins som socialarbetaren behöver för att förstå 
maktförhållandena som bidrar till mikroaggressionerna, och genom dessa teorier också 
kunna adressera problemet och skapa anti-förtryckande miljöer både i det kliniska arbetet 
och inom personalgrupper men också i längden på en strukturell nivå. Även Mallon och 
DeCrescenzo (2006) nämner vikten av det intersektionella perspektivet då transidentitet 
förekommer inom alla sociala grupper och för att de som utsätts för en typ av förtryck 
riskerar att utsättas ytterligare genom exempelvis rasism. Socionomstudenter uppmanas av 
Sterzling m.fl. (2017) att läsa ovanstående teorier och terapiformer såsom narrativ terapi och 
dels att det forskas vidare på mikroaggressioner genom longitudinell och kvalitativ metod där 
barn och ungdomars upplevelser följs upp genom olika utvecklingsfaser. 
 
Okänsligheten och fördomar gentemot transpersoner inom socialtjänsten kan lösas med 
hjälp av transspecifik utbildning och grundläggande kunskaper om genus (Stotzer 
m.fl.,2013). Detta inkluderar en förståelse inför att det finns mer än två kön samt att ”kön” 
kan omfatta ett brett spektrum av anatomier och beteenden. Denna typ av utbildning bör 
enligt artikelförfattarna implementeras tidigt under yrkesutbildningen för att förbereda 
socionomer innan de kommer ut i verksamheter där arbetsmiljön sällan har utrymme för den 
typen av fortbildning. Trots en pressad arbetsmiljö- och belastning är det ändå viktigt att 
utbilda medarbetare för att kunna göra verksamheterna mer välkomnande för transpersoner. 
Stotzer m.fl. (2013) menar att socialtjänsten behöver bemöta klienter med respekt oavsett 
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utseende eller beteende, visa en öppenhet inför mångfald och att enkla frågor som 
exempelvis vilket pronomen personen definierar sig som kan bidra till förbättrat klimatet 
inom socialt arbete och öka medvetenheten samt acceptansen i verksamheten. Andra subtila 
åtgärder för en inkluderande och välkomnande miljö är att låta transspecifika 
informationsblad- och affischer finnas synligt och att anställa transpersoner. Stotzer m.fl. 
(2013) belyser också vikten av tydliga policyer för bemötande och behandling av 
transpersoner för att förhindra att diskriminering uppstår. De reflekterar även kring att 
verksamheter med fördel kan samarbeta med HBTQ+-organisationer och transpersoner för 
att utforma dessa handlingsplaner och riktlinjer. 
 

2.5 Sammanfattning av tidigare forskning 

Den tidigare forskningen visar att det generellt inom både vårdinstanser och socialt arbete 
saknas ett transinkluderande perspektiv. Det visar sig i verksammas utbildning samt det 
bemötande som transpersonerna i forskningen berättat. Sammanfattningsvis tyder 
forskningen även på att HBTQ+-inriktade utbildningar inte prioriteras av verksamheter inom 
socialt arbete och att den bristande kunskapen resulterar i att verksamma omedvetet 
bemöter transpersoner med förtryck, bland annat genom mikroaggressioner. Forskningen 
poängterar vikten av utbildning, tydliga handlingsplaner, riktlinjer och policys för att 
förtrycket mot transpersoner ska upphöra.  

3 TEORETISKT PERSPEKTIV 

Studiens teoretiska ansatser utgår från ett queerteoretiskt perspektiv (Butler, 2005; 
Ambjörnsson, 2006) samt Honneths kritiska socialfilosofiska teori om erkännande 
(Honneth, 2003; Heidegren, 2009). Dessa ansatser har valts utifrån studiens syfte att 
undersöka bemötandet som transpersoner får i kontakt med det praktiska sociala arbetet i 
Sverige. Med queerteori kan olika versioner av förtryck som transpersoner utsätts för i 
kontakt med verksamma inom socialt arbete samt att teorin ger en ökad förståelse för 
västerländska samhällets myndigheter svårigheter att se utöver det heteronormativa linjära 
könet. Erkännandeteorin bidrar till djupare förståelse för hur individen påverkas av 
omvärldens bemötande. Teorin visar att ens personliga identitet och självbild kan påverkas 
både negativt och positivt på ett flerdimensionellt sätt av yttre omständigheter. 
Erkännandeteorin agerar som ett verktyg för att kunna belysa och analysera den insamlade 
data över hur verksamma reflekterar kring bemötande till transpersoner inom det sociala 
arbetets praktik. 

3.1 Erkännandeteori 

Honneth samhällsteori (2003) utgår från att se erkännande som ett flerdimensionellt verktyg 
för att kunna utveckla en positiv självbild, självaktning och självförverkligande. Han menar 
att individer står i en ständig moraliskt motiverad kamp om sitt eget erkännande i relation 
till det samhälle de omger sig av. Drivmedlet för konflikten och kampen är individers 
erfarenhet att förvägras det sociala erkännandet som de ur en moralteoretisk ansats har rätt 
till. Heidegren (2009) beskriver att den samhälleliga moraliska infrastrukturen som finns 
baseras på tre sfärer där individen kämpar om att uppnå erkännande; Intimrelationer som 
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vägleder individen med kärlek och omsorg, rättsliga relationer som vägleder individen genom 
formell jämlikhet till andra och lösare sammanhållna sociala relationer där individens 
prestationer mäts i relation till omgivningen. Finns det ett ömsesidigt erkännande inom 
dessa sfärer så kan individen utveckla en positiv självrelation.  
 
Honneths kritiska samhällsteori om erkännande utarbetades under det senare 1980-talet 
utifrån kampen för erkännande som en specifik form av moraliskt motiverad konflikt och 
kamp för människan. Några exempel på denna motiverade kamp är att individen försöker bli 
accepterad och sedd som jämlik i sina vänskapsrelationer, att bli erkänd och älskad för den 
man är samt presterar. Grundtanken rörande Honneth’s erkännandeteori är att människor 
behöver flerdimensionellt erkännande för att kunna utveckla en positiv relation till sig själva 
för att uppnå självförverkligande. Honneths teori kan anses vara av en intersubjektiv 
karaktär eftersom den bara kan uppfyllas med förutsättningen att individens egna personliga 
identitet inte hotas av någon form av missaktning från andra människor eller samhället.  

3.1.1 Människans behov av erkännande 

För att uppnå en positiv självrelation menar Honneth (2003) att individen behöver känna 
och vara erkänd av sig själv, andra och samhället. Honneth (2003) förklarar att självrelation 
menas med känslan man har om sig själv som person med avseende på vilka förmågor eller 
rättigheter som givits individen. För att kunna bli självförverkligande behöver människan 
erkännande och utan detta påverkas individens personliga identitet negativt. Det finns enligt 
Honneth (2003) olika versioner av erkännande som individen behöver uppnå för att kunna 
förverkliga en positiv självbild. Honneth (2003) skriver att det går att urskilja tre skikt av 
självrelationen, där samtliga skikt behöver erkännande för att den individuella 
självrelationen ska bli positiv.  

3.1.2 Erkännande och missaktning 

Det tre skikten är kärlek, rättigheter och solidaritet där den första versionen av erkännande 
finner sig bland mänskliga primärrelationer där individen behöver kärlek och omsorg för att 
kunna utveckla ett basalt självförtroende (Honneth, 2003). Människan behöver en elementär 
trygghet gällande värdet av ens egna behov för att ett självförtroende ska kunna uppstå. Det 
andra skiktet består av rättsliga relationer och ska med erkännandet ge individen en formell 
jämlikhet jämte andra människor. Honneth (2003) skriver att individens rättigheter och 
erkännandet av dessa rättigheter bidrar till att individen kan utveckla sin självaktning och 
syftar till att man som person anses vara ett moraliskt tillräkneligt subjekt till och av 
samhället. Inom detta skikt kan också individens självkänsla och självrespekt stärkas genom 
att individens omdömesförmåga ges erkännande och värdesätts positivt. Det tredje skiktet 
består av lösare sammanhållna sociala relationer där individens prestation mäts med den 
existerande normens prestationer. Här återfinns erkännande i form av solidaritet och social 
uppskattning. Inom det här skiktet och genom dess erkännande kan individen utveckla 
självuppskattning som stärker personen i att hen besitter förmågor och kan utföra 
prestationer som allmänheten och samhället anses som värdefulla. Honneth (2003) 
fokuserar också på individens medvetande om att besitta bra och värdefulla förmågor, där 
tryggheten beträffande sitt värde i dessa förmågor inger en känsla av egenvärde om 
förmågorna erkänns av andra.  
 
Erkännande har enligt Honneth (2003) motpoler, vilka gestaltas av missaktning och 
moraliska kränkningar som individens personliga identitet kan brytas ned av. Dessa kan 
försvåra eller rent av förhindra utvecklandet av människans positiva självrelation. Den första 
typen av moralisk kränkning och sonika kärlekens negativa motpol är fysiska övergrepp, som 
kan gestaltas som tortyr, misshandel, våldtäkter och där fysisk välgång på annat sätt 
missaktas. Detta är den största och främsta elementära formen av missaktning då den 
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attackerar individens kroppsliga integritet samt förhindrar personen att själv kunna 
bestämma över sin kropp då hen är utelämnad och sårbar åt en annans makt och vilja. En 
människa som utsätts för fysiska övergrepp berövas tryggheten att kunna känna ett fysiskt 
välbefinnande då tilliten skadas till att ens egna fysiska behov har ett värde i omvärldens 
ögon. Enligt Honneth (2003) bryter denna typ av moralisk kränkning ner individens 
självförtroende. Den negativa spegelbilden för en människans rättigheter är en 
rättsberövande moralisk kränkning och bryter ner individens sociala integritet. Människan 
fråntas sina rättigheter och Heidegren (2009) ger som exempel att det är en vanligt 
förekommande kraft för vissa grupptillhörigheter så som kön, etnicitet eller social status. Att 
inte bli erkänd som en fullvärdig medborgare och förvägras känna tillhörighet med 
allmänheten bryter ner individens självaktning och att personens moraliska tillräknelighet 
ifrågasätts. Det sista versionerna av missaktning är förnedring och kränkningar och är ett 
bredare spektrum av negativa spegelbilder av erkännandets solidaritet och sociala 
uppskattning. Här återfinns stigmatisering som bryter dessa ned självuppskattningen hos 
individen eftersom personens identitet och existens fråntas ett positivt värde då hen inte blir 
uppskattad så som hen är. en människa som utsätts för dessa moraliska kränkningar skadas 
genom att känslan av att vara socialt betydelsefull elimineras (Honneth, 2003; Heidegren, 
2009). 

3.1.3 Det flerdimensionella erkännandet  

Erkännande är enligt Honneth (2003) flerdimensionellt och kunskapen om dessa är viktigt 
för att förstå den kamp som människan har i sin konflikt mellan erkännande och missaktning 
i sin strävan efter självförverkligande. Vi har därför valt att kortfattat presentera dessa 
dimensioner här nedan. 
 
Ur den handlingsteoretiska dimensionen handlar erkännande om att individen bemöts av 
erkännande från någon annan och att ett förhållningssätt skapas mellan dem. Det kan 
innebära att individen bemöts av direkta attityder, gester och handlingar som erkänner 
denne. I den ordningsteorietiska dimensionen skriver Heidegren (2009) att det finns en 
institutionaliserad erkännandeordning i varje samhälle, där individen blir mer eller mindre 
erkänd beroende på hur institutionerna förhåller sig till personens identitet. Dessa 
erkännandeordningar har visat sig vara förändringsbara rent historiskt, vilket leder till den 
historisk-sociala förändringsdimensionen. Dessa förändringar har ofta varit ett resultat från 
när olika grupper i samhället kämpat för att få erkännande, ett exempel på det skulle kunna 
vara när Sverige avskaffade tvångssterilisering för transpersoner (SOU, 2017:92). Den sista 
dimensionen är interaktionsteoretisk och syftar till ömsesidiga relationer vars kvalitet på 
erkännande över tid kan ändras. En relation kan exempelvis inledningsvis vara negativt 
etablerad där missaktning existerar men över tid övergå i respekt.  

 

3.1.4 Erkännandets olika analysnivåer 

Erkännandeteorin bör enligt Honneth (2003) analyseras utifrån tre olika nivåer. Den första 
är mikronivån och är grundläggande interpersonell, vilket menas att personer på individnivå 
genom gester, attityder och handlingar antingen erkänner eller missaktar varandra. Former 
av erkännande kan vara benämna vid rätt pronomen och namn, visa förståelse och acceptans 
medan former av missaktning kan vara att aktivt ta avstånd, negligera någon, eller visa sig 
obekväm alternativt osäker i en persons närvaro. Den andra nivån sker på en samhällelig 
makronivå, där institutionaliserade erkännandeordningar har implementerats och utgör ett 
samhälles normativa infrastruktur. Allmänheten har genom dessa erkännandeordningar 
tilldelats legitima förväntningar på sig för att bli belönade med erkännande. För att få tillgång 
till könsbekräftande vård krävs det att en transperson blir diagnostiserad med könsdysfori. 
Studiens tidigare forskning tyder även på att institutioner förväntar sig särskilda könsuttryck 
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och attribut för att en transperson ska bli erkänd i sin identitet (Linander m.fl., 2017a, 2017b; 
Mallon & DeCrescenzo, 2006; Westerbotn m.fl., 2017; Sterzing, mf.l.,2017). Detta är tydliga 
exempel på den makronivå som Honneth (2003) syftar är viktig att analysera gällande 
individens kamp för erkännande. Sista nivån är en historisk mellannivå där förväntningar på 
erkännande men också missaktning kan förändras över tid både på mikro- och makronivå. 
Ett exempel på det kan vara det institutionerande och patologiserande skiftet från det att 
homosexualitet ansågs vara en sjukdom till att idag vara en erkänd och accepterad sexuell 
läggning (RFSL, 2017b).  

3.2 Queerteoretiskt perspektiv 

Queerteori är ett samlingsnamn för flera kritiska perspektiv som granskar sexualitetens 
dimensioner och ställer den till vad som anses normativt. Enligt queerteorin är sexualitet 
fasetterad vilket gör att det kan vara svårt att greppa eller rentav förklara eller ringa in från 
andra fenomen. Judith Butler (2005) är ett väletablerat namn inom den queerteoretiska 
filosofin och med sin kritiska ansats har hon ifrågasatt maktordningar i flera decennier. Ett 
av hennes mest framträdande ifrågasättande är den heteronormativa definitionen av kvinnor 
och män, ett begrepp hon kallar den heterosexuella matrisen. Butler (2005) argumenterar för 
att kroppar i enbart sin fysiska form inte är begripliga i sig, utan att det är den omringande 
kulturen som påverkar och skapar begripligheten genom den heterosexuella matrisen som 
kräver en genusordning. Butler (2005) menar att den heterosexuella matrisen är av central 
betydelse för att kunna definiera och belysa det som i ett samhälle anses socialt godkänt 
respektive icke-godkänt. Särskilt ur den heterosexuella aspekten och Butler (2005) 
argumenterar för att könskategorier och heterosexualiteten inte är en frivillighet utan socialt 
obligatoriska av samhället. Ambjörnsson (2006) skriver att det går att förstå sexualitet på 
flertalet sätt enligt queerteorin och att det med hjälp av teorin går att undersöka hur sexuella 
normer uppstår och upprätthålls men också ifrågasätts, då särskilt heterosexualiteten. 
Queerteorins centrala frågeställningar rör sig kring vad sexualitet egentligen är, hur den har 
förändrats över tid, vilka relationer sexualitet har till genusföreställningar kring kön samt vad 
makt och sexualitet har med varandra att göra. Sexualitet kan enligt Ambjörnsson (2006) ha 
med identitet och handlingar att göra, men också ur ett analytiskt perspektiv som ett 
normsystem över hur lagar och människans attityder för vad som anses legitimt/accepterat 
och illegitimt/avvikande. Sexualitet kan i en bredare bemärkelse röra sig om begär av 
erkännande, tillhörighet och makt.  

3.2.1 Queerteorin är sprungen ur poststrukturalistiskt synsätt 

För att bättre förstå queerteorin skriver Ambjörnsson (2006) att man behöver skapa sig en 
grundförståelse för hur poststrukturalismens syn på makt, kunskap och identitet ser ut 
eftersom att queerteorin baseras på dess tankegångar. I samband med poststrukturalismens 
uppkomst började teoretiker ifrågasätta den essentiella uppdelningen mellan manligt och 
kvinnligt, där det tidigare hävdats att kvinnor och män är samt beter sig olika beroende på 
vilket fysiskt kön de har. Poststrukturalismen blev också en kritik mot de västerländska 
civilisationernas vetenskapliga sanningar om verkligheten. Uppdelning, exempelvis mellan 
kön, menade teoretikerna var varken neutrala eller objektiva utan att det snarare handlade 
om att skapa en maktordning där den västerländska majoriteten ansågs mer modern och där 
deras vetenskapliga teorier gjorde anspråk på att vara sanning. Ambjörnsson (2006) skriver 
att sanningen alltid är tillfällig och kommer att spegla en viss grupperings syn på världen och 
att dessa västerländska ”sanningar” istället måste ses som totalitära drömmar som försvårar 
normbrytande historieskrivningar. Ur ett queerperspektiv har och är dessa”sanningar” 
förtryckande mot de grupper som inte får plats inom dessa uppdelningar. Den 
poststrukturalistiska tanketraditionen menar Ambjörnsson (2006) pekar på att tillvaron har 
en instabil karaktär och att språkets betydelse alltid är beroende av relationen mot dess 
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motpol. Ta begreppet ”trans” till exempel, för att förstå det ordet söker människan för dess 
motpol, ”cis”. ”Cis” bär betydelsen enbart i relation till ord som man, kvinna, heterosexuell 
och dylikt. För att förstå vad dessa betyder måste man i sin tur hitta dessa ords motpol och så 
vidare. Denna förskjutning gör det omöjligt att fastställa begreppsdefinitionen. Språket 
skapar människans bild av vad som är verkligt i livet, därmed också människans identiteter 
och självuppfattningar.  

3.2.2 Queerteorins relation till teoretikern Michel Foucault  

Michel Foucault har undersökt ”sexualitetens historia” och har därmed enligt Ambjörnsson 
(2006) haft stor betydelse för queerteorin. Foucault har beskrivit att det fanns en ökande 
trend att sortera, klassificera och diagnostisera människor under 1700-talet. Foucault menar 
att denna typ av indelning gav upphov till att helt nya identiteter skapades. En person som 
tidigare bara sett sig som en person som hade sex med andra av samma kön fick en ny 
identitet, hen var plötsligt homosexuell. Som vi tidigare skrivit menar det 
poststrukturalistiska synsättet att språket är avgörande för människans syn på sig själva och 
sin verklighet, något som Foucault också hävdat att dessa former av diagnosbegrepp var. 
Dessa nya indelningar fungerade som ett verktyg att utöva kontroll över medborgare, då 
dessa klassificeringar och diagnostiseringar skilde människor från varandra. Vissa människor 
kom att betraktas som mer normala och önskvärda än andra, vilket skapade en 
normaliseringsprocess där personer delades in i normala/onormala sociala fack.  
 
Enligt Foucault så är en utsträckt disciplinering och kontroll av medborgare något som 
utmärker och präglar det västerländska samhället även idag (Ambjörnsson, 2006). 
Samhällssystemet att klassificera och sortera in människor i fack med hjälp av diagnoser och 
benämningar anses vara ett dolt maktmedel där normsamhället tillsammans med 
maktutövare kontrollerar och bevakar minoriteten. Genom att ständigt få minoriteten att 
känna sig iakttagen och observerad skriver Ambjörnsson (2006) att detta anses leda till att 
individen känt sådant obehag att hen själv kuvat sig och anammat det förväntade beteendet.  

3.2.3 Normalitet och dess koppling till makt 

En av queerteorins främsta utgångspunkter är att normalisering är kopplat till makt, vilket då 
baserats på Foucaults teori om “sexualitetens historia” och hur maktutövare genom 
klassificering använt språket till att kontrollera minoriteter till accepterade samhällsnormer 
och beteenden. Enligt queerteorin existerar makt överallt i sociala likväl som familjära och 
intima relationer, vardagliga möten, samhällets myndigheter och institutioner samt inom en 
själv.  
Butler (2005) påpekar språkets betydelse och skriver om interpellation vilket är den process 
där en kultur tvingar individen att acceptera de ideologier och värderingar som genom 
medier i olika former representeras i samhället. Genom att individen rättar sig efter dessa 
ideologier ges personen socialt erkännande och inkluderas i samhället medan de som står 
emot missaktas och exkluderas. Butler (2005) skriver också att man genom 
interpellationsbegreppet kan förstå hur en människas ”jag” skapas genom att bli benämnd, 
kallad, tilldelad samt betingad vissa ord och egenskaper inom denna interpellation. Butler 
(2005) hävdar att erkännande inte ges till ett så kallat färdigt subjekt utan att kulturer genom 
interpellation formar en människa och dess ”jag”. Det kan utifrån detta antas i ett 
västerländskt samhälle där heteronormativitet är rådande att det referenser som kulturen har 
till trans blir ramar för hur transpersoner förväntas agera för att få erkännande från 
samhället.  
 
Språkets betydelse belyses även av Ambjörnsson (2006) som en viktig roll och hand i hand 
med normalitet står därmed performativitet. Eftersom att språket anses vara en aktiv 
handling som skapar människors bild av verkligheten, samtidigt som språket speglar den 
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aktuella verkligheten så har performativitet stor relevans ur det queerteoretiska perspektivet. 
Den mänskliga identiteten har sin utgångspunkt i språket och dess betydelse för vad, vem och 
hur en person är, exempelvis så som Foucault menar att klassificeringar genom sina 
diagnosticerande begrepp skapat identiteter. Performativitetets innebörd är att begrepp som 
appliceras på en människa definierar vem individen är samtidigt som denne tillges särskilda 
förväntningar på sig utifrån det. Språket innefattar kulturella och sociala regler som 
människor måste förhålla sig till för att de ska framstå som begripliga och accepterade av 
samhällets syn på vad som anses normativt. Språket blir det maktverktyg som 
normsamhället använder för att människor fortsättningsvis ska agera och bete sig utifrån ett 
önskat, accepterat normativt sätt (Butler, 2005; Ambjörnsson, 2006). 

3.2.4 Queerteori och trans 

En stor del av det som är kännetecknande för queerteori är de enskildas erfarenheter av att 
vara utanför gränserna och uppdelningarna av samhällets normsystem gällande de 
förväntade genus- och sexualitetskategorierna. Ambjörnsson (2006) skriver att man kan 
använda transbegreppet som utgångspunkt för att belysa och säga något om det förväntade 
normala som existerar i normsamhället. Vi har tidigare skrivit om hur språket används som 
maktmedel för att kontrollera att människor anpassas in i samhällets normsystem. Men vad 
händer när individer inte anpassar sig? Det sker en förändring när människor uppträder på 
ett oväntat, otillåtet sätt i jämförelse med vad som förväntas av dem. Transpersoner är 
illustrerande exempel på de individer som faller mellan det mer etablerade definitionerna 
och därmed skapar en osäkerhet bland den normativa omgivningen.  
 
Ur ett queerteoretiskt perspektiv synliggör transbegreppet viktiga insikter gällande 
identiteters instabilitet som samhällets normsystem så kraftigt försöker upprätthålla. 
Queerteorins resonemang är att identiteter är mångtydiga, relationella och flytande till 
skillnad från vad det essentiella normsamhället menar. Butler (2005) resonerar kring att 
identiteter inte är statiskt grundade utan snarare dynamiska. I normsamhället finns en typ av 
sanning att det enbart existerar en enhetlig uppsättning av identiteter som är avgränsade av 
varandra. Det finns förväntningar på hur en människa som definierar sig som homo- eller 
bisexuell ska bete sig för att anses som normal tillika accepterad. Det Butler (2005) försökt 
belysa är att dessa försök att definiera och avgränsa identiteter utgör en fel bild av hur 
verkligheten ser ut. Det blir ett förtryckande maktmedel eftersom att de människor som inte 
identifierar sig inom dessa enhetliga avgränsningar förväntas och tvingas anpassa sin 
identitet och trycka undan vissa erfarenheter och känslor. Individen tvingas välja mellan 
olika världar och då självbilden står i tydlig relation till andra människor och sammanhang så 
hävdar Butler (2005) att individen med påtryckning eller rent av tvång väljer den värld där 
verkligheten är mer accepterande, vilket betyder att personen kuvar sig för normsystemet.  
 
Genom att ställa trans i relation till samhällets normalitet går det utifrån queerteorin att 
ifrågasätta den rådande maktordningen, vilket möjliggör att maktstrukturerna kan 
problematiseras. transpersoner fungerar som subversiva inslag; de är genusöverskridande 
och utifrån ett queerperspektiv fungerar som potentiellt subversiva i den bemärkelsen att de 
förvränger den heteronormativa ordningen där det förväntas att genus är bundet till ett visst 
kön (Butler, 2005). Enligt ett queerteoretiskt perspektiv finns det flera sanningar gällande 
identiteter och verkligheten, och att samtliga behöver tillåtas existera i samhället. Förtrycket 
skapas när maktutövare bestämmer att enbart en sanning är riktigt och låser fast identiteter. 
Transbegreppet ifrågasätter och förkastar dessa sanningar vilket gör att makten förlorar sin 
legitimitet i samhället och då kan samhällelig förändring ske (Ambjörnsson, 2006).  
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4 METOD OCH MATERIAL 

Här nedan presenteras studiens forskningsmetod och därefter beskrivs genomförandet av 
studien samt urvalsstrategi. Sedan presenteras studiens material och hur detta analyserats. 
Avsnittet avslutas med att reflektera kring reliabiliteten och validiteten. 

4.1 Forskningsmetod 

Enligt Larsson (2005) så är en kvalitativ studie en forskningsstrategi där individers utsagor 
eller observationer används för att ta fram kvalitativa data som kan analyseras till att 
beskriva ett helhetsperspektiv. Den kvalitativa forskningen fokuserar på sociala fenomen och 
socialt samspel (Bryman, 2008). Vi har i denna studie använt oss utav en vinjettmetod med 
tillhörande semistrukturerade intervjuer för att få förståelse för hur transpersoner bemöts 
inom socialtjänsten och av dess utförare vilket faller in under den kvalitativa 
forskningsstrategin. Vinjettstudier innebär enligt Bryman (2008) att man framställer 
scenarion för att sedan ställa frågor kring hur intervjupersonerna själva hade reagerat eller 
agerat i den givna situationen, detta bidrar till synliggörande av underliggande normer och 
attityder. Den semistrukturerade intervjun är en intervjuteknik med en intervjuguide som är 
öppen för följdfrågor. Detta för att kunna vara flexibel och anpassa intervjun utifrån svaren. 
Studien har en abduktiv ansats vilket innebär att vi kombinerat induktiva och deduktiva 
moment i forskningen (Larsson, 2005). Vi har utgått från en teoretisk utgångspunkt som till 
stor del utformats utifrån den förförståelse som vi fått genom socialstyrelsens offentliga 
utredning (SOU 2017:92) när vi genomfört intervjuerna men sedan varit öppna för olika 
utfall. Den teoretiska utgångspunkten har omformats under studiens gång och inte fastställts 
förrän allt material samlats in. Som komplement och motpunkt till intervjuerna och det 
tagna tolkningsföreträdet så har vi en litteraturgenomgång som beskriver upplever hos 
transpersoner själva. Vi övervägde att intervjua transpersoner utöver yrkesverksamma men 
valde bort detta på grund av den snäva tidsplanenen och av etiska skäl vilket diskuteras 
vidare under avsnitt 6.1. 

4.2 Studiens genomförande 

I studien har vi använt oss av ett målinriktat urval vilket enligt Bryman (2008) innebär att vi 
utifrån våra frågeställningar aktivt valt de verksamheter och individer som bäst lämpar sig att 
besvara frågorna. Vi har utgått från en balans mellan både sociala myndigheter och utförare i 
urvalet för att representera stora delar av det sociala fältet som blir berörda av ämnet. Vi har 
valt att genomföra intervjuer av yrkesverksamma som inte har specificerat i sina 
arbetsuppgifter att de jobbar med HBTQ-perspektiv, jämlikhet- eller mångfaldstrategier för 
att få en så generell bild som möjligt utifrån hur det ser ut hos de som jobbar närmast 
klienter. Vi har också valt att inte fråga intervjupersonerna om deras förkunskaper innan 
intervjuerna för att få en så genuin bild som möjligt. Vi har genomfört sex intervjuer och 
intervjuerna varade mellan 25 till 60 minuter. Intervjupersonerna arbetar alla inom olika 
typer av verksamheter och inom olika kommuner. Intervjuerna har varierat avseende plats 
beroende på intervjupersonens tillgänglighet, tre av dem har genomförts i samma rum som 
intervjupersonen, de andra har genomförts via telefon och via videolänk.  
 
Intervjuerna inleddes med en vinjett som handlade om Alex som kom i kontakt med 
verksamheten där intervjupersonen sedan fick reflektera över hur hen hade bemött Alex 
utifrån de känslor som framgick i vinjetten. Vinjetten var utformad olika beroende på om den 
riktade sig till myndighet eller utförare. Denna skillnad var i formuleringen om fallet i 
vinjetten kom direkt till dem (myndighet) eller kom som ett biståndsbeslut till dem 
(utförare). Utöver detta så varierade vi Alex känslouttryck för att se om intervjupersonen 
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skulle bemöta olika beroende på om Alex uppvisade kvinnligt eller manligt kodade känslor, 
antingen var Alex ängslig, orolig och tystlåten eller så var Alex arg, pratade högt och visade på 
aggressivitet. Tre av intervjupersonerna fick kvinnligt kodade känslor i vinjetten och de 
resterande tre fick manligt kodade känslor. Intervjun var utformad i två delar där den första 
delen innefattade generella frågor om utbildning och verksamheten. I del två ställde vi 
transspecifika frågor där intervjupersonen fick resonera kring olika begrepp samt vilka 
dokument, policys och handlingsplaner som verksamheten har som stöd i arbetet kring 
transpersoner och avslutningsvis reflektioner kring vilka känslor de tror att transpersoner 
har i angivna situationerna som kan uppstå inom verksamheten. Intervjuerna avslutades 
med att vi förtydligade de begrepp och hänvisning till det verksamheter som utifrån vår 
kännedom jobbar med stöd och vård för transpersoner, detta så att intervjupersonen dels 
själv kan söka mer information men också så att hen i framtiden kan vägleda transpersoner 
att söka sig dit. Vi var noga med att i varje intervju förtydliga att intervjun inte var ett 
kunskapstest och att huvudsaken var att de själva resonerade och förde fram sina tankar 
kring ämnet, detta för att minimera risken för att intervjupersonen skulle känna sig tvungen 
till prestation eller känna sig illa till mods för att de inte hade kunskap om det vi frågade om.  

4.3 Material och analys 

Materialet består av sex intervjuer. De har spelats in för att sedan transkriberas. 
Transkriberingen innebär att man skriver ned allt som sagts under intervjun, detta för att 
kunna se tydliga teman, inkonsekvenser, distraktioner eller andra intressanta faktorer som 
hur saker uttrycks eller tystnader, suckar och andra utfyllnadsord (Bryman, 2008). Det blir 
även tydligt genom transkribering hur vi som intervjuare uttrycker oss och hur vår 
bekräftelse kan påverka intervjupersonen. Vi har haft i åtanke att inte värdera det som sägs 
och att inte ställa ledande frågor så att vi i minsta möjliga mån styr vad intervjupersonen 
svarar. Intervjupersonerna kodades utifrån sina yrkesområden; M1-3 respektive U1-3 där M 
står för myndighet och U representerar utförare. Materialet har efter transkriberingen 
tematiserats utifrån fem teman, dessa teman presenteras under Resultat och analys i avsnitt 
5. Sedan har de mest relevanta citaten från intervjuerna jämförts avseende likheter och 
skillnader, för att sedan jämföras med tidigare forskning. Materialet har  sedan analyserats 
utifrån både Queerteorin och Erkännandeteorin. I ett tidigt skede av studien övervägdes det 
intersektionella perspektivet som teoretisk ansats då detta omnämns i den tidigare 
forskningen som ett viktigt perspektiv. Under studiens gång valdes dock det intersektionella 
perspektivet bort. Detta utifrån att det under studiens gång visade sig att det queerteoretiska 
perspektivet och Honneths erkännandeteori var bättre lämpade för att analysera det 
resultaten som framkommit efter samtliga intervjuer (läs avsnitt 6.1)  

4.4 Reliabilitet och validitet 

Eftersom att reliabilitet och validitet i sin strikta betydelse är svåra begrepp att direkt 
applicera på en liten kvalitativ studie då denna inte mäter data i så stor utsträckning så att 
begreppen blir relevanta (Bryman, 2008) så kommer vi att i denna del resonera kring 
replikerbarhet och generaliserbarhet. Vi har genom hela detta avsnitt i största möjliga mån 
varit transparenta för att öka replikerbarheten, alltså den externa reliabiliteten, men med det 
sagt så är det omöjligt att återupprepa exakt den sociala kontext som vi genomfört 
intervjuerna och således kommer det finnas vissa skillnader i framtida forskning. Då vi är två 
forskare som genom studiens gång diskuterat och kommit överens om samma 
förhållningssätt och teoretiska utgångspunkter både när vi intervjuat och analyserat 
materialet så kan det anses att den interna reliabiliteten är starkare än den externa, vilket 
innebär att analysmetoden i större uträckning är replikerbar än genomförandet av 
intervjuerna. Utöver författarnas samsyn så anser vi att den teoretiska ansatsen i stor 
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utsträckning kan kopplas till materialet och slutsatserna (se avsnitt 5) vilket stärker den 
interna validiteten. Å andra sidan så kan vi inte säga att studien är generaliserbar då urvalet 
är begränsat och består av intervjupersonernas subjektiva upplevelser som i bästa fall kan 
illustrera en generaliserbarhet. Vidare anses att studien kan komma att få en ännu högre 
validitet om studien skulle återskapas för ett större urval. Det är dock inte säkert att 
generaliserbarheten skulle stärkas då studiens har en kvalitativ utgångspunkt och präglas av 
subjektiva upplevelser i resultatet. Utöver detta har vi övervägt att genomföra en 
respondentvalidering där intervjupersonerna hade fått läsa resultatet och bekräfta att vi 
uppfattat svaren korrekt och således även stärkt validiteten därigenom. Detta har valts bort 
dels på grund av tiden inte funnits och dels på grund av att vi diskuterat huruvida dessa 
personer i sådant fall hade velat censurera sig själva och hur stor skyldighet vi har att ändra 
materialet utefter önskemålen, detta hade riskerat att påverka resultatet nämnvärt vilket vi 
inte velat göra. 

4.5 Etiska förhållningssätt 

Vi har utgått ifrån vetenskapsrådets forskningsetiska principer; informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2017). 
Information och samtycke har säkerställts genom det inledande missivbrev där 
intervjupersonerna fick information om studiens syfte och metod för att kunna ta ställning 
och samtycka till deltagandet. Vid intervjutillfället repeterades informationen muntligen för 
att säkerställa intervjupersonernas samtycke. Vi tydliggjorde även att deras medverkan var 
frivillig och kunde återtas under studiens gång. Konfidentilitetskravet har säkerställts genom 
att vi kodat och uteslutit personuppgifter som kan röja intervjupersonernas identitet både i 
hanterandet av materialet och i den färdiga publikationen. För att undvika risker har vi kodat 
personuppgifterna även i kalendrar, anteckningar och mailkonversationer. Nyttjandekravet 
har säkerställt genom att vi informerat om att materialet enbart kommer användas i 
forskningssyfte och att vi efter studiens genomförande raderar materialet från hårddiskar, 
molnlagringar samt strimlar fysiska anteckningar. 
 

5 RESULTAT OCH ANALYS 

Här nedan presenteras resultatet utifrån de sex intervjuer som genomförts under studiens 
gång. Resultaten har delats in i teman och analyseras löpande i texten utifrån studiens 
teoretiska ansatser, det queerteoretiska perspektivet (Butler, 2005; Ambjörnsson, 2006) 
samt Honneths erkännandeteori (Honneth, 2003; Heidegren, 2009). Den tidigare 
forskningen som presenterats i studien kopplas även till analysen för att ytterligare påvisa 
resultatens överensstämmelse med den evidens som finns inom ämnet. 

5.1 De verksammas praktiska bemötande i möten med klienter 

Resultaten visar i sin helhet att intervjupersonerna uppfattar sig vara måna om tydlighet i 
sina möten. De uppger att de informerar om sekretess och tystnadsplikt som de har i mötet 
med sina klienter, tydliggöra klientens rättigheter och skyldigheter samt sätter tydliga ramar 
för mötets innehåll. Vidare nämner intervjupersonerna att de lägger stor vikt vid att skapa en 
allians och förtroende i sina klientrelationer för att kunna utföra sitt behandlings- eller 
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utredningssamtal. Inledningsvis försöker de avdramatisera allvaret i mötet för att klienten 
ska bli mer avslappnad och därmed kunna prata om anledningen till mötet. 
Intervjupersonerna uppger att de har en lösningsfokuserad inställning och försöker att lägga 
vikt vid klientens positiva egenskaper, resurser och möjligheter istället för att stanna kvar vid 
det svårigheter eller problem som klienten innehar eller omges av. Ett stort fokus ligger också 
på att klienten ska få formulera varför hen är där och behöver hjälp med, flera 
intervjupersoner uppger också att klienten ofta även sitter på lösningar och svar till vad som 
behöver göras vilket går i linje med vad Linander m.fl. (2017a, 2017b) uttrycker sin studie om 
vikten av självbestämmande i sin egen process för ett maktbalanserat möte. Ett annat tydligt 
tema är att intervjupersonerna beskriver sig anpassa språket utifrån klientens ålder, 
utbildning och sociala status. Det är däremot bara U2 som specifikt uttrycker sig anpassa 
språket till människor med neuropsykiatriska funktionsvariationer så som ADHD i sina 
möten. Även M2 urskiljer sig från temat genom att vara den enda som uppger sig använda en 
särskild samtalsmetodik i sina möten, i form av låg-affektivt bemötande. Ingen uppger någon 
anpassning av språket för att vara könsinkluderande eller inkluderande utifrån psykisk 
ohälsa eller andra funktionsvariationer som inte är neuropsykiatriska. 

 
I det praktiska mer generella reflektionerna kring bemötande är intervjupersonerna säkra i 
sin roll. Det går att urskilja tydliga rutiner för tillvägagångssätt. När det kommer till 
bemötande av transpersoner i olika scenarion går dock dessa tillvägagångssätt och tankar 
kring bemötande isär vilket tydliggörs i avsnitten nedan. 

5.1.1 Det stigmatiserade väntrummet 

Väntrummet tas upp i Westerbotn m.fl. (2017) studie som en extra utsatt och stigmatiserad 
plats för transpersoner vid besök hos vårdinstanser och myndigheter. Resultatet av våra 
intervjuer visar att alla utom en av intervjupersonerna uttrycker att de värnar om sekretessen 
i dessa situationer och använder sitt eget namn när de hämtar klienter inför mötet. Exempel 
kan ses i detta citat med M1 “[...] men när vi träffas första gången så är det lite svårt. Vi har ju 
som rutin att vi säger “besök till” och sen mitt namn. Vi säger ju inte klientens namn. För det 
sitter oftast fler i väntrummet”. I de fall där klienten inte reagerar så upprepas rutinen innan 
eventuellt klientens namn ropas upp och detta är något som görs inom båda 
urvalsgrupperna. En av intervjupersonerna uppger dock att hen ropar ut namnet på klienten 
som rutin vilket skiljer sig från de övriga svaren. Ur ett erkännandeperspektiv (Honneth, 
2003) kan dessa rutiner ses som en neutral hållning. Förhållningssättet varken missaktar 
eller erkänner klienten men genom denna neutrala hållning minimerar verksamheterna 
risken att utsätta transpersoner för de stigmatiserande scenarion som Westerbotn m.fl. 
(2017) tar upp. Rutinen att säkerställa sekretessen tolkar vi som det närmsta verksamheterna 
kommit ett erkännande utifrån Honneths (2003) teori gällande bekräftande individens 
identitet.  

 
Alla intervjupersoner uppger en osäkerhet kring hur de skulle reagera om klienten i 
väntrummet inte har ett könsnormativt uttryck. Exemplet i intervjun var om de ska hämta en 
klient där det könade personnumret och namnet inte överensstämmer med könsuttrycket 
hos personen i väntrummet. Flera intervjupersoner uttrycker att det skulle vara jättesvårt att 
bemöta och att de är rädda att göra fel i situationen. Några uppger att de skulle vara svårt att 
förstå att personen sitter i väntrummet och eventuellt inte ropa upp någon alls av osäkerhet, 
vilket kan ses i detta exempel: 

 “den var lurig den, jag tror ju att man önskar att jag som handläggare förstår att 

det är dem, den som sitter här som ser ut såhär som är den jag ska träffa, men har 

jag ett mansnamn och det bara sitter en kvinna som jag ser det i väntrummet så 
skulle ju jag bli osäker och det ju säkerligen märkas, vilket innebär att då skulle ju 

dem få ge, den personen då, hen skulle få ge sig tillkänna på ett annat sätt än om 

det självklart hade framgått att det var han som satt här.” (M3) 
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En av intervjupersonerna uppger dock det motsatta, att det är mer respektfullt att fråga: 

“Jag kanske behöver fråga, ställa de här frågorna som för mig är känsliga men som 

den här personen kanske behöver få. “hur vill du bli bemött för jag ser en sak men 

läser en annan sak?”, att göra det på ett respektfullt sätt. Jag tänker att det är mer 

kränkande att inte säga någonting.” (U2).  

5.1.2 Ansvar för bemötandet i mötet mellan klient och verksam 

En tydlig upplevelse bland transpersoner från Westerbotn m.fl. (2017) studie är att de känner 
sig tvungna att utbilda, informera och ta ett stort ansvar för att bevisa sin identitet i sina 
vård- och myndighetskontakter. Bland intervjuerna framgår detta på två olika sätt. Antingen 
lägger intervjupersonen ansvaret på klienten att ta initiativ och uttrycka sina behov samt sin 
identitet: 

“Det som är svårt är ju att jag vill inte heller ställa, eller får kanske inte riktigt 

ställa frågan, du har ett juridiskt kön som man, vad identifierar du dig som utan 

klienten själv måste ju uttrycka till mig att den identifierar sig som kvinna.” (M1). 

eller så tar intervjupersonen eget ansvar i att ställa frågorna och att förvärva kunskaper som 
underlättar mötet: 

“Det kräver mer av mig att jag har tillägnat mig tillräckligt mycket kunskap för att 

bemöta den problematiken i så fall” (M3) 

“Jag vill ju gärna liksom använda rätt pronomen på dem jag möter, så om det är ett 

fall där jag är osäker så bli, frågar jag ju gärna för att kunna säga rätt, det är viktigt 

för mig!” (M2) 

Här ser vi ett samband mellan ansvarstagandet och vilken inställning intervjupersonen har 
till sin egen kunskapsnivå. De personer som tar på sig ansvaret har en mer ödmjuk 
inställning där de upplever sig ha för lite kunskap och ser också till större grad 
utvecklingsområden inom den egna verksamheten medan de intervjupersoner som uttrycker 
att det helt ligger på klienten anser sig ha tillräckligt med kunskap eller ifrågasätter behovet 
av kunskap, de ser inte heller verksamhetens utvecklingsområden i samma grad. Vår analys 
blir att det krävs en osäkerhet eller en ödmjukhet inför den egna kunskapen för att de ska ta 
på sig ansvaret att fråga om pronomen och hur klienter vill bli bemötta. Resultatet visar att 
de intervjupersoner som uttrycker sig ha en god självsäkerhet samt inte upplever sig ha 
problem med dessa situationer i större utsträckning frångår ett klientperspektiv. I svaren 
utgår de mindre från klienten eller sätter sig inte in i klientens situation i lika hög grad under 
sina reflektioner som de andra intervjupersonerna (se avsnitt 5.3.3).  

 
Detta går att koppla till Mallon och DeCrescenzo (2006) studie som visar vikten av att 
rannsaka sig själv, erkänna sin kunskapslucka och ifrågasätta samt reflektera över sin 
yrkesroll och bemötande som en viktig faktor för att kunna bemöta transpersoner. Denna 
självreflekterande inställning minimerar även risken för användandet av mikroaggressioner 
(Sterzing m.fl.,2017). 
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5.2 Den sociala verksamheten 

5.2.1 Verksamheternas tillgänglighet till riktlinjer, policys och handlingsplaner  

Ett enhetligt resultat är att intervjupersonerna uppger att det inte finns några rutiner i 
verksamheten när det gäller att fråga vilket pronomen klienten har. När intervjupersonerna 
beskriver vilka handlingsplaner, riktlinjer och utrednings- eller behandlingsmetoder som 
finns i verksamheten för att kunna bemöta transpersoner på ett inkluderande och 
bekräftande sätt är svaren kortfattade. Endast en nämner att man inom socialtjänsten 
använder BBIC som utredningsmodell, men att det inte finns specifikt utskrivet i modellen 
om transpersoners särskilda utsatthet eller behov.  

”Jag tror inte ens att det står, om jag minns rätt, om sexuell läggning. Men det står 

ju, det finns en rubrik där det står om identitet tror jag. Där kan det ju komma in, 

men inte något specifikt om transpersoner nej” (M2) 

Ur ett queerteoretiskt perspektiv kan avsaknaden av transinkluderande rutiner, riktlinjer, 
handlingsplaner, metoder och policys inom verksamheterna vara ett tecken på den 
heterosexuella matrisen som Butler (2005) menar existerar i samhället. En bestämd 
genusordning där det enda socialt accepterade könen är manligt eller kvinnligt kodade blir då 
förklaringen till det binära förhållningssättet i socialtjänstens könsuppdelade system. 
Majoriteten av intervjupersonerna uttrycker att de känner en osäkerhet inför hur de kan 
utveckla verksamheten till att bli mer inkluderande och välkomnande för transpersoner. En 
intervjuperson nämner att det finns en generell jämställdhetspolicy och reflekterar att 
transpersoner kan inkluderas inom den, men att det inte finns några specifika riktlinjer eller 
dokument med konkreta tillvägagångssätt för att arbeta transinkluderande i det praktiska 
arbetet. M1 beskriver att hen som verksam behöver använda sunt förnuft i sitt arbete, en 
inställning som flera av intervjupersoner nämner; 

”Jag har inte någon jättekoll utan jag utgår oftast från mig själv. ”Hur skulle jag 

vilja bli bemött? Hur skulle jag vilja hantera och få stöd? “och jag tror att det är 

många i mitt team som också gör det, som utgår mera från liksom, 

medmänsklighet och sunt förnuft. Det är också mycket så som det står i vissa 

rutiner och policys att liksom det här handlar om sunt förnuft och 

medmänsklighet” (M1) 

Det som M1 omnämner som sunt förnuft är något som med hjälp av Butlers (2005) 
förklaring av interpellation går att analysera som en särskild inställning definierat av 
samhället, vilket i sin tur är präglat av vad den omringande kulturen har för ideologier och 
värderingar. Kulturen genom medier ger individen information om vad som anses vara sunt 
förnuft vilket individen då agerar utifrån. Intervjupersonerna utgår från sig själva och hur de 
skulle önskas bli bemötta i samma situation när de syftar till sunt förnuft. Risken med 
interpellation är att majoritetssamhällets tolkning av vad sunt förnuft innebär blir till en 
“sanning” som transpersoner istället förväntas rätta sig efter för att bli accepterade av 
samhället. Om en transperson skulle ifrågasätta det tolkningsföreträdet som då tagits av den 
verksamma så skulle det ur ett queerteoretiskt perspektiv likställas med att hen avviker från 
samhällets normsystem (Ambjörnsson, 2006) och riskerar att utsättas för missaktning från 
samhället (Honneth, 2003; Heidegren, 2009). Sett ur erkännandeteorin (Honneth, 2003) 
finns det en institutionaliserad erkännandeordning i samhället som förfogar och disponerar 
det sociala erkännandet till människor baserat på makthavarnas förhållning till individens 
identitet. Utifrån studiens teoretiska ansatser går det att urskilja en risk att den utsatthet som 
drabbar transpersoner förstärks om verksamheter inom socialt arbete saknar 
evidensbaserade rutiner, handlingsplaner och policys för hur en transinkluderande 
organisation bedrivs. Den tidigare forskningen stärker den ovanstående riskanalysen då det 
konsekvent återkommande resultatet är att verksamma saknar kunskaper om transpersoners 
utsatthet och arbetar utifrån diskriminerande föreställningar, vilket upprätthåller det 
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förtryckande bemötandet som transpersoner utsätts av i mötet med verksamheter (Linander 
mf.l.,2017a, 2017b; Mallon & DeCrescenzo, 2006; Westerbotn mf.l.,2017; Sterzling 
mf.l.,2017). Den tidigare forskningen belyser även att den evidensbaserade praktiken behöver 
bestå av transpersoners egna berättelser och upplevelser av hur en transinkluderande och 
bekräftande social verksamhet bör utformas, eftersom de är de enda med reell kunskap och 
tolkningsföreträde. 

5.2.2 Intervjupersonernas inställning till verksamheten och dess policys 

Resultaten indikerar att intervjupersonerna har en positiv inställning till sina arbetsplatser 
och att de upplever att verksamheterna generellt erbjuder fortbildning och 
kompetensutveckling. När intervjupersonerna däremot talar om sin verksamhet i relation till 
mötet med transpersoner svarar majoriteten att de upplever att kollegor och arbetslag är i 
behov av handledning, fortbildning och ökad förståelse. Resultaten tyder också på att 
intervjupersonerna har en önskan att kunna bemöta transpersoner på ett accepterande och 
förstående sätt, men att det finns en osäkerhet hos flera av dem över hur ett sådant 
bemötande bör vara. Vad detta beror på kan antas vara den okunskap som de uttrycker sig ha 
gällande transpersoners utsatthet i samhället och hur de som verksamma ska bemöta detta. 
Det framkommer även att intervjupersonerna initialt upplever att verksamheten kan erbjuda 
kompetensutveckling och fortbildning för de anställda, men i frågor om verksamheten 
erbjuder en transspecifik sådan blir flera av intervjupersonerna osäkra eller svarar att det 
alternativet saknas.  

”Inte i HBTQ-frågor, det har jag inte upplevt, nej. Men annan kompetenshöjning 

och fortbildning tycker jag det finns och vi erbjuds, yrkeskurser och vissa 

temadagar och sådana saker, så att det tycker jag. Men det finns inget HBTQ-

perspektiv vad jag vet. Inte i de kurser som jag hittills har blivit erbjuden.” (IM1) 

Även om den generella inställningen för möjlighet till kompetensutveckling inom 
verksamheten är positiv så visar resultaten att intervjupersonerna upplever att de själva bär 
ansvaret för att be om transinriktad utbildning. Det är även flera av intervjupersonerna som 
uttrycker att de upplever att verksamheten är i övergripande behov av just den typen av 
kunskapsutveckling; inom datasystem, värdegrundsarbete, utbildning för kollegor på 
individnivå samt handledning inom arbetsgruppen. 

”Jag tänker att det finns många olika vägar att gå för jag kan tänka att det 

egentligen skulle behövas lite värdegrundsarbete inom arbetsgruppen också. För 

jag kan tycka att kompetensen på de här frågorna är ganska dåliga inom 

arbetsgruppen och intresset är inte jättehögt heller.” (U3) 

Vid reflektioner kring transinriktad utbildning uppger intervjupersonerna att de upplever 
bristande intresse bland kollegor eller att den typen av utbildning är prioriterad av 
verksamhetsledningen. Ansvaret att be om specifik utbildning är återkommande tema och 
resultatet visar att intervjupersonerna reflekterar kring att verksamhetsledningen antagligen 
skulle se över möjligheten till transinriktad utbildning om det efterfrågades. Att denna typ av 
utbildning inte prioriteras av ledningen kan förklaras med hjälp av en queerteoretisk ansats. 
Den kanske främsta utgångspunkten för teorin är kopplat till makt där minoriteter 
kontrolleras av makthavare genom klassificering. Verksamheterna gestaltar en form av 
makthavare, där även intervjupersonerna kontrolleras i en intern makthierarki. Makthavare 
försöker bibehålla det som anses vara “det normala” i normsamhället, bland annat genom 
interpellation (Butler, 2005). Då resultaten indikerar att intervjupersonerna själva behöver 
be om transspecifik kunskapsutveckling samt att de inte upplever att verksamhetsledningen 
prioriterar HBTQ+-utbildningar, är det möjligt att tyda det som en form av interpellation. 
Det intervjupersonerna beskriver indikerar att verksamheten som makthavare indirekt 
osynliggör transspecifik utbildning vilket enligt Elze (2006) är en del av det strukturella 
förtryck som transpersoner utsätts för. Detta ointresse för transspecifik fortbildning kan med 
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hjälp av queerteorin bero på att transpersoner definieras som motsatsen till det förväntade, 
tillåtna och heteronormativt etablerade könsuttrycken, vilket skapar en osäkerhet bland 
normsamhället och dess system (Ambjörnsson, 2006). Inte nog med att den heterosexuella 
matrisen är ständigt präglande i samhället och dess verksamheter (Butler, 2005), så blir den 
transspecifika utbildningen ett hot mot samhällets genusordning och dess “sanningar” om 
binära kön, identitet och heteronormativa värderingar. Att som verksamhet inte självmant 
söka kunskap om hur en transspecifik utbildning kan utveckla arbetsplatsen blir då en 
systematisk handling att bibehålla den makt som normsamhället har.  

5.2.3 Intervjupersonernas utbildning 

Samtliga intervjupersoner uttrycker att de inte anser sig ha fått tillräckligt mycket kunskap 
om transpersoner i sin högskoleutbildning. Enligt de flesta har transpersoner nämnts vagt i 
samband med homo- och bisexuella, men att det fattats information om transpersoners 
utsatthet och svårigheter i samhället. U2 berättar; 

Nej verkligen inte. Fast jag har läst de ämnena jag har så har det knappt berörts. 

Homosexualitet har ju berörts, bisexualitet också där men inte transsexualitet på 

det sättet och inte transperson och alla de begreppen. Jag tror inte de lektorer jag 

har haft har haft den kunskapen heller. Så det går så himla högt upp liksom. För 

jag kan ju inte förvärva en kunskap som ingen annan har heller liksom. Jag tror att 

problemet är rent politiskt liksom. För det är ju där vi egentligen börjar; vad ska 

den här utbildningen innehålla och så ska lektorerna förvärva den och sen ska det 

ges till studenterna och där finns ju inte transperspektivet överhuvudtaget. Inte 

inom någon utbildning skulle jag säga, vad jag vet. (U2) 

Utifrån den analys som utförts på stycket gällande intervjupersonernas möjlighet till 
könsspecifik kompetensutveckling och fortbildning återfinns likheter även för 
högskoleutbildning. U2 reflekterar kring att det akademiska utbildningsväsendet varken 
besitter eller erbjuder kunskap om transpersoners situationer i samhället, vilket bidrar till att 
yrkesverksamma har ett kunskapsglapp när de träder in som yrkesverksamma inom det 
sociala arbetet. 

5.2.4 Personnummer som förtryckande verktyg 

En individs personnummer räknas upp som en diskriminerande faktor av flera 
intervjupersoner inom deras verksamheter. Av de intervjupersoner som arbetar med 
myndighetsutövning beskrivs personnummer vara ett hjälpmedel för att sortera in klienter i 
heteronormativa könskategorier. Av de intervjupersoner som arbetar som utförare beskrivs 
det att klienter de möter redan blivit könade av socialtjänsten i och med denna 
kategorisering, men också att de själva förhåller sig till en individs personnummer utifrån 
sina verksamheter. Beroende på vilket kön som utläses från personnumret så kan det betyda 
att vissa HVB-hem inte tar emot en klient. Det svar som överensstämmer mest bland 
intervjupersonerna är att personnummer nämns som ett exempel för hur de tror att 
verksamheten diskriminerar transpersoner. Flera uppger även att de tycker 
könskategorisering är irrelevant för verksamheten och ställer sig skeptiska till varför det 
fortfarande finns som rutin att könsfördela sina klienter.  

“Jag tycker inte vi behöver skriva vem som är kvinna och vem som är man för det 

är egentligen väldigt oviktigt för vårt arbete om man säger, och jag tänker bara att 

där de ska kryssa i om de är kvinnor eller män som när vi lämnar ut enkäter och 

sådär att det.. jag vet inte, jag tycker inte att det är viktigt, det kan vara viktigt för 
statistik men då tycker inte jag att vi ska titta på personnumret utan då ska 

personen själv få bestämma vad den identifierar sig som” (M1) 
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Övergripande resonerar intervjupersonerna kring att klienternas könstillhörighet till viss 
mån kan vara relevant utifrån det behov av stöd och hjälp de har, men i samtliga intervjuer 
blir den reflekterande slutsatsen att personnummer inte borde ligga till grund för hur 
klienterna blir bemötta eller hjälpta inom verksamheten. 

 
Att inte bli erkänd som individ utav institutioner, rättsväsendet, myndigheter eller samhället 
i stort beskriver Honneth (2003) som en rättsberövande moralisk kränkning. Att bli berövad 
möjligheten att delta i samhället på grund av att ens identitet inte erkänns juridiskt 
förhindrar en individ att känna självaktning och skadar dennes sociala integritet.  Mallon och 
DeCrescenzo (2006) och Linander m.fl. (2017) visar dessutom i sina studier att 
transpersoner upplever att väntetiden är lång för att kunna ändra juridiskt kön. Processen 
fram till att det är möjligt för en individ att erhålla ett nytt personnummer är ofta kantad av 
stigmatisering och förtryck (Elze, 2006). Att verksamheter inom socialt arbete använder sig 
av ett könsuppdelat system baserat på personnummer kan utifrån det queerteoretiska 
perspektivet anses som ett maktmedel för att kontrollera och bevaka en minoritetsgrupp 
(Ambjörnsson, 2006). Utifrån den genusordning som den heterosexuella matrisen innehar 
(Butler, 2005) kan det antas att intervjupersonernas verksamheter i brist på ett vidgat 
genusperspektiv försöker att upprätthålla en form av kontroll över transpersoner genom att 
inte ta hänsyn till deras könsidentitet. Fram till dess att det juridiska könet ändrats och ett 
nytt personnummer tillkommit en person kommer verksamheterna på grund av sina 
etablerade riktlinjer och normsystem besluta att klienten är av ett visst kön och bevilja 
insatser utefter det. Denna typ av diskriminering sker utöver intervjupersonernas möjlighet 
att påverka detta och resultaten visar att de upplever arbetsplatsens tillvägagångssätt som 
problematiskt. Heidegren (2009) belyser att minoritetsgrupper är särskilt utsatta av den 
rättsberövande missaktningen och transpersoner har berättat om svårigheter de haft i möten 
med myndigheter på grund av att deras juridiska kön är bundet till personnumret (SOU, 
2017:92). 

5.3 Förkunskaper, föreställningar och fördomar om transpersoner 

Förkunskaperna gällande de transspecifika begrepp som vi använt från RFSL (2017), 
Transammans (2017) och SOU (2017:92) ordlistor har varit varierande men generellt låg hos 
intervjupersonerna. Gällande begreppsförståelse var det enbart en intervjuperson som stack 
ut som hade hög förståelse för transspecifika begrepp och en annan som kunde gissa sig fram 
till rätt definitioner. Resterande var ibland nära definitionerna i sina reflektioner men 
uttryckte stor osäkerhet kring det. Två av intervjupersonerna tror att definitionen av 
transperson är att inte vilja bli definierad som varken man eller kvinna. Den generella 
uppfattningen av en transperson hos intervjupersonerna är att hen har en vilja att vara ett 
annat kön eller inte något kön alls, ordet vill eller vilja indikerar att det finns en föreställning 
om att transpersoner själva väljer och har ett val kring sin identitet. Dessa val av ord kan 
anses vara mikroaggressioner som nämns i Sterzing m.fl. (2017) forskning. Gällande 
könsbekräftande vård så vet ingen av intervjupersonerna vad detta innebär.  

 
När intervjupersonerna fick frågan om de kunde sätta sig in i hur de tror att transpersoner 
känner sig innan ett möte hos deras verksamhet så uttrycker dem att transpersoner mår 
dåligt, känner oro, är otrygga, osäkra, nervösa, förvirrade och upplever kaos. Här finns det en 
intervjuperson som sticker ut och nämner att detta skulle kunna vara individuellt: 

“Nej det kan jag verkligen inte. Och det beror väl säkert på att jag har för lite 

kunskap också om transpersoner. Jag kan inte föreställa mig hur dem känner och 

tycker, det kan vara så att dem är jättenervösa och det blir jätteobekvämt och de 

vet inte hur de ska bemöta mig, hur de ska vara i mötet, men det kan också vara så 

att de inte bryr sig också. Det är olika så jag kan inte svara på det.” (M2) 
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En av intervjupersonerna uttrycker även en misstro till ungdomars motiv med att uttrycka 
känsliga saker. Hen upplever att ungdomar ofta försöker provocera och utmana gränserna 
och drar paralleller även till transpersoner att det kan vara en del utav en identitetssökande 
period: 

“Jag tänker att det är ganska vanligt, det är ju i alla fall någonting som vi har 

mycket om, identitet, det kan man ju se på ungdomar att ena dagen är de blåhåriga 

sen rödhåriga och just det här att de söker en identitet […] på ett icke dömande, 

nyfiket sätt sådär försöka luska, är det bara nåt de kastar ur sig eller är det 

verkligen, det här är jätteviktigt för dem […]  ja, men man har stött på alla möjliga 

konstiga sådär att de nästan provocerar […] är man seriös i de tankarna så att man 

inte är en sån där som är blåhårig och rött och grönt och bara liksom att nu ska vi, 

att det är förankrat på något sätt då tror jag att det är möjligt att det är mycket kaos 

för att samhället ser ut som det gör.” (U1) 

Alla intervjupersoner uttrycker att de tror att transpersoner vill bli bemötta som vilka andra 
människor som helst och att det inte ska göras skillnad på människor. Att de behöver 
bekräftelse och självstärkande bemötande från dem som yrkesverksamma och att de precis 
som andra människor vill få förtroende och känna trygghet hos sin samtalskontakt. Vilket 
kan ses i detta exempel: 

“egentligen bekräftelse, alltså att stärka deras uppfattning och känsla av sig själva 

och hjälpa dem att tycka att det är okej, om det är liksom det som är problemet när 

de kommer, för att annars som regel så är det ju någonting annat som är problemet 

och då är det här en sak, en sak i det hela, men är det som är problemet så måste 

man ju stärka det liksom, deras känsla och deras självuppfattning [...] jag är ju av 

uppfattningen att människor som regel vill bli bemötta för den dem är och inte vad 

man har för etikett” (M3) 

Alla intervjupersoner uttrycker trots detta att de tror att det skulle krävas ett annat 
tillvägagångssätt eller komplettering utav existerande metoder för att kunna bemöta 
transpersoner på ett inkluderande sätt.  

 
Ingen av intervjupersonerna har kunskaper om vem eller vilka vårdkontakter, organisationer 
eller instanser de skulle kunna hänvisa en transperson för transspecifik vård eller 
samtalsstöd. Detta går i linje med (Westerbotn m.fl., 2017) studie som får samma resultat. 
Intervjupersonerna uppger dock att de skulle söka sig till informationen om en sådan 
situation uppstod. 

5.3.1 Diagnosen könsdysfori som performativt maktmedel 

Intervjupersonerna reflekterade kring diagnosen och vad de tror att den innebär och trots att 
ingen exakt vet vad diagnosen innebär så är alla intervjupersoner överens om att det låter 
som att den innebär att personen är förvirrad kring sin identitet, att det är något som är 
dysfunktionellt eller dåligt fungerande, att man inte vet vem man är och vad man identifierar 
sig som, könsförvirring och att det låter som någon som är sjuk. Flera uttrycker att de anser 
att det är fel att diagnostisera transpersoner eftersom det handlar om en identitet, inte en 
sjukdom: 

“Jag har inte hört det, eh, men dys är ju liksom någonting som inte, eh.. eller ja, 

inte fungerande eller dåligt fungerande, så jag kan tänka mig att man, rent spontant 

att man tänker sig, kan det väl vara att man inte riktigt är klar över vem man är, 

könsmässigt.” (M3) 

“Nej, det har jag inte, men rent spontant så känner jag att det låter hemskt att sätta 

en diagnos som handlar om att förmodligen, jag tycker det låter som att det handlar 
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om att man säger att någon är sjuk om man inte vet vilket kön man är, det är lite 

så” (U2) 

Performativitet har enligt Butler (2005) stor makt över individers identitet och tillhörighet i 
samhället eftersom begreppen är definierade utifrån de “sanningar” som normsamhället 
fattat. Begrepp som fått definieras av makthavarna för ett majoritetssamhälle definierar vem 
individen är och vilka förväntningar som denne har utifrån det. Resultaten för denna studie 
visar att trots intervjupersonerna uppger att de inte riktigt vet vad begreppet könsdysfori 
innebär så chansar det utifrån vad de vet om språket i sig. På samma sätt förklarar Foucault 
att begrepp skapar identiteter, då definitionerna bildar uppfattningen av vad en människa är 
(Ambjörnsson, 2006). Teoretiskt sätt spelar det ingen roll vad diagnosen könsdysfori 
vetenskapligt innebär om normsamhället har en egen definition av begreppet. Förväntas det 
att en transperson är förvirrad i sin identitet så kommer allmänheten att bemöta och döma 
personen utifrån vad normsamhället anser att “förvirrad” innebär. Utifrån den 
queerteoretiska ansatsen är resultaten av intervjupersonernas svar på frågan om begreppet 
könsdysfori ett exempel på hur de som en del av en makthavande organisation upprätthåller 
och reproducerar den kontroll som normsamhället har över minoritetsgrupper, i det här 
fallet transpersoner. Med klassificeringar likt ovanstående skiljs transpersoner ytterligare 
från majoritetssamhället och stämplas som avvikande, då de inte införlivar det önskvärda 
beteendet befästs av det heteronormativa normsamhället. Ur Honneths erkännandeteori 
(2003) påverkar denna patologisering av en individ att dennes identitet fråntas sitt positiva 
värde, eftersom individen inte blir uppskattad för den hen är. Denna moraliska kränkning 
förstärker stigmatiseringen för individen på grund av de förutfattade meningarna begreppet 
könsdysfori innebär och personen skjuts bort ytterligare från normsamhället. 

 
Den makt som intervjupersonerna upprätthåller kan vara omedveten. Språkets interpellation 
(Butler, 2005) är så pass implementerat i den västerländska kulturen att allmänheten inte 
reflekterar kring denna form av maktförskjutning, eftersom samhället är uppbyggt på en 
heterosexuell norm. Denna typ av upprätthållande kan te sig i det allra minsta av uttryck i ett 
möte, så som mikroaggressioner (Sterzling m. fl,2017).  

5.3.2 Inkonsekvens och ambivalens 

Utöver de teman som nämns här ovan så har vi även kollat på hur säkra intervjupersonerna 
är när de uttrycker sig, om det finns någon ambivalens eller inkonsekvens i svaren. Fyra av de 
sex intervjupersonerna uttrycker sig på ett sätt som inte innebär inkonsekvens; de är 
medvetna om sin bristande kunskap, har en ödmjuk inställning och tar inte 
tolkningsföreträde i frågorna, när de är säkra på svaren så svarar de säkert och när de är 
osäkra så svarar de att de inte kan. Två av intervjupersonerna uttrycker sig å andra sidan 
väldigt inkonsekvent; de betonar starkt och upprepat att de inte har något emot 
transpersoner, att de bemöter alla lika och att det inte är ett problem som de upplever det. 
Detta tolkar vi som en försvarsposition, där de känner att de måste hävda sin 
yrkeskompetens i frågan och lyfta den egna verksamheten som bra. Vidare så uttrycker dessa 
intervjupersoner ofta orden “det är svårt” i frågor om bemötande vilket går emot denna 
ovannämnda säkerhet och tydlighet. Dessa två tar även tolkningsföreträde och lägger 
ansvaret på klienten i större utsträckning än de resterande fyra (se avsnitt 5.1.2). Dessa två 
intervjupersoner undviker även i större grad att svara på frågor de inte kan svara rätt på och 
svarar mer svävande. Vi ser ett tydligt samband mellan förkunskap och inkonsekvensen i 
svaren. Vi ser att kunskapsnivån hos de som betonar deras kompetens och intar en 
försvarsposition under intervjun är lägre än hos de med en ödmjuk attityd. Vidare ser vi att 
inställningen till att inhämta mer kunskap och fortbilda sig är högre hos de som reflekterar 
över sin egen kompetens i frågan än hos de som försvarar sin kompetens.  
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Det går att dra paralleller till Mallon och DeCrescenzo (2017) forskning där det nämns att 
utförare och verksamma inom socialtjänsten måste lyssna och vara inkännande till klienters 
berättelser och själva aktivt söka information till fortbildning.  

6 DISKUSSION 

 
Denna studie har haft som syfte att undersöka hur verksamma inom socialt arbete uppfattar 
att de själva tillika verksamheten i stort bemöter transpersoner. För att uppnå detta syfte har 
tre frågeställningar tillämpats: 

 
• Vilken kunskap anser sig verksamma inom socialtjänsten och utförarinstanser ha om 

transpersoners utsatthet i samhället? 

• Vad finns det för transinkluderande riktlinjer, handlingsplaner och policys hos 
socialtjänsten och dess utförare? 

• Går det att urskilja några risker att transpersoner utsätts för förtryck i möte med 
socialtjänsten och dess utförare idag?  

 
Resultatet visar att det saknas evidensbaserade rutiner, handlingsplaner och policys kring 
hur verksamma inom både myndigheter och utförarinstanser ska bemöta transpersoner. Det 
saknas kunskap om transpersoner inom verksamheterna och ingen av de verksamma som 
deltagit i studien arbetar transinkluderande. Transperspektivet saknas inom alla de 
högskoleutbildningar som intervjupersonerna genomfört, det vill säga socionomprogrammet, 
beteendevetenskapliga programmet och omvårdnadsprogrammet med inriktning missbruk. 
Resultatet visar även att de verksamma vill och önskar ha mer kunskap om transpersoner och 
deras situation men att de måste efterfråga och kämpa för den kunskapen på egen hand, 
detta då transfrågan inte prioriteras högre upp i organisationerna vid val av fortbildning eller 
vid omarbetningar av handlingsplaner och policys. Vi anser att detta resultat besvarar de 
inledande frågeställningarna med stor säkerhet utifrån denna studies möjligheter och 
begränsningar (se avsnitt 6.1).  

 
Vi ser att som en konsekvens av resultaten riskerar transpersoner att utsättas för förtryck 
eller diskriminering vid kontakt med organisationer inom socialt arbete. Bristen på kunskap 
om transpersoner och deras situation stärker och reproducerar förtryck även om 
verksamheterna och dess anställda är omedvetna om detta och anser sig själva bemöta 
klienterna väl. Vidare ser vi i linje med den tidigare forskningen (Linander m.fl., 2017 och 
2017b; Mallon och DeCrescenzo, 2006; Westerbotn m.fl., 2017; Sterzling m.fl., 2017; Stotzer 
m.fl., 2013) att svenska myndigheter fortsätter att brista i att vara behjälpliga för 
marginaliserade och redan utsatta grupper, vilket bidrar till den stigmatisering som dessa 
grupper utsätts för. Resultatet visar även att yrkesverksamma inom socialt arbete kan bemöta 
transpersoner mer inkännande, med större acceptans och med en erkännande karaktär 
genom en självreflekterande och ödmjuk attityd och därmed minimera risken för användning 
av mikroaggressioner vilket även det går i linje med den tidigare forskningen (Mallon och 
DeCrescenzo, 2006; Sterzling m.fl., 2017). 
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6.1 Kritiska reflektioner kring studiens utförande 

Valet av urvalsgrupp består av verksamma inom socialtjänsten och dess utförare, vilket är ett 
etiskt ställningstagande från vår sida. På grund av studiens känsliga karaktär har 
transpersoner som urvalsgrupp valts bort för att undanröja risken att utsätta dem för 
ytterligare förtryck utifrån den maktposition vi besitter som akademiker. Vi förstår att det 
finns en problematik att inte låta den marginaliserade gruppen själv få uttrycka sig då vår 
urvalsgrupp automatiskt tar tolkningsföreträde. För att väga upp detta har tidigare forskning 
och litteratur till största mån baserats på transpersoners egna upplevelser. Vi har även i 
utformandet av intervjuguide och vinjett använt oss av ett icke-förtryckande och 
inkluderande språk som en övervägande motpol till dessa tolkningsföreträden. Vi anser att 
det är av yttersta vikt att understryka att den valda urvalsgruppen som verksamma inom 
socialtjänst och dess utförarinstanser har en maktposition gentemot transpersoner. Flera av 
intervjupersonerna har även definierat sig som cis-personer och kan därmed omöjligen förstå 
det förtryck som transpersoner utsätts för. 
 
Innan intervjuerna genomfördes så hade vi tänkt göra en dokumentanalys hos de valda 
verksamheterna. Denna idé valdes bort på grund av tidsbrist men vi hade i stället frågor 
kring dokument, policys och handlingsplaner under intervjuerna för att få med 
intervjupersonens upplevelse av dessa dokument. Denna upplevelse är en intressant del av 
forskningen men blir dock subjektiv och svår att dra några slutsatser kring. Med en 
dokumentanalys hade vi kunnat göra en mer övergripande och objektiv tolkning av dessa 
uppgifter och jämfört mellan verksamheter på ett annat sätt. 

 
Vinjettmetoden har använts med framgång då vi genom dessa frågor fått fram intressanta 
svar som speglar normer, attityder och värderingar som vi annars inte hade kunnat fråga om. 
Å andra sidan så gav inte vinjetten det resultat vi hade tänkt oss i huruvida 
intervjupersonerna skulle agera olika beroende på vilka känslor som Alex i vinjetten 
uppvisade. Här fick vi inget entydigt resultat, enbart två av intervjupersonerna könade Alex, 
de andra använde ett könsneutralt språk när de pratade om Alex. Samtliga skulle bemött Alex 
på olika sätt som mer kunde kopplas till verksamhetens arbetssätt och handlingsplaner än till 
Alex känslouttryck.   
  
I studien saknas det kvantitativ tidigare forskning även om det rekommenderas att referera 
till både kvantitativa och kvalitativa studier för att stärka evidensen. Detta då det varit svårt 
att finna artiklar med kvantitativ utgångspunkt som är av relevans för ämnet samt att då 
studien baserats på verksammas subjektiva uppfattningar anser vi att kvalitativ forskning 
utgör mest relevans som underlag i detta fall. Det sammanlagda resultatet av de sex 
kvalitativa undersökningarna visar ett enhetligt resultat. Mängden artiklar som visar 
överensstämmande resultat skulle enligt oss kunna utgöra den kvantitet som 
rekommenderas utifrån denna studies omfång. 

 
Trots att vi informerade om att intervjun inte var ett kunskapstest så kan vi antyda en viss 
prestationsångest hos en del av intervjupersonerna. Flera uppvisade en oro kring att bli 
ifrågasatta i deras profession samt oro kring att prata negativt om verksamheten. Vissa 
intervjupersoner kan antydas vara övertydliga i sitt framställande av hur de själva och 
verksamheten inte har något emot transpersoner och att de försöker sitt bästa, vilket kan ha 
påverkat resultatet. Å andra sidan så har vinjettfrågorna kunnat användas för att hitta 
inkonsekvenser och motsägelser i svaren och hjälpt oss urskilja vad som är genuint och inte i 
dessa typer av svar. 

 
Det intersektionella perspektivet omnämns i den tidigare forskningen (Mallon & 
DeCrescenzo, 2006; Sterzling m.fl., 2017) som ett viktigt perspektiv när man forskar om flera 
dimensioner av förtryck och minoritetsgruppers utsatthet i samhället. Att använda 
intersektionalitet som teoretisk utgångspunkt är fördelaktigt i större studier för att synliggöra 
hur flerdimensionellt förtryck påverkar utsatta grupper på både mikro- och makronivå. Vi 
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hade perspektivet i åtanke under stor del av studiens gång men efter att datainsamlingen var 
slutförd så ansåg vi att queerteorin och erkännandeteorin bättre lämpade sig för 
resultatanalysen. Vi är medvetna om att det finns ytterligare marginaliserade grupper inom 
transbegreppet som exempelvis transpersoner med funktionsvariationer, men har valt att 
använda transpersoner som ett paraplybegrepp vilket utgör endast en dimension i resultatet; 
transpersoner. Utifrån att materialet består av yrkesverksammas subjektiva uppfattningar 
gällande deras bemötande gentemot transpersoner ansåg vi att det queerteorietiska 
perspektivet bäst belyser hur den heterosexuella matrisen genom verksamheterna förtrycker 
den dimension som transpersonerna i den här studien utgör. Queerteorin syftar specifikt till 
att belysa hur HBTQ+-personer utsätts för samhällsförtryck ur ett maktperspektiv, vilket är 
en av anledningarna till att queerteorin valdes istället för en intersektionell ansats.  
 
Studiens intervjuguide är till stor del utformad av frågor gällande individuella möten med 
klienter som intervjupersonerna får reflektera kring. Då vår studie fokuserar på verksammas 
bemötande gentemot transpersoner anser vi att erkännandeteorin bidrar till en relevant och 
tydlig analys av vad som kan hända i mötet mellan klient och verksam. Beroende på hur 
intervjupersonerna bemöter transpersoner skapas erkännande eller missaktning. 
Erkännandeteorin valdes för att påvisa vad som kan hända med transpersoner på ett 
individuellt plan i mötet med organisationer och verksamma som inte har en 
transinkluderande praktik. Utifrån detta valdes det intersektionella perspektivet bort, då 
erkännandeteorin och queerteorin bidrar till resultatanalysen på både mikro- och makronivå 
samt ur ett maktperspektiv. Vi argumenterar därmed för att dessa teoretiska utgångspunkter 
väger upp avsaknaden av det intersektionella perspektivet då studiens omfång är begränsat. 
Vi anser dock i linje med den tidigare forskningen att ett intersektionellt perspektiv är att 
föredra vid ett större forskningsarbete med längre tidsplan. 

Vi anser inte att dessa ovan nämnda svårigheter i valet av metod och analysprocesserna i 
denna studie är av den karaktären att det påverkat resultatets utgång. 

7 SLUTSATS 

Vi kan genom resultatet i denna studie konstatera att myndigheter och utförarinstanser inom 
socialt arbete brister i sin kunskap kring transpersoner och deras upplevelser. Det saknas 
transinkluderande rutiner, handlingsplaner och policys och verksamheterna riskerar att 
diskriminera och förtrycka i sitt bemötande av transpersoner. Vår slutsats är att det krävs ett 
större transperspektiv inom de utbildningar där socialt arbete förekommer, så som 
socionomprogrammet eller beteendevetenskapliga programmet. Vidare krävs det att 
organisationer inom socialt arbete prioriterar transperspektivet i sin fortbildningsplan. 
Yrkesverksamma inom socialt arbete kan bemöta transpersoner mer inkännande, med större 
acceptans och med en erkännande karaktär genom en självreflekterande och ödmjuk attityd. 
Vi rekommenderar vidare forskning inom ämnet utifrån ett intersektionellt perspektiv för att 
få en större förståelse för de komplexa och mångfacetterade maktprocesser som står till 
grund för förtrycket av transpersoner. Vi betonar även vikten av att transpersoners egna 
upplevelser ska få sätta agendan för framtida forskning då transpersoner är de enda med 
tolkningsföreträde om sin identitet och utsatthet. 
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7.1 Framtida forskning 

Utifrån denna studies resultatanalys och den tidigare forskningen som tas upp understryker 
vi betydelsen av vidare forskning som undersöker hur verksamheter inom socialt arbete 
bemöter transpersoner idag. Detta för att möjliggöra att den kunskapsluckan gällande 
transpersoners utsatthet minskar. För att en kunskapsutveckling ska ske skulle vidare 
forskning särskilt behöva undersöka hur en praktisk implementering utav det förslag till 
förbättring som transpersoners och deras anhöriga själva uttryckt att de önskar sker 
(Linander m.fl., 2017a, 2017b; Sterzling mfl.,2017; Mallon & DeCrescenzo, 2006). Vi ser även 
ett behov att i framtiden undersöka vad som behöver ändras för att högskolor tillika 
arbetsplatser inom socialt arbete ska prioritera transspecifik utbildning och 
kompetensutveckling för sina verksamheter. Detta utifrån att studiens resultat visar att 
intervjupersonerna inte upplever att deras verksamheter prioriterar den typen av utbildning. 
En ökad förståelse för den komplexa flerdimensionella utsattheten som transpersoner kan 
leva i anser vi också nödvändig. Detta för att verksamma inom socialt arbete ska kunna 
bemöta transpersoner på ett inkännande, bekräftande och accepterande sätt. Framtida 
forskning kan med fördel ha ett intersektionellt perspektiv som utgångspunkt i teorin, med 
tanke på att den tidigare forskningen visat att förtrycket av transpersoner och deras 
existerande utsatthet florerar på både individuell och strukturell nivå i samhället (Linander 
m.fl., 2017a, 2017b; Sterzling m.fl.,2017; Mallon & DeCrescenzo, 2006).  

 
Vi vill även betona vikten av att transpersoners berättelser och upplevelser bör vara det som 
sätter agendan för den framtida forskningen. Detta för att i möjligaste mån ifrågasätta och 
förändra den heterosexuella matrisen och interpellation som finns i det västerländska 
heteronormativa samhället idag (Butler, 2005; Ambjörnsson, 2006). Istället för att 
normsamhället avgör vad som ska klassas som sanningar i forskningsvärlden anser vi att den 
rådande minoritetsgruppen ska få fram sin talan, då de är de enda med tolkningsföreträde 
gällande sin egen identitet tillika utsatthet på grund utav den. Även denna studie är av 
relevans att vidareutveckla framöver i större proportioner. Med ett större urval som under 
längre tid intervjuas med en mer anpassad intervjuguide skulle det vara av intresse att 
undersöka om de tydliga temana från denna studies resultat vidhålls eller om nya resultat 
framkommer. 
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BILAGA A: MISSIVBREV 

 
Intervjupersoner sökes till Examensarbete!  
 
Hej, vad kul att just du läser det här! 
Om du läser detta så är du antagligen verksam inom socialtjänsten och av intresse för våran 
studie. Vi heter Ann-sofie och Linnea och studerar termin 6 av 7 på socionomprogrammet vid 
Mälardalens högskola. Denna termin skriver vi vårt examensarbete och skulle behöva hitta 
yrkesverksamma inom socialtjänstens verksamhet, både myndighet och utförare, som skulle 
kunna tänka sig att ställa upp på en intervju. Intervjun beräknas ta mellan 45-60 min och 
planeras att utföras under vecka 5-7. Intervjun kommer att handla om bemötande, 
handlingsplaner och policys inom din verksamhet. Studien har tema Transidentitet och mer 
detaljer kring arbetet kommer att ges vid tidpunkten för intervjun. Vi arbetar utifrån de 
forskningsetiska principerna vilket innebär att dina personuppgifter behandlas konfidentiellt 
så att ingen annan än vi två som utför studien vet vem du är och att alla uppgifter kring dig 
som person raderas efter studiens slutförande, att materialet inte kommer att användas till 
något annat än denna studie och att att allt deltagande är frivilligt, det går när som helst att 
avbryta deltagandet vilket innebär att de uppgifter du lämnat stryks från studien. Om detta 
låter intressant eller om du har ytterligare frågor kring studien och deltagandet så kontakta 
oss på nedanstående telefonnummer eller via mejl. 
 
Ann-sofie Nordberg 
Telefonnummer: 
E-post:  
 
Linnea Lundgren 
Telefonnummer: 
E-post: 
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BILAGA B: INTERVJUGUIDE 

Vinjett 
 
Alternativ ett - manligt kodade känslor 
1.1 - riktat till myndighet 
Tidigare har du haft telefonkontakt med Alex som ringt och sökt hjälp/stöd från 
verksamheten. Alex har beskrivit sin livssituation som kämpig då det känns tungt i 
skolan/på jobbet, vänner som svikit och en familj som Alex upplever inte visar någon 
förståelse för Alex. Idag är ert första möte och Alex har innan beskrivit sig vara skeptisk till 
kontakten eftersom flera av kompisarna har haft dåliga erfarenheter av verksamheten när 
de själva sökt stöd. I telefonsamtalen har Alex höjt rösten, pratat fort och uppfattats som 
arg mot dig. Alex har också uttryckt en oro över att inte kunna få någon hjälp i sin situation 
från dig som verksam.  
 

• Kan du reflektera över hur du skulle bemött Alex i ert första möte och vad ni skulle 
ha pratat om? 

 
1.2 - riktat till utförare 
Tidigare har du haft telefonkontakt med Alex som ringt och sökt hjälp/stöd från 
socialtjänsten och nu fått bistånd till din verksamhet. Alex har beskrivit sin livssituation 
som kämpig då det känns tungt i skolan/på jobbet, vänner som svikit och en familj som 
Alex upplever inte visar någon förståelse för Alex. Idag är ert första möte och Alex har 
innan beskrivit sig vara skeptisk till kontakten eftersom flera av kompisarna har haft 
dåliga erfarenheter av verksamheten när de själva sökt stöd. I telefonsamtalen har Alex 
höjt rösten, pratat fort och uppfattats som arg mot dig. Alex har också uttryckt en oro över 
att inte kunna få någon hjälp i sin situation från dig som verksam.  
 

• Kan du reflektera över hur du skulle bemött Alex i ert första möte och vad ni skulle 
ha pratat om? 

 

Alternativ två - Kvinnligt kodade känslor 
2.1 - myndighet 
Tidigare har du haft telefonkontakt med Alex som ringt och sökt hjälp/stöd från 
verksamheten. Alex har beskrivit sin livssituation som kämpig då det känns tungt i 
skolan/på jobbet, vänner som svikit och en familj som Alex upplever inte visar någon 
förståelse för Alex. Idag är ert första möte och Alex har innan beskrivit sig vara skeptisk till 
kontakten eftersom flera av kompisarna har haft dåliga erfarenheter av verksamheten när 
de själva sökt stöd. I telefonsamtalen har Alex varit tystlåten, pratat ängsligt och uppfattats 
som sluten mot dig. Alex har också uttryckt en oro över att inte kunna få någon hjälp i sin 
situation från dig som verksam.  
 

• Kan du reflektera över hur du skulle bemött Alex i ert första möte och vad ni skulle 
ha pratat om? 

 

2.2 - utförare 
Tidigare har du haft telefonkontakt med Alex som ringt och sökt hjälp/stöd från 
socialtjänsten och nu fått bistånd till din verksamhet. Alex har beskrivit sin livssituation 
som kämpig då det känns tungt i skolan/på jobbet, vänner som svikit och en familj som 
Alex upplever inte visar någon förståelse för Alex. Idag är ert första möte och Alex har 
innan beskrivit sig vara skeptisk till kontakten eftersom flera av kompisarna har haft 
dåliga erfarenheter av verksamheten när de själva sökt stöd. I telefonsamtalen har Alex 
varit tystlåten, pratat ängsligt och uppfattats som sluten mot dig. Alex har också uttryckt 
en oro över att inte kunna få någon hjälp i sin situation från dig som verksam.  
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• Kan du reflektera över hur du skulle bemött Alex i ert första möte och vad ni skulle 

ha pratat om? 
 

Frågor del ett, Generella frågor 
 

• Vad har du för utbildning? 
• Hur länge har du arbetat inom verksamheten? 
• När du hämtar en klient från väntrummet, hur går du tillväga för att personen ska 

veta att det är dig hen ska träffa? 
• Kan du ge exempel på hur du gör för att försöka få personen att känna sig trygg i 

mötet med dig? 
• Brukar du reflektera över hur du kan anpassa ditt språk för att vara inkluderande i 

möten med människor? 
 

Frågor del två, transspecifika frågor 
 

• Vad tror du menas med ordet “transperson”? 
• Kan du resonera kring vad skillnaden är mellan en transexuell och en transvestit? 
• Vad tror du menas med könsbekräftande vård och behandling? 
• Kan du resonera kring skillnaden mellan en person som identifierar sig som 

“ickebinär” och en “cis-person”? (eventuellt förklara cis-person om intervjupersonen 
inte vet?) 

• Har du hört om diagnosen könsdysfori? Vad tror du den innebär? 
 

• Har ni några rutiner/policy att alltid fråga om vilket pronomen 
klient/kund/patient/elev föredrar inom verksamheten? 

• kan du ge exempel på när du tror att transpersoner blir benämnda med fel 
pronomen? 
 
 

• Har känt dig osäker i din yrkesroll inför hur du du ska bemöta en transperson?  
• Kan du ge exempel på när du känt/skulle känna dig osäker i hur du ska 

bemöta en transperson? 
• Om den yrkesverksamma säger att de inte träffar transpersoner inom 

verksamheten/tror att den inte kommer träffa transpersoner: 
• hur vet du att du inte träffat transpersoner? 
• vad tror du att det beror på? 
• varför tror du att de inte söker sig till din verksamhet? 
• hur kan du i din verksamhet göra det mer välkomnande för 

transpersoner? 
  

 
 

• Vilket typ av hjälp och stöd tror du transpersoner kan behöva ha från dig i din 
yrkesroll? 

• vilka handlingsplaner och policys har ni i verksamheten som stöd till er 
anställda i bemötandet med transpersoner? 

• vilka metoder finns det för att kartlägga transpersoners behov av stöd och 
hjälp i er verksamhet? 

• kan du ge exempel på hur din verksamhet arbetar könsinkluderande? 
• Om inte policy finns; vad tror du det beror på? 
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• Känner du att du fått tillräckligt med kunskap om transpersoner och deras situation i 

din utbildning? 
• upplever du att din arbetsplats erbjuder stöd för 

kompetensutveckling/fortbildning? 
 

• Om en person kom till dig och i samband med anledningen till mötet berättade att 
hen identifierade sig som trans, Hur tror du att hen skulle vilja bli bemött av dig?  

• skulle det krävas ett annat bemötande/behandling/tillvägagångssätt än 
annars? 

• Kan du sätta dig in i vilka tankar och känslor du tror att en transperson har 
innan ett möte inom din verksamhet? 
 
 

• Om en transperson skulle be dig om vägledning till var hen kan vända sig för att 
komma i kontakt med en organisation eller vårdinstans som jobbar med 
transspecifika frågor, var skulle du hänvisa personen då? 
 
 

• Kan du beskriva en situation inom ditt yrke där du tror att en transperson riskerar att 
utsättas för diskriminering mer än en cis-person? 
 
 

• Kan du sätta dig in i en situation där du har personuppgifter som inte stämmer 
överens med könsuttrycket hos personen du möter, dvs. att det på pappret exempelvis 
står ett “kill-namn” och ett manligt personnummer, och den du möter i väntrummet 
uppfattas som en tjej/kvinna. Kan du resonera kring hur du tror att den personen 
skulle vilja bli bemött? 
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