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The purpose of this study was to gain knowledge about how people who identify themselves 

outside the gender binary system look upon treatment from people in different contexts and 

how the strategies they use in relation to treatment are expressed. As an approach to this 

study, we chose to do a qualitative internet study, the empirical material included ten various 

blogs written by people who identify themselves outside the gender binary system. By using a 

content analysis we were able to distinguish themes concerning good and bad treatment as 

well as different forms of coping in our empirical material. The analysis was based on two 

different kinds of perspectives: queer theory and the concept of coping strategies. The result 

of this study showed that people who identify themselves outside the gender binary system 

experience poor treatment more often than good treatment from people in different contexts. 

One important result that this study showed was that most people described that they felt 

reduced and ridiculed by, for example, government officials and family members because of 

their gender identity. We also found that the people in this study used different strategies to 

cope with the poor treatment they received. A strategy that most of the people in the study 

used to avoid being treated badly were dressing in gender-neutral clothes. The main 

conclusion of the study is that it is important that we humans do not assume that all persons 

belong to the gender binary system. More knowledge about the area is needed to enable us to 

treat people who identify outside the gender binary system adequately.  
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1 Inledning 
 

1.1 Problembakgrund 
 

Den psykiska ohälsan hos transpersoner har visat sig vara större än bland befolkningen 

generellt. Internationella och svenska studier har visat att transpersoner är utsatta för diverse 

hälsorisker till följd av att de i högre grad utsätts för trakasserier, diskriminering och våld 

vilket resulterar i nedsatt psykisk och fysisk hälsa (Folkhälsomyndigheten 2015). De 

samhällshinder transpersoner möter i relation till sitt könsuttryck (för fortsatta 

begreppsförklaringar inom detta område, se Bilaga 2, Begreppsordlista) kan skapa skadliga 

effekter hos transungdomar då exempelvis risken för att hoppa av skolan, rymma hemifrån, 

bli hemlösa och hamna i drogmissbruk ökar för ungdomar som möter dessa typer av 

samhällshinder (Singh, Meng & Hansen 2014). Ett vanligt förekommande problem hos 

transpersoner är självmordsförsök eller tankar om att begå självmord som ett resultat av 

depressioner och den utsatthet för psykiskt och fysiskt våld dessa personer fått utstå i relation 

till sitt könsuttryck eller könsidentitet (Folkhälsomyndigheten 2015). 

 

Socialstyrelsen har av regeringen fått i uppdrag att ta fram ett kunskapsstöd till socialtjänsten 

med syfte att öka kunskapen om HBTQ-personers levnadsförhållanden och den 

diskriminering HBTQ-personer kan utsättas för i möte med socialtjänst. Målet är att 

säkerställa ett jämlikt bemötande av alla människor och att HBTQ-personer ska få ett ökat 

förtroende för socialtjänsten och dess insatser. En förstudie visar att den allmänna kunskapen 

om dessa personer är låg. Det som främst lyfts fram i studien är behovet av kunskap om 

bemötande och vad som kan göras för att HBTQ-personer ska känna att de blir bemötta på ett 

bra sätt (Socialstyrelsen 2016). 

 

Begreppet transpersoner är ett paraplybegrepp som innefattar personer som har ett 

könsuttryck eller en könsidentitet som avviker från tvåkönsnormen/det binära könssystemet, 

vars utgångspunkt är att det bara finns två kön, “man” eller “kvinna” (Socialstyrelsen 2015a; 

Folkhälsomyndigheten 2015). Begreppet är brett och det finns många olika sätt på vilket en 

könsidentitet benämns (se Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och 

queeras rättigheter (RFSL) 2015). De personer vi vill rikta oss mot i denna studie är personer 

som identifierar sig utanför det binära könssystemet. Intergender, genderqueer och icke-binär 

är några av de benämningar som används av personer med den könsidentitet vi vill undersöka.  
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Antalet transpersoner som lever i Sverige idag är okänt (Folkhälsomyndigheten 2015). 

Socialstyrelsens patientregister visar dock att under de senaste åren har antalet personer med 

diagnoser relaterade till könsidentitet ökat. År 2007 registrerades totalt 464 personer med en 

diagnoskod relaterad till könsidentitet jämfört med år 2013 då antalet personer hade ökat till 

1365 personer (Socialstyrelsen 2015b). Större populationsstudier har gjorts i Nederländerna 

och Belgien vilka visar att 2,2 - 4,6 % är ambivalenta till det juridiska könet “man” som de 

blev tilldelade vid födseln i relation till sin könsidentitet. 1,9 - 3,2 % Av de som blev 

tilldelade det juridiska könet “kvinna” vid födseln kände ambivalens till sin könsidentitet 

(Folkhälsomyndigheten 2015). 

1.2 Problemformulering 

I en studie genomförd av Grant et al. (2011) i USA visade det sig att 63 % av de 6450 

transungdomar som deltog i studien hade blivit utsatta för allvarlig diskriminering i relation 

till sitt könsuttryck. Dessa händelser hade fått stor inverkan på personernas livskvalité eller 

förmåga att försörja sig självständigt. Några exempel på olika typer av diskrimineringar var 

mobbning från lärare och elever på skolan, fysisk misshandel, sexuella övergrepp och förlorat 

arbete på grund av fördomar eller hemlöshet på grund av könsidentitet/könsuttryck (ibid.). 

Kunskap om könsidentitet och hälsa bland transpersoner är väldigt låg exempelvis bland 

vårdgivare och socialarbetare. Det är viktigt att förstå de utmaningar transpersoner står inför i 

samhället. Trots ansträngningar från nationella intresseorganisationer finns många 

samhällshinder kvar som kan påverka en transpersons livskvalitet. Dessa hinder kan 

exempelvis finnas i sociala strukturer, familjestrukturer, diskriminering i arbetslivet och 

tillgång till hälsovård (Singh, Meng & Hansen 2014). Enligt Markman (2011) är det av vikt 

att inse att det är samhället och i synnerhet vi människor som skapar och upprätthåller dessa 

hinder genom att socialt konstruera och anta ett binärt könssystem. En socialarbetare bör 

därför kontinuerligt arbeta för att undanröja dessa hinder. 

Forskning om vilka strategier transpersoner använder gentemot samhälleliga motstånd och 

förtryck i relation till sitt könsuttryck är begränsad. I mötet med en transperson är det av vikt 

för en socialarbetare att ha kunskap och förståelse för vilka strategier transpersoner använder 

sig av gentemot exempelvis dåligt bemötande, för att kunna ge adekvat hjälp och stöd (Singh, 

Meng och Hansen 2014; Singh, Hays och Watson (2011). Singh, Hays och Watson (2011) 

listar dock i sin studie ett antal strategier som transpersoner använde sig av för att lättare 

kunna hantera diskriminering. Exempel på strategier var att själv få definiera sin 
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könsidentitet, ta del av stödjande nätverk och grupper eller tänka positivt och känna hopp 

inför framtiden. 

Vi kommer i denna studie undersöka hur personer som identifierar sig utanför det binära 

könssystemet, i bloggar på internet, beskriver hur de upplever bemötande från personer i olika 

kontexter samt vilka strategier de använder i relation till bemötandet. Detta för att få kunskap 

om hur socialarbetare och andra professioner i människovårdande organisationer kan bemöta 

dessa personer på ett professionellt sätt. 

1.3 Syfte 

Syftet med föreliggande studie är att få kunskap om hur personer som identifierar sig utanför 

det binära könssystemet upplever bemötande från personer i olika kontexter samt hur de 

strategier de använder sig av i relation till bemötande tar sig uttryck. 

1.4 Frågeställningar 
 

• Hur beskriver personer som identifierar sig utanför det binära könssystemet sina 

upplevelser av bemötande från personer i olika kontexter i bloggar på internet? 

• Hur beskriver personer som identifierar sig utanför det binära könssystemet de 

strategier de använder sig av för att minska risken för att bli dåligt bemötta och vilken 

betydelse tillskriver de dessa strategier? 
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2 Tidigare forskning 
 

2.1 Utsatthet 

Grant et al. (2011) redogör för sin studie där 6450 skolungdomar i USA som definierar sig 

med en könsöverskridande identitet (transgender identity) alternativt personer som inte 

identifierar sig med något kön (gender non-conformity) deltar. Studiens resultat visar att 78 % 

av deltagarna i studien hade upplevt trakasserier i skolan i relation till sitt könsuttryck. 35 % 

av deltagarna i studien hade upplevt fysisk misshandel samtidigt som 12 % hade upplevt 

sexuellt våld, i relation till sitt könsuttryck. De trakasserier dessa personer fick uppleva i 

relation till sitt könsuttryck resulterade i att 15 % av deltagarna i studien hade hoppat av 

skolan, antingen i grundskolan eller under högre utbildning. Studien visar bland annat att 

deltagarna löpte dubbelt så stor risk att drabbas av arbetslöshet i jämförelse med den generella 

befolkningen vid samma tidpunkt studien genomfördes. 19 % av deltagarna hade också under 

någon period i livet fått uppleva hemlöshet med anledning av sitt könsuttryck (ibid.). 

 

Stotzer, Silverschanz och Wilson (2013) sammanfattar 30 amerikanska artiklar om 

transpersoner och deras erfarenheter av de mest förekommande utmaningar de stött på när de 

sökt hjälp inom hälso- och sjukvård samt hos olika praktiker inom socialt arbete. Det främsta 

problemet transpersoner stötte på var diskriminering i form av att bli nekad hjälp eller att inte 

få jämlik hjälp, på grund av sitt könsuttryck. Exempel på ställen där detta kunde ske var på 

härbärgen, inom hälso- och sjukvård, på mottagningar för drog- och alkoholberoende samt vid 

statligt samtalsstöd/rådgivning. Det andra problemet var barriärer bestående av okunskap, 

okänslighet, ignorans, fördomar och fientlighet som transpersoner möttes av från personal. Att 

en persons könsidentitet ifrågasattes i möten med personal på olika verksamheter var 

ytterligare ett problem. Till exempel på behandlingshem tvingades transpersoner duscha och 

sova i lokaler baserat på vilket juridiskt kön de hade. Det fanns inga riktlinjer eller policys 

som skyddade transpersoner från att bli behandlade på detta kränkande sätt. Ett fjärde 

problem som transpersoner stötte på var avsaknaden av sociala insatser som var riktade mot 

just transpersoner. Ofta klumpades transpersoner ihop med homosexuella/bisexuella personer, 

alltså personer med olika sexuell läggning, vilket gjorde att transpersoner ibland kände att de 

inte passade in. Ytterligare ett problem transpersoner stötte på var dålig respekt och kunskap 

om människors mångfald samt kulturella bakgrund från hälso- och sjukvård samt sociala 

praktiker. Denna okunskap bidrog till att många transpersoner inte sökte hjälp för att de var 
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rädda för att bli diskriminerade, till exempel genom att bli nekade vård/hjälp eller genom att 

deras könsidentitet skulle bli erkänd och ifrågasatt (ibid.). 
 

Även Siverskog (2016) beskriver i sin avhandling, som handlar om svenska transpersoners 

livslopp, konsekvenser och risker som transpersoner blivit utsatta för när de inte anses ha levt 

upp till omvärldens heteronormativa förväntningar. Känslor av skam och rädsla för att de inte 

varit helt säkra på hur de skulle definiera sitt kön gjorde att vissa transpersoner inte var öppna 

med sin könsidentitet för varken familj eller nära vänner. Hemlighållandet av sin könsidentitet 

blev en ständig påfrestning för dessa personer. Siverskog menar att dessa rädslor varit 

legitima eftersom när vissa transpersoner “kom ut” fick de erfara att familj och vänner tog 

avstånd. Andra beskriver hur de blivit trakasserade på arbetsplatser och i 

föreningssammanhang. Till dessa sociala hot tillkom också hot om våld som många 

transpersoner fått utstå (ibid.). 

 

2.2 Det sociala arbetets ansvar gentemot transpersoner 

Markman (2011), vars artikel utgår från en amerikansk kontext, menar att det etiskt åligger 

socialarbetare att arbeta mot det förtryck som det socialt konstruerade binära könssystemet 

innebär mot transpersoner. Socialarbetare bör arbeta för att transpersoner som vill förändra sin 

kropp fysiskt med hjälp från sjukvården inte ska behöva bli diagnostiserade för att få rätt till 

hjälp. Transpersoner får ofta uppleva diskriminering och psykiskt våld på grund av sitt 

könsuttryck. Markman betonar vikten av att inse att problemet ligger hos samhället och det 

socialt konstruerade binära könssystemet och inte hos individen själv. Att organisera sig och 

arbeta för förändring kan få lyckade resultat, till exempel har gay-communities pressat 

samhället och lyckats få bort homosexualitet som psykisk diagnos (ibid.). Arbetar 

socialarbetare aktivt för att stärka transpersoners livsvillkor kan även transsexualism, 

könsidentitetsstörning utan närmare specifikation och övrig könsidentitetsstörning som 

psykisk diagnos i framtiden tas bort (jmf Markman 2011). 

Det finns även åtgärder som socialarbetare kan genomföra direkt på sina arbetsplatser för att 

minska förtrycket mot transpersoner. Dessa åtgärder är bland annat; ändra blanketter och 

formulär för klienter och anställda vid arbetsplatsen, så att det bara finns en tom rad där 

personer får skriva sitt självupplevda kön (Markman 2011). Socialarbetare bör införa en 

praktik där det alltid i början av en kontakt fastställs vilket pronomen personerna som 

medverkar vill bli kallade för, både personal och klient (Markman 2011; Stotzer, Silverschanz 
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& Wilson 2013; Singh, Hays & Watson 2011). Detta för att påminna om att pronomen är 

socialt konstruerade och att var och en får konstruera sin egen könsidentitet, alltså inte anta ett 

binärt könssystem som normativ utgångspunkt (Markman 2011; Singh, Hays & Watson 

2011). På detta sätt stöttar socialarbetare sina klienter och granskar kritiskt de 

könskonstruktioner samhället bidrar till att skapa. Socialarbetaren ska även ha i åtanke att en 

persons definition av sitt kön kan ändras över tid (Singh, Hays och Watson 2011). Att ha 

könsneutrala toaletter är en enkel men bra åtgärd för att bidra till en trygghet på arbetsplatsen, 

både för klienter och personal (Markman 2011). Ytterligare en åtgärd är att revidera 

arbetsplatsens etiska riktlinjer så att de inkluderar könsidentitet och därmed omfattar alla 

diskrimineringsgrunder, inte enbart sexuell läggning. Att uppmana och arbeta för utbildning, 

om hur det pratas och hur det bör pratas om kön och könskonstruktioner, i verksamheter och 

skolor är också av vikt för att motverka fördomar, okänslighet och ignorans gentemot 

transpersoner (Markman 2011; Stotzer, Silverschanz & Wilson 2013). Att föra in 

transpersoner i verksamheten genom att till exempel ha affischer/tavlor med transpersoner i 

lokalerna samt häften med transspecifik information kan bidra till ett mer öppet klimat där 

alla personer oavsett könsidentitet och könsuttryck är välkomna (Stotzer, Silverschanz & 

Wilson 2013). Markman (2011) menar att enkla åtgärder tillsammans med arbetet för att få 

bort diagnoser relaterade till könsidentitet som psykiska sjukdomar sannolikt kan leda till att 

socialarbetare och andra professionella behandlar sina klienter med större respekt och att de 

även arbetar etiskt korrekt genom att motverka förtryck. 

Singh, Meng och Hansen (2014) redogör för att en socialarbetare inte ska generalisera hur en 

transperson upplever olika situationer då upplevelserna är specifika för den enskilda 

individen. En kurator kan exempelvis inte vara säker på att hen kan förstå en transungdom 

enbart genom att utgå från fakta och forskning. En socialarbetare bör själv reflektera över 

vikten av könsidentiteter i sitt eget liv. När fick socialarbetarens könsidentitet hen att känna 

sig maktfull respektive maktlös i relation till sitt kön och vad fanns det för könskonstruktion 

som fick hen att känna sig så? (ibid.). 

2.3 Motståndsstrategier 

Forskning som handlar om vilka strategier transpersoner använder mot det motstånd och 

förtryck de möter i samhället är begränsad och det är därför av vikt att undersöka. 

Socialarbetare har i regel bristande kunskap, medvetenhet och kompetens gällande 

transpersoner. I mötet med en transperson är det, för exempelvis en kurator, viktigt att känna 



 

 7 

igen, förstå och ha kunskap om vilka strategier transpersoner använder sig av gentemot 

motstånd och förtryck i samhället för att kunna ge adekvat hjälp och stöd (Singh, Meng & 

Hansen 2014; Singh, Hays & Watson 2011). 

Enligt Singh, Hays och Watsons (2011) studie är det av vikt att alla människor ska få 

definiera sin egen könsidentitet. Studiens resultat visade att transpersoner använde olika 

“språk” för att definiera sin könsidentitet. Att få definiera sin egen könsidentitet var en viktig 

strategi som hjälpte deltagarna att hantera diskriminering. Transpersonerna som deltog i 

studien menade att de inte kunde kontrollera transfobin i världen men att försöka arbeta upp 

en positiv självbild kunde vara en bra strategi som hjälpte deltagarna att hantera den stress de 

kände över att bli diskriminerade och stigmatiserade i samhället. En annan strategi deltagarna 

använde sig av var att göra sig medvetna om det förtryck transpersoner utsätts för. 

Medvetenheten om förtrycket hjälpte dem att identifiera samhälleliga strukturer som var 

transnegativa och kunde med den medvetenheten utveckla en egen väg att uttrycka sin 

könsidentitet. Ytterligare en strategi som deltagarna ansåg var betydelsefull var att bli en del 

av stödjande nätverk och grupper samt att ägna sig åt social aktivism. I olika nätverk och 

grupper fick de stöd och uppmuntran av andra personer vid de tillfällen de kände sig mindre 

motståndskraftiga till de utmaningar de stötte på i samhället. Det ansågs även vara 

betydelsefullt då deltagarna uttryckte att det kändes bra att vara en positiv förebild och att ge 

stöd åt andra. Ännu en strategi var att tänka positivt och känna hopp för att transpersoner 

skulle få bättre förutsättningar och bli mindre diskriminerade i framtiden. Hoppfullheten 

hjälpte deltagarna att klara av tillfällen i livet då de kände sig diskriminerade på grund av sin 

könsidentitet, exempelvis i relationer, på jobbet eller i familjen (ibid.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 8 

3 Metod 
 

3.1 Kvalitativ metod 
 

Vi har valt att göra en kvalitativ internetstudie med fokus på att få kunskap om hur personer 

som identifierar sig utanför det binära könssystemet upplever bemötande från personer i olika 

kontexter samt hur de strategier de använder sig av i relation till bemötande tar sig uttryck. 

Kvalitativa metoder används för att ta fram data som kan förklara och/eller fördjupa 

förståelsen för ett fenomen. Genom kvalitativ forskning kan vi undersöka de betydelser 

människor tillskriver exempelvis sina erfarenheter och sociala världar (Miller & Glassner 

2011). Som empiri för vår undersökning och för att kunna besvara våra frågeställningar valde 

vi att läsa bloggar på internet författade av personer som identifierar sig utanför det binära 

könssystemet. Vi var och är medvetna om att vi har vår egen förförståelse samt fördomar om 

ämnet vi studerat, men också om vikten av att vi reflekterat över och synliggjort dem för oss 

själva – så att vi i största möjliga mån kunnat vara objektiva och inte låtit dem påverka 

studiens resultat. 

 

3.2 Vetenskapsteoretisk ansats 
 

3.2.1 Socialkonstruktivism 

Den vetenskapsteoretiska ansats vi har förhållit oss till i denna studie är socialkonstruktivism. 

Inom socialkonstruktivismen är den språkliga sociala interaktionen källan till kunskap. Det är 

genom språket vi bildar vår självförståelse och verklighetsuppfattning. De språkliga 

interaktionerna sker i en kontext där grupper av människor tillsammans konstruerar 

relationerna mellan dem och även mellan dem och olika objekt. Teorier som utgår från 

socialkonstruktivismen har olika sätt att se på förhållandet mellan konstruktion och verklighet. 

Några menar att verkligheten existerar även utan den tolkning vi gör med hjälp av 

kategoriseringar och begrepp vilket är det perspektiv vi förhållit oss till i denna studie. Andra 

menar att det utanför dessa tolkningar med kategoriseringar och begrepp inte finns någon 

verklighet (Thomassen 2007). Thomassen hänvisar till Ian Hacking som menar att 

socialkonstruktivistiska framställningar pekar på samspelet mellan det som är konstruerat och 

det som är verkligt. Exemplet Hacking använder är barnmisshandel, hur läkare började 

misstänka att barn med benbrott och andra skador inte berodde på olyckor utan att föräldrarna 

misshandlade sina barn. I och med detta konstruerades fenomenet barnmisshandel, men det 
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betyder ju inte att barnmisshandel inte förekommit tidigare (Thomassen 2007). Vår verklighet 

konstrueras alltså på olika sätt i olika sammanhang, vilket innebär att den inte är förutbestämd 

utan formas av olika maktförhållanden och därmed hela tiden kan förändras (Thomassen 

2007; Winther Jørgensen & Phillips 2000). 

3.3 Urval 

Studiens empiriska underlag bygger på tio olika personers bloggar som de publicerat 

offentligt på internet. De kriterier vi hade för dem som skulle inkluderas i urvalsgruppen var 

att författarna till bloggarna skulle vara över 18 år gamla, att bloggarna var skrivna på 

svenska, att författarna publicerat sina bloggar offentligt samt uppgav att de på något sätt 

identifierade sig utanför det binära könssystemet. Vi valde att enbart läsa bloggar författade 

av personer som var över 18 år då vi ansåg att det var mer etiskt korrekt då vi inte efterfrågade 

samtycke (se Etiska överväganden). Skälet till att vi avgränsade oss till att använda oss av 

bloggar författade på svenska var på grund av att vår studie i allmänhet utgår från en svensk 

kontext. Utbudet av bloggar skrivna av personer som identifierar sig utanför det binära 

könssystemet är mycket begränsat. På grund av det hade vi inte möjlighet att utöka de 

inklusionskriterier vi nämnt ovan. 

3.4 Datainsamlingsmetod och tillvägagångssätt 

Vi har använt Google som sökmotor för att hitta de tio bloggar vi använt oss av till vår empiri. 

Vi fann att tio bloggar gav oss tillräckligt med material för att kunna genomföra vår studie 

inom den tidsbegränsning samt med de resurser vi varit tvungna att förhålla oss till. Vi 

började med att läsa alla inlägg i de bloggar vi valt ut. Vi gjorde sedan ett dokument där vi 

samlade de inlägg eller mindre texter som vi kunde se som relevanta för vår studie utifrån 

våra frågeställningar och teoretiska utgångspunkter. Vi valde att utelämna de inlägg vi ansåg 

irrelevanta, inlägg som låg utanför vårt syfte och frågeställningar. Den empiri vi samlat in 

från bloggarna omfattade 125 datorskrivna A4-sidor. De inlägg vi använt oss av som empiri 

för denna studie publicerades någon gång mellan åren 2011-2017.  Av vårt material gjorde vi 

en innehållsanalys. Innehållsanalysen (jmf Bryman 2011, s. 506) påbörjades genom att vi 

gjorde en extensiv läsning av vår empiri för att få en överblick över vilka återkommande 

teman vi kunde urskilja. Därefter valde vi ut några kategorier och formulerade analysfrågor 

(se Bilaga 1) som skulle ligga till grund för att besvara våra frågeställningar. Vi provade 

sedan att tillämpa våra kategorier och analysfrågor på vårt insamlade material. Under studiens 

gång har vi behövt revidera våra analysfrågor genom att ta bort och lägga till frågor som vi 
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ansett ha haft större eller mindre betydelse för studiens resultat (jmf Bryman 2011, s. 506). 

Innehållsanalysen har bland annat gett oss möjlighet att besvara frågor om exempelvis 

bloggarnas innehåll, vilka händelser som beskrivs, vilka huvudpersonerna är och hur 

relationer ser ut mellan olika personer och hur dessa personer definieras av olika händelser 

(jmf Johansson & Öberg 2008). 

3.5 Metodologiska överväganden  

Markham (2011) redogör för att internet är en bra plats för kommunikation och erbjuder 

många arenor där personer kan finna gemenskap och få chans att uttrycka sin identitet. En 

internetstudie är en bra metod för att hitta information och alternativa informanter till en 

studie (ibid.). Vi valde att använda oss av en internetstudie som datainsamlingsmetod då vi 

ville undersöka hur personer som identifierar sig utanför det binära könssystemet själva 

uttrycker problem de kan stöta på i samhället i relation till sitt könsuttryck. Vi utgick från att 

det är lättare för personer att uttrycka sig fritt på internet utan att behöva ta hänsyn till 

majoritetssamhällets sociala normer och koder samt har möjlighet att vara anonyma om de 

önskar (jmf Markham 2011). Vi tänkte att vi kunde få en mer ärlig och inte lika konstlad bild 

jämfört med om vi istället skulle genomföra en intervjustudie och leda samtalet utifrån vår 

förförståelse om ämnet. Vi ansåg att denna metod var fruktbar då vi fick svar på olika frågor 

som vi själva kanske inte hade tänkt på att ställa vid exempelvis en intervjusituation.  

Under studiens gång diskuterade vi även de konsekvenser vi trodde att vårt val av metod 

kunde få för vårt resultat. Då vi valde att analysera redan skrivna texter hade vi inte möjlighet 

att utarbeta specifika frågor som vi hade velat ha svar på från varje författare. Det material vi 

använde oss av som empiri är alltså helt beroende av vad författarna själva valt att dela med 

sig av i sina respektive bloggar. Vi kunde alltså enbart utgå från vad författarna skrivit i sina 

bloggar och antar därför att resultatet kunde ha sett annorlunda ut om vi istället hade 

genomfört en intervjustudie där vi troligen kunnat få svar på samma frågor av samtliga 

personer. 

Vi var också medvetna om att personer på internet kan anta en falsk identitet. Om någon av de 

personer vars bloggar vi studerat har antagit en falsk identitet är vi medvetna om att det kan 

ha fått konsekvenser för validiteten i vår studie (jmf Bryman 2011, s.614). 

3.6 Arbetsfördelning 

Under uppsatsens gång har vi haft ett nära samarbete. De flesta delarna i vår studie har vi 
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skrivit tillsammans. Avsnitten Teori samt Resultat och analys har vi haft olika 

ansvarsområden för. Mathilda har haft huvudansvaret över området som handlar om 

copingstrategier och Emilia har arbetat mer med det område som handlar om bemötande och 

queerteori. Vi har dock under hela studiens gång reflekterat och analyserat respektive 

områden tillsammans. Vi har i ett andra skede omarbetat alla textavsnitt tillsammans för att 

materialet ska vara utformat av oss båda samt för att texten skulle bli mer sammanhängande. 

Vi står båda bakom alla delar i denna studie. 

3.7 Etiska överväganden 

Internet är ett relativt nytt forskningsfält och vid en internetstudie måste flera etiska 

ställningstaganden göras (Bryman 2011; Markham & Buchanan 2012). De grundläggande 

forskningsetiska principerna en forskare ska ta ställning till är informations-, samtyckes-, 

konfidentialitets- och nyttjandekravet. Individskyddskravet som innebär att människor inte 

ska kunna ta skada fysiskt eller psykiskt av forskning måste alltid ställas i relation till 

forskningens nytta, till exempel att forskningen bidrar till en förbättring av hälsa eller 

livskvalité (Vetenskapsrådet 2011). 

Alla de bloggar vi använt för att inhämta vår empiri är offentliga och inte privata. Med 

offentliga menar vi att de är tillgängliga för alla som har tillgång till internet samt att det inte 

behövs något lösenord eller liknande för att kunna läsa dem. Vi utgick även från att de 

personer som författat bloggarna själva har valt vad de vill dela med sig av. Trots detta är vi 

medvetna om att författarna troligen inte räknar med att de inlägg de skrivit kommer ingå i en 

studie, eller att de själva kommer att bli beforskade. Om informationen är offentlig kan kravet 

på samtycke sänkas, dock ska individens anonymitet skyddas (jmf Bryman 2011; Markham & 

Buchanan 2012). Utifrån ovanstående resonemang kom vi fram till att vi inte skulle informera 

individerna eller efterfråga deras samtycke. 

Angående individskyddskravet och konfidentialitetskravet, som innebär att individen inte ska 

kunna komma till skada på grund av studien samt att individen ska hållas anonym har vi valt 

att inte nämna författarna vid deras eller bloggens namn utan vid kodord som “1A”, “1B” osv. 

Vi kommer inte heller lämna ut deras respektive bloggadresser. Materialet som vi inhämtat 

från bloggarna kommer enbart att finnas tillgängligt hos oss och har endast använts för vår 

studies forskningsändamål. Vi kommer endast att spara detta material fram tills dess att 

studien är publicerad i Linnéuniversitetes elektroniska arkiv DiVA. I och med detta anser vi 

att vår studie uppfyller nyttjandekravet samt att vi gjort vad vi har kunnat för att hålla 



 

 12 

författarnas identiteter anonyma. Ytterligare ett övervägande vi gjort är om vi skulle citera ur 

bloggarna eller inte. Vi valde att använda citat, med hänvisning till att författarna själva valt 

vad de skrivit i sina inlägg på sin blogg samt att bloggarna är offentliga. Genom att använda 

citat besvarade vi våra frågeställningar på ett bättre och mer transparent sätt genom att vi 

använde deras ord istället för våra egna – och därmed minskade vi eventuellt också risken för 

missvisande och felaktiga tolkningar. På detta sätt menar vi att vårt resultat och analys, samt 

studien i helhet, fått en större trovärdighet. 

Vi är medvetna om att ämnet vi skrivit om kan uppfattas som känsligt och att personer som 

läser samt individerna, vars bloggar studerats, kan ta skada av och känna sig utpekade genom 

studien. Vi har i vår studie därför även varit noga med hur vi uttryckt oss och vilket språk vi 

använt. Detta för att vi inte vill bidra till upprätthållandet av olika socialt skapade 

konstruktioner, exempelvis förgivettaganden om ett binärt könssystem, eller någon annan 

användning av språket som skulle kunna uppfattas som felaktig eller kränkande. 

Sammanfattningsvis menar vi att vinsten eller nyttan med vår studie, att bidra med kunskap 

för ett bättre bemötande gentemot dessa personer, väger tyngre än den risk studien innebär för 

de personer vars bloggar vi studerat. 
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4 Teori 
 

Vi har valt att använda oss av queerteori och begreppet coping som teoretiska verktyg i vår 

studie. Eftersom vi studerar personer som identifierar sig utanför det binära könssystemet 

anser vi att queerteorin är relevant för vår studie då den kan hjälpa oss att förhålla oss kritiska 

till olika normaliteter, exempelvis rådande normer om kön (jmf Rosenberg 2011). Begreppet 

coping är relevant då det hjälper oss att identifiera vilka strategier personerna i vår studie 

använder sig av för att hantera dåligt bemötande (jmf Lazarus & Lazarus 2006; Weman-

Josefsson & Berggren 2013). 

 

4.1 Queerteori 

Rosenberg (2011) beskriver att termen ”queer” med alla dess betydelser är svåra att definiera 

och sammanfatta med en mening. Rosenberg är enig med queerteorins främsta företrädare 

Judith Butler att hela poängen med begreppet queer är att det inte ska definieras. ”Det 

queeras uppgift var att bryta upp kategorier, inte för att förvandlas till en. En snäv 

begreppsbestämning av queer skulle innebära dess sorgliga slut” (Rosenberg 2011, s. 11). Ett 

försök till att definiera begreppet queer skulle kunna vara att det är ett kritiskt förhållningssätt 

till det normativa (Rosenberg 2011). 

 

Queer som teori vill uppmärksamma förhållanden som finns i samhället, exempelvis gällande 

genus, normalitet, sexualitet och makt. Istället för att söka eventuell upprättelse för personer 

som diskrimineras, på grund av sin, av andra till synes avvikande könsidentitet eller sexuella 

preferens, uppmanar queer oss till att vi istället ska se förbi alla uppdelningar. Queerteorin 

ifrågasätter de normer och förgivettagna sanningar vi kan finna i samhället i relation till 

genus, sexualitet eller någon annan typ av normalitet. Teorin menar att det varken finns någon 

normal eller onormal könsidentitet eller ett normalt eller onormalt sätt för en människa att 

vara en sexuell person på och riktar istället in sig på processer av normalisering. Queerteorin 

menar att exempelvis sexualitet och könsidentiteter är kulturellt, socialt och historiskt 

skapade. Istället för att lägga fokus på det som anses ”avvikande” vill teorin undersöka hur 

olika normer för normalitet uppstår, fungerar, upprätthålls och ifrågasätts (Ambjörnsson 

2016). 
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Judith Butler, i enlighet med queerteorin, menar att vi inte ska se kön som en fast egenskap 

hos en person utan snarare en effekt av maktstrukturer och hierarkier genom tiden. Enligt 

Butler kan en människas självupplevda kön förändras över tid och är alltså inte en permanent 

och kulturellt inlärd del av en människas personlighet. Utifrån queerteorin anses det 

meningslöst att generalisera grupper så som exempelvis “kvinnor” och “män” då en 

utgångspunkt i teorin menar att identiteter inte är fasta. Enligt queerteorin består identiteter 

istället av många olika element vilket resulterar i svårigheter att sortera och kategorisera 

människor endast utifrån ett gemensamt karaktärsdrag. De föreställningar vi har om fasta 

identiteter måste därför ifrågasättas. Det finns inget bestämt förhållande mellan vilken kropp 

en människa har och vilken socialt och kulturellt kön hen identifierar sig med. Enligt 

queerteorin finns det alltså ingen anledning att tänka på kön som två olika kategorier. 

Konstruktioner som “manligt” och “kvinnligt” är inte något som kan antas tillhöra biologiskt 

manliga och kvinnliga kroppar (Lindgren 2007). 

4.1.1 Performativt kön - ett queerteoretiskt begrepp 

Enligt queerteorin är vi människor på ett negativt sätt beroende av fasta 

identitetsföreställningar. När en person inte agerar i linje med våra uppfattningar om hur 

exempelvis en “kvinna” eller “man” ska vara så reagerar vi med skratt eller ogillande 

(Lindgren 2007). Ogilladet kan ta sig uttryck i form av bestraffningar, så som exempelvis 

trakasserier och fysisk misshandel (Grant et al. 2011). När någon följer den stereotypa bilden 

vi har av en viss grupp av människor bekräftar vi detta genom att inte visa någon reaktion 

(Lindgren 2007). Inom queerteorin betraktas det språk vi människor använder oss av som en 

aktiv handling. Med hjälp av språket skapar vi vår verklighet. Ett exempel på detta är när 

barnmorskan på BB ska underrätta de nyblivna föräldrarna om vilket kön deras nyfödda barn 

har. När barnmorskan meddelar könet “pojke” eller “flicka” väcks föreställningar hos 

föräldrarna samtidigt som en rad psykologiska och sociala processer aktiveras. Barnmorskans 

underrättelse om barnets kön är alltså inte enbart en beskrivning av barnet. Underrättelsen kan 

ses som en performativ handling då barnet därefter kommer växa upp i en värld med många 

föreställningar om hur barnet ska agera och vilka karaktärsdrag hen förväntas ha i relation till 

sitt biologiska kön. Efter att barnmorskan gjort sitt uttalande av barnets kön kommer barnet 

att råka ut för många olika performativa handlingar och behandlas på ett specifikt sätt av 

människor i dennes omgivning på grund av att de kategoriserat barnet som antingen en 

“pojke” eller en “flicka”. Enligt queerteorin föds inte en människa som “manlig”/“kvinnlig” 



 

 15 

eller med en specifik sexuell läggning. Det finns i samhället bara sociala och kulturella 

“regler” vi förväntas förhålla oss till för att inte betraktas som avvikare (Ambjörnsson 2016). 

4.2 Coping 

Enligt Lazarus och Lazarus (2006) är coping centralt för en människas bearbetning av 

händelser i livet samt för hens välmående. Weman-Josefsson och Berggren (2013) menar att 

coping inte har någon bra översättning på svenska, men de använder begreppet synonymt med 

stresshantering. Med coping menas i stort sett hur en människa tar itu med de situationer hen 

stöter på i livet, som hen upplever som problematiska, till exempel hur hen hanterar förluster, 

motgångar och andra påfrestningar som upplevs som stressande (jmf Lazarus & Lazarus 

2006; Weman-Josefsson & Berggren 2013). Det handlar inte om hur stor påfrestningen är i 

sig utan hur en människa hanterar den. En människa som kan leva med en påfrestning och 

samtidigt hålla nere sin stressnivå och inte påverkas fysiskt eller psykiskt är resultatet av en 

lyckad form av coping (Lazarus & Lazarus 2006). Det finns olika former av coping, vi 

kommer nedan att presentera de vi finner relevanta för vår studie. 

4.2.1 Olika former av coping 

Människor kan hantera en stressande situation på många olika sätt men det finns två 

huvudtyper av copingstrategier, problemfokuserad coping och emotionsfokuserad coping 

(Lazarus & Lazarus 2006; Weman-Josefsson & Berggren 2013). Problemfokuserad coping 

innebär att fokus riktas mot att förändra eller påverka situationen så att det som upplevs som 

stressande reduceras. Problemfokuserad coping innebär alltså praktiskt handlande, till 

exempel planering, söka mer information om situationen eller att aktivt handla när situationen 

uppstår (ibid.). Planering kan innebära att en föreläsare övar på och förbereder sitt material 

innan hen ska upp på scen och föreläsa. Att söka mer information om en stressande situation 

kan exemplifieras av en person som blir diagnostiserad med cancer som då börjar läsa på om 

sjukdomen och vad hen kan göra i förebyggande syfte, exempelvis börja äta en hälsosammare 

kost (jmf Weman-Josefsson & Berggren 2013). 

Emotionsfokuserad coping innebär ett försök till påverkan eller förändring av de negativa 

eller spända känslor som uppstår vid en stressande situation. Denna typ av coping används 

ofta när det är svårt att förändra själva situationen (Lazarus & Lazarus 2006; Weman-

Josefsson & Berggren 2013). Exempel på emotionsfokuserad coping kan vara att distansera 

sig genom att omvärdera en situation eller att se situationen ur ett annat perspektiv. Att en 

person försöker tänka att situationen hen hamnat i eller problemet som hen stött på inte är så 
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farligt som vid första anblicken är ett exempel på att omvärdera situationen. Ett exempel på 

att se situationen ur ett annat perspektiv kan vara att en person försöker tänka positivt, att 

istället för att se en situation som problematisk, ser hen situationen som en utmaning och en 

möjlighet att utvecklas (jmf Weman-Josefsson & Berggren 2013). 

Två former av coping som både kan vara problemfokuserade och emotionsfokuserade är 

socialt stöd och dysfunktionell coping (Weman-Josefsson & Berggren 2013). Socialt stöd 

innebär att söka och ta emot hjälp från andra människor. Det kan handla om praktiskt stöd 

som att be om hjälp med exempelvis pengar till transport eller att fråga en kollega om hjälp. 

Det kan även och framförallt innebära känslomässigt stöd genom att prata med någon som 

upplevt en liknande situation, exempelvis en förälder, partner eller chef, för att få sympati 

eller moraliskt stöd (jmf Lazarus och Lazarus 2006, s. 64; Weman-Josefsson & Berggren 

2013). 

Dysfunktionell coping innebär ofta att försvarsmekanismer, som utgår från Freuds 

psykodynamiska psykologi, används. Främst handlar dysfunktionell coping om att, genom 

försvarsmekanismer, på något sätt undvika en situation. Några exempel på 

försvarsmekanismer som kan användas vid dysfunktionell coping kan till exempel vara att 

bortförklara, fly undan, förneka den stressande situationen eller uttrycka ilska/aggressivitet i 

situationen som upplevs som problematisk. Ett exempel på att fly undan situationen kan vara 

att titta på TV istället för att hantera situationen. Att förneka en situation kan handla om att 

vägra inse fakta, till exempel om en person utger sig för att må bra när hen precis blivit 

diagnostiserad med en allvarlig sjukdom. Dysfunktionell coping skiljer sig från de andra 

copingstrategierna, där målet är att påverka eller förändra situationen antingen praktiskt eller 

känslomässigt, på det sätt att försvarsmekanismerna som används i denna form av coping 

varken reducerar de negativa känslorna eller situationen i sig. I och med detta kan 

dysfunktionell coping ofta få negativa konsekvenser. En person som till exempel isolerar sig 

för att undvika ett problem kan må ännu sämre av det ju längre tid det går eftersom att 

ingenting förändras som reducerar problemet eller de negativa känslorna inför situationen 

(Weman-Josefsson & Berggren 2013). 

Vilken typ av copingstrategi en person använder sig av beror på många olika saker, bland 

annat personlighet, när i livet den stressande situationen uppstår, om personen har 

övervägande optimistisk eller pessimistisk syn på livet samt vad personen har för erfarenhet 

av liknande situationer. Ofta används olika former av coping samtidigt vid hantering av en 
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stressande situation och ska därför inte ses som varandras motsatser (Lazarus & Lazarus 

2006; Weman-Josefsson & Berggren 2013). 
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5 Resultat och analys 

I detta avsnitt kommer vi att presentera resultatet och analysen av vår studie. Queerteori, 

begreppet performativt kön, begreppet coping och de olika former av coping som vi 

presenterat ovan i teoriavsnittet är de redskap vi kommer att använda för att få en fördjupad 

analys av resultatet. Med hjälp av vår innehållsanalys har vi utifrån vårt material urskilt olika 

teman som legat till grund för att besvara våra frågeställningar. Vi kommer att börja med att 

beskriva hur författarna av de bloggar vi läst beskriver sina erfarenheter av vad som utgör ett 

bra bemötande, och därefter vad de uppfattar som ett dåligt bemötande från personer i olika 

kontexter. Under rubriken Övriga personer presenterar vi det bemötande författarna upplevt 

från personer som varken tillhör deras familj, är andra närstående eller myndighetspersoner. 

 

Vidare kommer vi att beskriva de olika strategier vi har identifierat utifrån de copingstrategier 

vi presenterat i vårt teoriavsnitt. I avsnittet Copingstrategi Socialt stöd presenteras det sociala 

stöd som författarna beskrivit att de fått i kontakt med andra personer som upplevt liknande 

situationer och då både kunnat ge stöd till och ta emot stöd från varandra (jmf Lazarus & 

Lazarus 2006; Weman-Josefsson & Berggren 2013). Vi har valt att presentera de 

problemfokuserade och emotionsfokuserade formerna av coping tillsammans, då vi 

uppmärksammat att en copingstrategi oftast inte är renodlad utan en blandning av olika 

former av coping (jmf Lazarus & Lazarus 2006; Weman-Josefsson & Berggren 2013). 

 

Det språk vi använder i detta avsnitt skulle kunna ifrågasättas. Vi vill förtydliga att vi här ofta 

skrivit med det språk som författarna av de olika bloggarna använder, för att undvika att vi 

skulle förvrängt innebörden av författarnas berättelser i vårt resultat och analys. Vi har i detta 

avsnitt också valt att referera till respektive författare med de kodord vi presenterar här nedan 

för att skapa transparens i vår studie och därmed stärka trovärdigheten.  

 

5.1 Bloggarnas författare 

Här nedan kommer vi att presentera författarna till de bloggar vi använt oss av i vår studie. 

Författarna benämns som vi tidigare nämnt med kodorden “1A”, “1B” osv. Vi kommer att 

presentera hur de olika författarna definierar sin könsidentitet för att få en överblick av på 

vilket sätt de identifierar sig utanför det binära könssystemet. 
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1A - Definierar sig som intergender. 

1B - Definierar sig som genderfluid och intergender. 

1C - Definierar sig som icke-binär. 

1D - Definierar sig som icke-binär. 

1E - Beskriver att hen varken definierar sig som kvinna eller man. 

1F - Hen inte är kvinna och inte heller man. Identifierar sig som genderqueer. 

1G - Definierar sig som icke-binär. 

1H - Hen definierar sig som neutral eller icke-binär. 

1I - Definierar sig som genderfluid. 

1J - Känner sig som delvis tjej och delvis som något annat, definierar sig som icke-binär. 

 

5.2 Om bra bemötande och hur det känns 
 

5.2.1 Familj och andra närstående 

Ett fåtal författare till de bloggar vi läst beskriver att de upplever att de blir bra bemötta av 

familj, släkt, vänner eller partner i relation till sin könsidentitet (1B & 1H). 1B beskriver att 

hen upplevde det som “jättetufft att komma ut” för sin partner som intergender. Partnern hade 

först ifrågasatt varför hen inte kunde fortsätta att vara tjej, fast “på sitt eget vis”. Samma 

författare beskriver också att det tog flera månader innan hens partner vant sig vid tanken om 

den “nya könsidentiteten”. Hen beskriver att partnerns reaktion var större än vad hen hade 

kunnat tänka sig, vilket resulterade i att författaren började må psykiskt dåligt och väntade 

länge med att “komma ut” inför andra. När partnern väl hade vant sig vid den nya 

könsidentiteten beskriver 1B att hen kunde hitta en stor trygghet i sin partner som stöttade och 

stärkte hen vid svåra stunder, till exempel när hen blev felkönad av sin omgivning. 

Både 1B och 1H beskriver att de i relation till sin könsidentitet blir bra bemötta av sina 

vänner. 

Jag har haft en otrolig tur när det gäller att komma ut. Människor i min närhet, ni vet de 

där som är extra viktiga för mig som familj och vänner, har för det mesta varit förstående 

och stöttande. Kanske inte från en början men de flesta av dem har påbörjat ett arbete för 
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att bättre förstå [...] Jag vet inte vad jag skulle gjort om ingen stöttade mig i det här och 

det finns människor som lever utan detta stöd vilket för mig är helt ofattbart. (1B) 

 

 

1H beskriver bemötandet från sina vänner när hen berättade att hen ville byta namn som 

väldigt bra. Alla vännerna accepterande namnbytet och tog till sig informationen utan några 

problem alls vilket författaren beskriver som “en underbar känsla”. Samma författare 

beskriver även ett scenario när hen var på fest. Varje gång hen blev kallad för fel pronomen 

fick hen stöttning av sina vänner som uppgav rätt pronomen till personen som sagt fel. 

Är man inte i den sitsen att ständigt behöva kämpa för att folk ska säga rätt, så är det 

kanske svårt att förstå hur jäkla fint det känns. Om inte de hade hjälpt till så hade jag 

antagligen bara låtit det vara för att jag inte orkar vara den som ständigt ska rätta folk och 

vara, i deras ögon, jobbig, speciellt inte på en fest. Hur många gånger har jag inte hört 

“jaja, men det är svårt!” eller liknande, och då försökt vara förstående fast jag känt mig 

sårad inombords. (1H) 

 

Både 1B och 1H beskriver att de har upplevt bra bemötanden från respektive syskon. De 

beskriver ett liknande bemötande, så som att deras syskon hjälpt och stöttat dem när de valt att 

“komma ut” för resterande familjemedlemmar som inte varit lika förstående och accepterande. 

1B beskriver även att när hen för första gången upptäckte sin ickebinära könsidentitet visade 

hens storasyster stöttning genom att leta upp mycket information om könsidentiteten som 

storasystern sedan informerade hen om. Storasystern hjälpte också till att “utbilda” författarens 

partner om könsidentiteten. 1H beskriver även bra bemötande från hens moster, mormor och 

farfar som har fungerat som stöttepelare när andra i familjen inte på samma vis accepterat hens 

könsidentitet och namnbyte.   

5.2.2 Myndighetspersoner 

Mindre än hälften av de personer vars bloggar vi har läst beskriver att de upplevt sig blivit bra 

bemötta, relaterat till sin könsidentitet, i mötet med olika myndighetspersoner (1B, 1D, 1G & 

1H). 1B, 1G och 1H beskriver alla att de nyligen besökt en läkare och “för en gång skull” 

upplevt ett bra bemötande. 1B beskriver att hen aldrig tycker att det känns bra att gå till 

läkaren då ångesten över hur många gånger hen kommer bli felkönad blir påtaglig. 1G 

beskriver att hen nyligen besökt en läkare för att diskutera mående, identitet och könsdysfori 

och att hen under det besöket kände att det var första gången en läkare verkligen lyssnat på 

hen. 1H beskriver att hen tillsammans med sin mamma nyligen varit på ett anhörigsamtal hos 

en läkare för att diskutera hens könsutredning. Samma författare beskriver läkarens 

bemötande som mycket bra då läkaren hade tagit hens parti och på ett “proffsigt vis” 
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informerat om hens nya diagnos annan könsidentitetsstörning till hens “skeptiska mamma”. 

Två stycken författare (1D & 1G) beskriver att de upplevt ett bra bemötande av de 

myndighetspersoner de fått träffa under sina respektive könsutredningar. 1G beskriver dock 

upplevelser av bemötandet från olika mottagningar under sin könsutredning som “dag och 

natt”. Författaren valde att byta mottagning för sin könsutredning och upplevde att hen blev 

mycket bättre bemött på den nya mottagningen. Från att tidigare ha varit rädd och orolig 

under besök på den förra mottagningen kände hen att bemötandet på den nya mottagningen 

var mycket bättre. 1G kände sig inte längre ifrågasatt eller påhoppad. 

5.2.3 Övriga personer 

Några få författare till bloggarna beskriver scenarion då de upplevt sig bli bra bemötta eller 

fått stöttning av andra personer i relation till sin könsidentitet (1B, 1C). 1B beskriver att hen 

kände en väldig oro inför reaktionen från chef och kollegor på sitt nya jobb när hen skulle 

berätta om sin könsidentitet. Författaren uppger att hen fick väldigt bra respons på det mail 

hen skickat till sin nya chef där hen berättat om sin könsidentitet. Chefen hade svarat att det 

var självklart att hen skulle få presenteras med sitt nya namn och att hen första dagen på 

jobbet skulle få chans att berätta för kollegorna om sin ickebinära könsidentitet och önskan 

om att bli kallad för pronomenet “hen”. 

Känns skönt och fint och toppen och nervöst och pissigt att jag ens måste göra detta. Men 

ska bli skönt att få vara ute ur garderoben på jobbet. Det är väldigt befriande att få vara 

sig själv. (1B) 

 

En annan författare beskriver ett scenario då hen befann sig på ett seminarium i skolan. Vid 

början av seminariet då det skulle ske en namnrunda föreslog 1C att alla i gruppen även skulle 

säga vilket pronomen varje person använde om sig själv. När seminarieledaren avvisade 

förslaget fick 1C stöttning av en annan person som högt inför hela gruppen uttryckte att hen 

tyckte det är “jätteviktigt” att ha en pronomenrunda. Författaren uppger att hen tyckte det var 

en fantastisk känsla att det fanns en person i gruppen som kände till att hen kämpat för sitt 

pronomen under en längre tid och att denna person öppet visade sitt stöd inför hela gruppen. 

Flertalet av författarna uppger också att de oftast upplever bemötandet, relaterat till deras 

könsidentitet, från andra HBTQ-personer som betydligt bättre än från cis-personer. De 

författare som beskriver bemötande från andra HBTQ-personer uppger att det är en lättnad att 

infinna sig på ställen med dessa personer då felkönanden, ifrågasättanden och förlöjliganden 

väsentligt minskar. Några exempel på reaktioner som författarna beskriver att de har upplevt 
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när de presenterat sitt namn och pronomen för cis-personer är att “personer har lyft på 

ögonbrynet” eller “tittat på dem med avsmak i blicken”. 

5.2.4 Analys: Ett bra bemötande 

De författare som skriver om att de fått ett bra bemötande av personer i olika kontexter uppger 

också att detta bemötande varit väldigt viktigt och stärkande för dem. En författare beskriver 

att hen har upplevt bra bemötande från både familj och partner angående sin könsidentitet 

efter att hen har valt att “komma ut”. Samma författare beskriver dock att den förståelse och 

stöttning hen fick från sina närstående inte gavs direkt efter att hen hade berättat om sin “nya 

könsidentitet”. Författaren beskriver tvärtom att det tog månader innan de närstående på 

riktigt kunde acceptera och förstå att hen nu ville identifiera sig som intergender/genderfluid. 

Partnern hade först ingen förståelse för varför hen inte kunde fortsätta att vara tjej, fast ”på sitt 

eget vis”. Vi menar att den reaktion författarens familj och partner visade först kan vara ett 

resultat av samhällets konstruktioner och dominerande normer för kön och könsidentiteter. 

Queerteorin visar att det finns sociala och kulturella “regler” gällande exempelvis kön, 

könsidentiteter och hur en “kvinna/man” ska vara och agera i olika situationer. Är det någon 

som inte följer eller förhåller sig till dessa normer betraktas dessa personer som avvikare 

(Ambjörnsson 2016). När författaren valde att “komma ut” för sin partner och familj som 

intergender/genderfluid kan vi tänka oss att reaktionerna från de närstående var ett resultat av 

att deras föreställningar och normer gällande kön ifrågasattes. Ambjörnsson (2016) beskriver 

att vi människor lever i en värld där vi varje dag sedan födseln blir inpräntade falska 

föreställningar om att kön är en permanent egenskap hos en person vilket också bestämmer 

dennes personlighet. Vi menar att det därför kan antas naturligt att reaktionerna uppstod då de 

närståendes före detta “sanning” om kön och könsidentiteter tvunget behövde demoleras. 

5.3 Om dåligt bemötande och hur det känns 
 

5.3.1 Familj och andra närstående 

Av de bloggar vi läst beskriver några författare att de blivit dåligt bemötta av någon i deras 

familj eller annan närstående på grund av sin könsidentitet (1B, 1D, 1F & 1H). Dåligt 

bemötande från familjen resulterade i att en av författarna idag valt att avsäga sig all kontakt 

med sin familj (1D). De författare som upplever sig ha blivit dåligt bemötta av någon 

familjemedlem eller annan närstående beskriver ofta liknande historier och känslor relaterat 

till bemötandet. Samtliga beskriver att de inte upplever sig få någon stöttning eller bli 

respekterade av personer i sin närhet. När de valt att berätta om sin könsidentitet för en 
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familjemedlem eller annan närstående har de mötts av motstånd i form av exempelvis ilska 

och förlöjligande. De har också upplevt förnekelse och brist på förståelse för deras 

könsidentitet då personer många gånger ifrågasatt om “könsidentiteten ens finns” och varför 

de inte “bara kan vara som alla andra”.  En författare (1H) beskriver reaktioner från olika 

familjemedlemmar när hen valde att berätta om det namnbyte hen hade tänkt göra. Både hens 

mamma, pappa, bror och låtsasmorfar hade varit tydliga med att klargöra att de inte tänkte 

kalla hen för ett annat namn än det hen blivit tilldelad vid födseln. Mamman och brodern 

svarade genom att förlöjliga författaren och började kalla hen för andra smeknamn. Pappan 

uppgav att han aldrig kommer att kalla författaren för något annat namn och fällde 

kommentarer som exempelvis “Ja men man föds ju som en person och ett kön, då ska man 

väl inte hålla på och ändra det? Man får väl acceptera den man är“. Författaren beskriver att 

även mamman kunde fälla kommentarer som till exempel “Jag födde en dotter och gav henne 

ett namn… nu vet jag inte ens vem du är eller vad du är längre”. 1H nämner också att hens 

låtsasmorfader berättat hur egoistisk han tyckte att hen var. Samma författare beskriver att hen 

inte känner sig accepterad av sin familj då de anser att hen går emot normen och att de tror att 

hen enbart vill provocera. Känslan av att inte bli välkomnad eller accepterad av sin familj 

resulterade i att författaren i sin blogg beskriver självmordstankar och överväganden om att 

säga upp kontakten med sin familj och andra närstående. 

En annan författare (1B) beskriver liknande upplevelser när hen för första gången berättade 

för sin ena syster att hen identifierade sig som intergender. 1B upplevde då motstånd från 

systern i form av ilska och ogillande. Systern hade talat om för författaren att hon tyckte att 

hen var “fel och äcklig”. Författaren beskriver att hen i flera år har bråkat med systern om sin 

könsidentitet men att deras relation idag blivit bättre och att systern nu blivit mer förstående 

och accepterande. Samma författare beskriver även scenarion då hen blir dåligt bemött av 

vänner. Ett exempel 1B nämner är när hen var på fest och en vän förlöjligade författaren inför 

hela sällskapet genom att skämta om hens pronomen för att få de andra på festen att skratta. 

De författare som beskriver dåligt bemötande från familj och närstående relaterat till deras 

könsidentitet beskriver också vilka känslor som uppkommer i relation till bemötandet. De 

flesta beskriver att de känner sig förminskade, ensamma samt inte accepterade eller förstådda. 

De nämner också att det dåliga bemötandet de utsätts för i många fall gör ondare när det 

kommer ifrån människor som står dem nära och som är medvetna om deras könsidentitet, 

men ändå inte försöker acceptera eller bemöta dem på ett bra och respektfullt sätt. Så här 

formulerar några av författarna sådana känslor: 
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Det är sjukt jobbigt att höra att en är äcklig. Det är ännu jobbigare att höra det från någon 

en älskar. Att denna någon sen vänder och försöker förstå är inte heller lätt alla gånger. 

Vågar en hoppas? Vågar en slappna av? Vågar en lita på att det nya kommer hålla i sig? 

(1B) 

Det gör ju ont i mig att det här påverkar alla så mycket. Att det är jobbigt och svårt. Och 

fan vad jag känner mig… skyldig på nåt sätt. Och rätt så ensam, för det finns ingen som 

förstår hur jag känner fullt ut. (1H) 

 

5.3.2 Myndighetspersoner 

Nästan hälften av de personer vars bloggar vi läst uppger att de har blivit dåligt bemötta av 

någon myndighetsperson (1B, 1G, 1H & 1J). Några beskriver att de i relation till sin 

könsidentitet blivit dåligt bemötta av socialarbetare (1B, 1G & 1H). En författare (1B) 

beskriver de funderingar hen har om att skaffa barn i framtiden. 1B beskriver att hen skulle 

kunna tänka sig att antingen adoptera eller att vara familjehemsförälder. När hen hade 

diskuterat möjligheten att vara familjehemsförälder med en socialsekreterare hade denne 

uttryckt något i stil med att “Ingen vill låta en transperson ta hand om någon annans barn”. 

Författaren uttrycker även en oro över att chanserna att få ta hand om någon annans barn 

kommer vara ännu mindre om hen en dag väljer att gå igenom en könsutredning och då får en 

“dokumenterad psykisk störning”. 

1G beskriver att den socionom hen mötte under sin könsutredning ett flertal gånger ifrågasatte 

hens ordval om sin könsidentitet och menade att “en person aldrig kan bli helt könlös”. En 

annan författare (1H) beskriver ett scenario då hen träffade en socialarbetare under sin 

könsutredning. Författaren beskriver att hen hade en känsla av olust under hela besöket då 

socialarbetaren inte hade försökt förstå hur hen kände inför sin könsidentitet. Socialarbetaren 

hade även förminskat hens känslor genom att vara normativ och redogöra för “hur det 

vanligtvis är” eller ”hur det bör vara”. 

En författare beskriver att hen har upplevt sig ha blivit dåligt bemött av en lärare och rektor på 

sin skola. Författaren hade berättat för läraren att hen inte kände sig bekväm när läraren bett 

klassen ställa sig i två led, ett led för “tjejer” och ett led för “killar”. Då läraren inte hade 

förståelse för detta valde hen att prata med skolans rektor som också uppgav att han inte 

kunde förstå “dessa nymodigheter” (1J). 

5.3.3 Övriga personer 

Flertalet av författarna till de bloggar vi läst nämner olika scenarion då de upplevt sig ha blivit 

dåligt bemötta av personer de inte haft någon särskild relation till, exempelvis någon de träffat 
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på stan eller en person i deras skola (1B, 1C, 1D, 1E 1F, 1G, 1H & 1I). Författarna använder 

sig av olika liknelser för att beskriva hur det känns att bli dåligt bemött. Ett tema som ofta 

återkommer i bloggarna är författarnas beskrivningar av hur de känner när någon felkönar 

dem. Nedan följer några citat som vi ansåg sammanfattade författarnas olika beskrivningar: 

När du sa HON istället för HEN så sa du att du inte tar min identitet på allvar. Att hela 

jag är ett stort skämt. (1B) 

Och varje gång gör det ont, för varje gång är ett felkönande och en del i förminskningen 

av min identitet. Varje gång känns det som att någon stöter till mig hårt med en biljardkö 

i solarplexus. (1F) 

Idag blev jag kallad kvinna. Det var länge sedan, så det sög och kändes som ett slag i 

magen. (1G) 

Ni vet när folk säger till en grupp “Hej tjejer!” eller “Hej killar!”, när de sa det till den 

gruppen jag var med i så kändes det inte alltid rätt. Vem var de att bestämma vem jag 

skulle vara just då? (1I) 

 

Något vi kunnat urskilja är att de flesta författarna känner sig förminskade och sårade när 

personer de möter i olika kontexter inte respekterar deras könsidentitet eller både medvetet 

och omedvetet felkönar dem. 1C beskriver exempelvis att hen känner mycket stress, oro, 

utmattning och ångest över att aldrig veta vilket bemötande hen kan förvänta sig i situationer 

då hen träffar “nya” personer. 

Men bara för att din värld är enkel när det kommer till könsidentitet så betyder det inte att 

allas är det så sluta förminska andras känslor. Istället för att tala om för mig att jag ska 

vara kvinna på mitt sätt kan ni ju försöka förstå, läsa på, fråga mig om saker… men sluta 

för guds skull trakassera, kränka och diskriminera. (1B) 

För vårt samhälle med dess normer säger dagligen till mig att jag inte finns, att jag är fel, 

att jag inte kan förvänta mig att bli behandlad som en person och att huruvida folk 

faktiskt behandlar mig på ett sätt jag inte mår dåligt av är helt beroende av folks välvilja. 

(1C) 

 

Flera författare beskriver att de har blivit dåligt bemötta av cis-personer de stött på i olika 

kontexter. Ett tema som ofta återkommer i bloggarna är att de stöter på personer som menar 

att det inte finns något som kallas för intergender/genderqueer/icke-binär, utan att alla 

människor antingen är av “könet kvinna” eller “könet man”. Flertalet författare beskriver att 

de ofta mötts av brist på förståelse och ifrågasättande när de berättat om sin könsidentitet. 

Nedan följer två exempel på reaktioner en författare mötts av från cis-personer angående sin 

könsidentitet: 

Hen finns inte! Det finns han och hon! Varför ska vissa försöka vara nåt de inte är? Och 

tvinga alla andra att anpassa sig och spela med? I så fall vill jag vara en katt! (1F) 
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För mig är du en tjej, jag ser dig som tjej och därför tänker jag benämna dig så. (1F) 

 

Några författare beskriver att de valt att byta bort det namn de blivit tilldelade vid födseln 

(1B, 1G & 1H) De namn de bytt till har antingen varit ett, vad de anser, könsneutralt namn 

eller ett dubbelnamn där det ena namnet anses vara könsstereotypt för en tjej och det andra 

namnet anses vara könsstereotypt för en kille. Dessa författare beskriver att de ofta möts av 

ifrågasättande och kränkningar när de presenterar sitt namn för nya personer. En författare 

redogör för att hen ett hundratals gånger fått höra att hens namn är “konstigt” (1B). En annan 

författare beskriver olika scenarion av dåligt bemötande av främmande personer varav en 

gång då hen var på kryssning och började prata med ett gäng killar. Författaren hade mötts av 

dålig förståelse och acceptans när hen valde att berätta om sitt namn för killarna varav den ena 

killen hade redogjort för att han aldrig tänkte acceptera pronomenet “hen”. Författaren 

beskriver att hen kände sig väldigt kränkt av detta bemötande samt att det kändes som att 

någon “klankade ner” på allt som hen var, trodde på och stod för (1H). 

Nästan hälften av författarna beskriver att de upplever att bemötandet gentemot transpersoner 

på internet i många fall kan vara dåligt (1B, 1F, 1H, 1I). Några nämner att de tror att orsaken 

till detta är att personer har chans att vara anonyma när de skriver ett inlägg på internet. En 

författare nämner exempelvis att hen fått utstå väldigt privata och transfobiska kommentarer 

på sin blogg. Ett exempel på en privat fråga kunde vara “Hur gör du när du har sex?” (1F). 

Flera författare beskriver att de upplever det som att personer i allmänhet verkar tycka att det 

är mer legitimt att fråga transpersoner privata frågor om exempelvis kropp och sexualitet. 

Frågor som de kanske inte hade ställt till en cis-person.  

5.3.4 Analys: Ett dåligt bemötande 

En företeelse vi kunnat urskilja i vårt resultat är att nästan alla författare till de bloggar 

vi läst mötts av ilska och förlöjligande från personer i deras omgivnings när de valt att 

berätta om sin könsidentitet. En författare fick exempelvis höra från en person att hen 

var egoistisk medan en annan författare fick höra att hen var äcklig. Det framkom även 

att en författare hade blivit förlöjligad på grund av sitt pronomen på en fest och att en 

annan mötts av förlöjligande av sin mamma och bror som börjat skratta och kallat hen 

för diverse smeknamn när författaren berättat att hen ville byta namn. Queerteorin visar 

att personer kan reagera med bland annat ogillande och skratt när någon inte agerar i 

linje med tvåkönsnormen (jmf Lindgren 2007). När vi läst författarnas beskrivningar i 
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deras respektive bloggar har vi har tydligt kunnat urskilja dessa olika reaktioner från 

personer i deras omgivning. 

Genom att analysera vår empiri har vi också kunnat synliggöra andra motstånd i form av 

dåligt bemötande som författarna stött på hos personer i sin omgivning. Det har bland annat 

tagit sig uttryck i att personer i omgivningen klargjort att de varit fast beslutna om att de 

aldrig kommer acceptera pronomenet “hen” eller erkänna att det finns andra könsidentiteter 

än “man” och “kvinna”. Detta motstånd kunde de möta från både personer i deras närhet men 

även från personer de träffade för första gången. Ett exempel på en sådan reaktion kan vi 

finna i ett uttalande 1F fick höra av en cis-person som menade att pronomenet “hen” inte finns 

och ifrågasatte varför “vissa ska försöka vara något de inte är?”. Majoriteten av författarna 

beskriver att de ofta mötts av brist på förståelse och ifrågasättande när de berättat om sin 

könsidentitet. Analysen av vår empiri ger många exempel på att kunskapen om 

könsidentiteter som ligger utanför det binära könssystemet är bristfällig bland den svenska 

befolkningen. En orsak till den bristfälliga kunskapen och förståelsen menar vi kan vara ett 

resultat av den tvåkönsnorm som råder i samhället. Detta antagande styrks av queerteorin som 

visar att människor på ett negativt sätt är beroende av fasta identitetsföreställningar (jmf 

Lindgren 2007).  

Några författare beskriver att de inte upplevt sig ha blivit bemötta på ett önskvärt sätt utan 

blivit förminskade och ej förstådda av olika myndighetspersoner de mött. Med vårt resultat 

som underlag argumenterar vi för att det är av vikt att kunskapen och acceptansen för 

transpersoner ökar i samhället. Vi menar att denna kunskap behöver öka i allmänhet bland 

befolkningen men särskilt bland olika professioner, som till exempel socialarbetare, som 

förväntas möta alla sina brukare på ett professionellt sätt.  

 

 

 

5.4 Copingstrategi socialt stöd 
 

5.4.1 Trans-grupper och stödforum på internet 

Några författare skriver att de har deltagit i olika aktiviteter där de träffat andra transpersoner 

och/eller varit medlemmar i olika stödforum på internet (1B, 1D, 1E & 1H). Ett par författare 

skriver om att de deltagit i samtalsgrupper för transpersoner (1B & 1H). 1H beskriver att det 

kändes bra att träffa andra transpersoner i verkligheten, då hen tidigare i princip bara läst 



 

 28 

bloggar skrivna av transpersoner samt varit med i grupper på facebook. 1B och 1H beskriver 

att det var skönt att träffa andra transpersoner som upplevt liknande saker som de själva och 

att de är glada att de deltog. 

Att träffa fler som brottas med liknande problematik och krockar med samma 

samhällsnormer som en själv är då en riktig gåva. Så skönt att veta att ingen i rummet har 

problem med ens identitet eller tycker att det är något konstigt med att vara icke-binär. Så 

den här veckan har börjat toppenbra om jag får säga det själv! (1B) 

 

En författare beskriver att hen har känt sig stärkt, trygg och bekräftad till följd av att hen har 

lärt känna flera icke-binära vänner på ett “regnbågscafé” (1D). Författaren skriver också att 

hen är glad över att få känna en sådan tillhörighet i verkligheten och inte bara över internet. I 

ett inlägg skriver 1E att hen är medlem i en transförening och att personer kan komma dit för 

att få “pepp” samt för att “peppa” andra. 1H skriver att hen är med i en “HBTQ-kör”. 

Författaren beskriver att hen trivs bra där och känner att det är “härligt” att kunna vara sig 

själv utan att någon tittar “konstigt” på hen eller liknande. 

1D och 1H är medlemmar i olika grupper för transpersoner på facebook och 1D beskriver 

gruppen hen är medlem i som stödjande och välkomnande. Ett par författare beskriver att det 

är viktigt att en person får känna tillhörighet och gemenskap (1B & 1D). En författare 

rekommenderar ett “mentorsprogram” hen har tagit del av där HBTQ-personer anonymt får 

chatta med en mentor via internet (1B). Hen beskriver att hen kände sig bekvämare i sin 

identitet och sina rättigheter och vågade göra saker som hen förut tyckte var skrämmande, till 

exempel “komma ut” för sin familj, efter samtalen med sin mentor. Författaren skriver dock 

också att det ibland är svårt att behöva ta emot stöd och hjälp men att en måste acceptera att 

en inte klarar allting på egen hand.   

Det kan vara väldigt skönt att få prata av sig om allt mellan himmel och jord med någon 

som inte dömer, inte ifrågasätter utan bara peppar och stöttar. (1B) 

 

1B och 1H uppmanar andra att skriva till dem om de känner sig förvirrade och upplever att de 

är i en liknande situation som författarna då det är skönt att prata med någon som kan känna 

igen sig i det en själv upplever. 

5.4.2 Analys: Socialt stöd 

Med vår empiri som underlag tolkar vi det som att olika former av socialt stöd har varit 

väldigt betydelsefulla för författarna. Vi menar att olika trans-grupper och stödforum på 

internet framförallt har fungerat som ett känslomässigt stöd för författarna då de beskriver att 
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det varit skönt att kunna få vara sig själv utan att behöva möta några negativa reaktioner från 

personerna på de olika aktiviteterna (jmf Lazarus & Lazarus 2006; Weman-Josefsson & 

Berggren 2013). Att få vara i olika sammanhang där en inte blir ifrågasatt eller får negativa 

reaktioner, som vi tidigare redogjort för att författarna ofta blir och får, menar vi då kan stärka 

transpersoner i sin identitet. Till exempel som en författare beskrev; att hen vågade “komma 

ut” för sin familj efter att hen fått stöd genom ett “mentorsprogram”. Vi tolkar det som att det 

är av vikt för transpersoner att ha någonstans att känna sig trygga och bekräftade i sin 

könsidentitet. 

Ett par författare skriver även att om någon känner igen sig i de upplevelser de skriver om så 

är de välkomna att höra av sig. Detta tolkar vi som att en del författare även vill erbjuda 

socialt stöd till andra människor för att tillsammans kunna bearbeta upplevelser och stötta 

varandra. Vi menar även att de kan vilja vara en förebild genom att bjuda in andra till att prata 

med dem om liknande erfarenheter för att på så sätt uppmuntra andra till att våga vara öppna 

med sin könsidentitet.  

5.5 Problemfokuserad och emotionsfokuserad coping 
 

5.5.1 Att klä sig på ett visst sätt, byta namn och förändra sin kropp 

Flertalet författare beskriver på olika sätt att de använder könsneutrala kläder och binder; ett 

plagg som döljer brösten (1A, 1B 1C, 1D, 1H & 1G). Författarna beskriver att när eller om de 

använder könsstereotypa kläder; kläder som enligt tvåkönsnormen uppfattas som “kvinnliga” 

eller “manliga”, kommer samhället att uppfatta dem som “kvinnor” eller “män” vilket de 

alltid eller ofta vill undvika. 

Om jag har tighta kläder kommer alla jag möter stoppa mig i facket kvinna utan att 

reflektera över det. (1B) 

 

Författarna beskriver på olika sätt anledningen till att de använder könsneutrala kläder, 1A gör 

det till exempel de dagar hen känner sig obekväm i den kroppen hen föddes i. Några (1D, 1H 

& 1C) beskriver att de använder könsneutrala kläder för att de vill minska risken för att andra 

människor ska felköna dem. 1B skriver att hen slipper kommentarer och blickar som känns 

obekväma om hen bär könsneutrala kläder. 

Några författare skriver även att de har en kort frisyr (1A, 1B, 1D & 1H). En författare 

beskriver att i samband med att hen klippte av sig håret funderade hen över att det, precis som 

det finns en tvåkönsnorm, finns normer i den “icke-binära världen” (1B). Normer så som att 
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det finns förväntningar om att icke-binära personer ska ha platt bröstkorg och kort frisyr. 

Därför kunde hen inte säkert veta om hen klippte av sig håret för att hen ville det själv eller 

om det var för att passa in i normen för icke-binära personer. Några författare skriver även om 

de förväntningar de upplever att andra har av transpersoner och att en transperson kan bli 

anklagad för att inte vara “trans på rätt sätt” (1C, 1G). En författare beskriver att hen bar 

klänning en dag och visste att hen då skulle få försvara sin könsidentitet hela dagen (1C). 

Författaren tror att om hen hade använt binder och jeans istället hade hen ansetts vara en mer 

“trovärdig transperson”. 1G uttrycker att hen ville använda kläder som visade att hen var 

“könsförvirrad” på sitt första möte i sin könsutredning. 

Tänk om de inte anser att jag är tillräckligt trans för att jag har kjol på mig? (1G) 

 

En författare beskriver att hen helst bär kalsonger “närmast kroppen” samt skjorta och slips på 

formella tillställningar. 1F tror att om hen inte hade blivit “insorterad i hon-facket” ända 

sedan födseln så hade författaren kanske inte valt att bära de kläder hen bär idag. Författaren 

beskriver att hen tror på en verklighet bortom den hen lever i idag, där det inte finns 

föreställningar om kön och inte heller en norm “att slå sig fri ifrån”. 

Några författare beskriver att de påbörjat en könsutredning (1B, 1D, 1G & 1H) och av de som 

gjort det har även några, som vi tidigare nämnt, bytt namn (1B, 1G & 1H). Ett par författare 

beskriver att de påbörjat en könsutredning och bytt namn för att det är en del av resan mot att 

bli som de känner sig men även att det finns en oro över vissa saker, som till exempel att bli 

älskad för den en är samt om en kan få biologiska barn (1H, 1B). En författare beskriver att 

hen påbörjade könsutredningen för att om hen inte får den behandling hen vill ha så har hen 

tankar på att ta livet av sig (1G). 

5.5.2 Konfrontera - att stå upp för sig själv 

Hälften av författarna skriver specifikt om olika tillfällen då de stått upp för sig själva och 

sagt ifrån eller ifrågasatt hur de blivit bemötta av andra (1B, 1C, 1H, 1I & 1J). En författare 

beskriver ett par situationer då hen konfronterat ansvariga för olika företag om att de inte 

välkomnat alla människor utan enbart “män” och “kvinnor”. Exempelvis vid en möbelmässa 

där 1B var tvungen att fylla i om hen var “man” eller kvinna” vid ett biljettköp på internet.  

Jag valde i detta fallet att maila arrangörerna och tala om att det är tråkigt att vi som inte 

identifierar oss som man eller kvinna inte är välkomna på möbelmässan. (1B)  
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Författaren närvarade på möbelmässan ändå, eftersom att hen skulle vara stöd åt en vän som 

ställde ut. 1B uppger att hen inte vet om hen kommer att besöka möbelmässan fler gånger, 

eftersom hen vill stå upp för sin rätt att få definiera sitt eget kön. En annan gång 

konfronterade hen SJ för att de enbart hälsar “damer” och “herrar” välkomna ombord på deras 

tåg. 1B påpekar att hen har “all rätt” att stå upp för sig själv då hen har lika mycket rätt som 

alla andra att bli respekterad som människa. Några andra författare beskriver liknande 

tillfällen då de på olika sätt sagt ifrån och stått upp för sin könsidentitet för att de känt sig 

kränkta. Till exempel genom att skicka ett mail till en restaurang som felkönade författaren 

vid hens besök (1H), sagt ifrån till läraren som felkönade hen första dagen i sin nya klass (1C) 

samt sagt ifrån till kollegor som glömt av diskrimineringsgrunden “könsöverskridande 

identitet eller uttryck” (1I). 1H och 1I skriver om tillfällen då de diskuterat med andra 

människor om att det finns människor som varken är “kvinna” eller “man” med människor 

som inte verkar vilja förstå det. Författarna beskriver att de vill stå upp för sig själva då det 

finns människor som lyssnar och vill förstå. 1H beskriver dock att det är smärtsamt att stå upp 

för sig själv när vissa människor inte verkar vilja förstå. 

5.5.3 Information och tips 

De flesta författare skriver flera inlägg som på olika sätt syftar till att förklara och ge olika 

“tips” på hur andra personer bör gå tillväga i olika sammanhang för att bli mer inkluderande 

gentemot intergender/genderqueer/icke-binära personer (1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1I & 1J). 

Inläggen handlar bland annat om att människor inte ska anta en annan människas kön utan 

istället fråga vid tillfällen då de känner sig osäkra samt förslag på hur en kan lära sig att 

använda pronomenet hen på ett bra sätt (1B, 1F, 1I & 1J). Ett förslag för att göra alla 

inkluderade vid exempelvis ett möte eller seminarium är att börja med en “pronomenrunda” 

där alla får presentera namn och vilket pronomen som personen föredrar om sig själv (1B & 

1C). Ett annat “tips” är att använda könsneutrala ord, till exempel “hen”, “partner”, “syskon”, 

“förälder” (1B & 1F). Ett par författare skriver att ord som “acceptera” och “tolerera” inte bör 

användas eftersom det innebär att vissa människor, de som “accepterar” har mer makt än de 

människor som blir “accepterade” vilket är fel då alla människor ska vara lika mycket värda 

(1B & 1C). Någon författare har även föreläst om HBTQ (1B), deltagit i demonstration (1E) 

eller på annat sätt spridit kunskap om trans i andra sammanhang än sin egen blogg (1C, 1B). 

En författare beskriver att hen utanför sin blogg vill vara mer “transaktivist”, driva 

“transpolitik” och sprida kunskap om transfrågor. (1B). Hälften av författarna (1B, 1D, 1E, 
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1H & 1I) uttrycker också att, trots att det går sakta, så går utvecklingen för ett mer 

transinkluderande samhälle framåt och de känner hopp inför framtiden. 

5.5.4 Analys: Problemfokuserade och emotionsfokuserade copingstrategier 

I vårt resultat ser vi tydligt att dåligt bemötande, i form av felkönande, ofta förekommer och 

är en central del författarna beskriver att de vill försöka undvika att råka ut för. Vi har i vår 

empiri kunnat urskilja några strategier som vi tolkat vara betydelsefulla för författarna, som 

till exempel när en författare beskriver att hen har funderingar på att ta livet av sig om hen 

inte får behandling och därför påbörjat könsutredning. De olika strategier vi nämnt ovan 

tolkar vi som problemfokuserade copingstrategier relaterade till bemötande då de innefattar en 

praktisk handling för att förändra situationen genom att försöka reducera det som upplevs som 

stressande (jmf Lazarus & Lazarus 2006; Weman-Josefsson & Berggren 2013). Genom att ha 

på sig vissa kläder, påbörja könsutredning, konfrontera andra, skriva förklarande inlägg på sin 

blogg och sprida kunskap om transpersoner i andra sammanhang, försöker författarna 

framförallt minska risken för att bli felkönade i situationer där de möter andra människor. Vi 

anser även att strategierna är emotionsfokuserade på så sätt att de försöker påverka och 

reducera de negativa känslor de känner inför de olika situationerna som beskrivs (jmf Lazarus 

& Lazarus 2006; Weman-Josefsson & Berggren 2013). De negativa känslorna de känner inför 

sin kropp och inför eventuell felköning från andra personer kan minska genom att de ändrar 

sitt yttre på ett sätt som i större grad överensstämmer med hur de känner sig. När författarna 

väljer att konfrontera någon, skriva förklarande inlägg med information och tips eller sprida 

kunskap i andra sammanhang menar vi att författaren har omvärderat situationen. Istället för 

att låta de negativa känslorna ta över ser de det som ett tillfälle att upplysa andra om sin 

könsidentitet och tänka positivt om framtiden (jmf Lazarus & Lazarus 2006; Weman-

Josefsson & Berggren 2013). 

Något annat som vi funnit intressant är att två författare skriver om att det finns vissa 

föreställningar eller normer inom den “icke-binära världen”. En annan författare skriver att 

om hen inte hade blivit “insorterad i hon-facket” ända sedan födseln så kanske hen inte skulle 

känna att hen ville ha kalsonger “närmast kroppen” idag. En författare skriver om hens första 

möte i sin könsutredning och uttrycker att hen ville se “könsförvirrad” ut. Vi tolkar detta som 

att vi människor har väldigt svårt att komma ifrån våra föreställningar. Om vi försöker se 

bortom våra föreställningar om vad som kännetecknas som “manligt” och “kvinnligt”, 

kommer vi då upptäcka att vi skapat föreställningar om hur en “riktig transperson” ska vara? 

Vi menar att människors behov av att kategorisera är svårt att undvika. 
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5.6 Dysfunktionell coping 
 

5.6.1 Att undvika något/någon 

Några författare skriver om specifika tillfällen där de undvikit något, på grund av könsdysfori 

eller på grund av rädsla (1B, 1G & 1H). Ett par författare beskriver exempel på tillfällen då 

de, till skillnad från avsnittet Konfrontera - att stå upp för sig själv, inte sagt ifrån och stått 

upp för sig själva och beskriver hur de upplevde dessa tillfällen. 1B beskriver att hen, vid 

kontakt med nya människor får göra ett val, att berätta om hen är intergender eller inte. 

Författaren beskriver att de få gånger hen väljer att inte berätta om sin könsidentitet gör det 

ont och känns som ett svek mot sig själv. Hen beskriver att hen beroende av ork går in i den 

eventuella diskussion som kan uppstå om hen berättar om sin könsidentitet, ork som hen inte 

alltid har. Författaren beskriver även att hen under sin verksamhetsförlagda utbildning (VFU) 

tillfälligt “gått tillbaka in i garderoben” och alltså inte är öppen med sin könsidentitet. 1B 

skriver att det är en stor psykisk påfrestning och att hen inte orkar blogga i någon större 

utsträckning under sin VFU utan fokuserar istället på att ta hand om sig själv under den tid 

som VFUn varar. 

En författare beskriver en gång då hen besökte en simhall under arbetstid samt en gång då hen 

besökte en bank, vid båda tillfällena blev författaren felkönad då personalen antog att hen var 

kvinna (1H). Författaren beskriver att hen borde sagt ifrån till personalen men att det troligen 

hade blivit “konstigt”. Efteråt kände författaren sig väldigt obekväm och det “gnagde” i 

kroppen på grund av att hen inte hade sagt ifrån. 

Jag gick därifrån med en sur eftersmak, som jag alltid gör när sånt här sker, men 

samtidigt orkar jag inte rätta alla som säger fel i situationer som denna när det inte är 

någon jag kommer träffa igen eller så. (1H) 

 

Ett par författare skriver att de ibland bara vill ligga i sängen och “gömma sig” under täcket 

på grund av sin könsdysfori och för att de inte kan “hantera sina känslor” (1B & 1G). 1B 

beskriver ett tillfälle då hen inte kunde välja vilka kläder hen skulle ha på sig. Författaren 

beskriver att hen inte har hittat ett sätt att hantera dessa situationer själv utan behöver stöd 

från sin partner. 1G beskriver att när hen har menstruation vill inte hen gå utanför huset och 

träffa andra människor, utan bara sova tills det går över då författaren “konstant påminns” om 

att hen ”är kvinna”. 1H beskriver i sin blogg att hen är rädd för att gå utomhus ensam sent på 

kvällen. Författaren uppger sig vara rädd för att bli misshandlad, att andra människor ska 
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skada hen på grund av vem hen är, speciellt efter att hens kropp och röst börjat förändras och 

undviker ibland människor på grund av denna rädsla: 

Att möta en grupp av människor kan göra mig så otroligt obekväm, många gånger har jag 

tagit en omväg eller gått över gatan för att slippa möta dem. Jag är rädd för hatbrott helt 

enkelt. (1H) 

 

5.6.2 Ilska/aggression 

1B beskriver att hen blir utåtagerande mot personer när hen känner sig otrygg. Författaren 

beskriver att hen ofta känner sig otrygg vid kontakt med nya människor, på grund av hens 

erfarenheter av att bli ifrågasatt och felkönad. Vid känsla av otrygghet beskriver författaren 

sig bli tyst och osocial mot de nya människorna hen träffar samt blir så känslomässigt trött att 

hen måste vila efteråt. Författaren beskriver att hen inte vill ta ut sin frustration mot nya 

personer utan blir istället utåtagerande när hen umgås med människor hen känner sig trygg 

med. 1B skriver att hen är medveten om att det är ett dåligt sätt att hantera otrygga situationer 

på och att hen försöker ändra på det. 

5.6.3 Analys dysfunktionell coping 

Att undvika något eller någon genom att inte gå hemifrån, inte säga ifrån vid ett tillfälle då 

författarna upplevt sig bli dåligt bemötta eller uttrycka ilska mot någon tolkar vi som 

dysfunktionella copingstrategier. De dysfunktionella strategierna har gemensamt att de leder 

till att författarna undviker något. Vi menar att dessa strategier varken reducerar den 

stressande situationen i sig eller de negativa känslorna inför en situation (jmf Weman-

Josefsson & Berggren 2013).  

I jämförelse med de andra formerna av coping vi presenterat ovan beskrivs inget positivt vid 

de tillfällen författarna beskriver att de hanterat en situation med vad vi tolkar som en 

dysfunktionell copingstrategi. Situationen blir snarare värre än vad den var tidigare, som när 

1B beskriver att det känns som ett svek mot sig själv, när hen inte står upp för sig själv. Vi 

tänker att hantera en situation genom att undvika något eller genom att uttrycka ilska inte är 

en strategi som författarna vill använda sig av, precis som en författare uttrycker. Vi tolkar det 

som att de flesta av de strategier vi urskilt i vår empiri innebär att författarna alltid måste 

tänka sig för och förbereda sig innan de gör något, till exempel att tänka igenom sin klädsel 

för att inte bli felkönade av andra människor eller argumentera väl i diskussioner om 

könsidentiteter och stå upp för sig själva. Att de då vid vissa tillfällen hanterar situationen på 

ett sätt som vi benämnt som dysfunktionellt menar vi är förståeligt, med tanke på den utsatthet 
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och det ifrågasättande de ofta får utstå. I och med detta menar vi också att även om författarna 

inte vill använda sig av en strategi som vi här kallar för dysfunktionell, så kanske de inte alltid 

har ork till att hantera en situation på ett annat sätt eftersom de, än så länge, lever i ett 

samhälle där normen om det binära könssystemet råder. 
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6 Sammanfattande slutdiskussion 
 

Syftet med denna studie var att få kunskap om hur personer som identifierar sig utanför det 

binära könssystemet upplever bemötande från personer i olika kontexter samt hur de strategier 

de använder sig av i relation till bemötande tar sig uttryck. Till skillnad från vår analys 

kommer vi i denna del använda oss av den tidigare forskning vi presenterat som ett ytterligare 

analytiskt verktyg för hur vi kan förstå vår empiri. Vi kommer också föra diskussioner om 

saker vi reflekterat över under studiens gång. Vi som är författare till denna studie identifierar 

oss själva som cis-personer och är medvetna om att vår könsidentitet går i linje med de 

rådande könsnormerna som går att finna i samhället. Vi har inga erfarenheter av de 

upplevelser författarna till bloggarna beskriver vilket kan ha en betydelse för studiens resultat.  

 

Vårt resultat visar bland annat att nästan alla författare till de bloggar vi läst beskriver att de 

många gånger upplevt sig bli dåligt bemötta av personer i olika kontexter, i relation till sitt 

könsuttryck/sin könsidentitet. Flera författare har beskrivit att de blir/har blivit dåligt bemötta 

av någon i sin familj eller annan närstående och nästan hälften beskriver att de upplevt dåligt 

bemötande av någon myndighetsperson, exempelvis en socialarbetare. Majoriteten av 

författarna beskriver också att de ofta upplever sig bli dåligt bemötta av andra personer de 

träffar i olika sammanhang, exempelvis någon på deras skola eller någon de träffat på stan. 

Av vårt resultat att döma är det betydligt fler författare som beskriver sig bli dåligt bemötta 

jämfört med upplevelser av bra bemötande. Stotzer, Silverschanz och Wilson (2013) visar i 

sin artikel att transpersoner stöter på barriärer i form av bland annat okunskap, okänslighet, 

fientlighet, fördomar samt att bli ifrågasatta gällande sin könsidentitet när de söker hjälp inom 

hälso- och sjukvården samt inom det sociala arbetets praktiker. Vi kan tydligt se att denna 

forskning stämmer överens med vissa av författarnas berättelser då nästan hälften av dem 

uppger att de blivit dåligt bemötta av socialarbetare eller andra myndighetspersoner i relation 

till sin könsidentitet. Det dåliga bemötandet de beskriver visade sig i uttryck av fientlighet, 

okunskap och ifrågasättande, exempelvis med uttalanden som “Ingen vill låta en transperson 

ta hand om någon annans barn”.  

Siverskog (2016) visar i sin avhandling att vissa transpersoner hemlighåller sin könsidentitet 

för familj och nära vänner på grund av rädslor för de konsekvenser och risker det skulle 

innebära att inte leva upp till omvärldens heteronormativa förväntningar. Siverskog anser att 

dessa rädslor är legitima då det inte är en ovanlig företeelse att familj och vänner tar avstånd 
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när en transperson väljer att “komma ut”. Detta påstående styrks även av Grant et al. (2011) 

som i sin studie visar att en nästan femtedel av de deltagande transpersonerna under någon 

period i livet fått uppleva hemlöshet med anledning av sitt könsuttryck. Vi kan i vår empiri 

urskilja exempel på både när familj och vänner tagit avstånd från författarna när de valt att 

“komma ut” med sin könsidentitet men också motsägande exempel på när de upplevt 

stöttning från sina närstående. De personer som beskriver stöttning från familj och närstående 

i relation till sin könsidentitet beskriver dock ofta att denna stöttning och förståelse inte infann 

sig direkt, utan först några månader efter de valt att “komma ut”. Företeelsen av att dölja sin 

könsidentitet kan vi dock inte urskilja i någon av författarnas berättelser vilket i vår studie 

talar emot Siverskogs forskning. Vad vi dock kunde urskilja i vår empiri var att många 

författare beskriver att det tog lång tid innan de vågade berätta för familj och andra närstående 

om sin könsidentitet vilket innebar att de levt med att hemlighålla sin könsidentitet under en 

period i sitt liv. Vi kan i vår empiri inte heller finna exempel på att någon av författarna 

upplevt hemlöshet med anledning av sin könsidentitet vilket i vår studie inte heller styrker det 

resultat Grant et al. (2011) redovisar. Dock beskriver en författare i vår studie att hen valt att 

ta avstånd från sin familj, en annan beskriver att hen funderar över att avsäga sig kontakten 

med sin familj på grund av dåligt bemötande och att inte bli “accepterad för den hen är”. 

I relation till beskrivningarna av det dåliga bemötande författarna upplever har vi även kunnat 

urskilja copingstrategier de använder sig av för att hantera detta. Nästan hälften av författarna 

skriver om, det som vi tolkat som, socialt stöd. Olika aktiviteter för transpersoner och 

stödforum på internet, har beskrivits som betydelsefulla, att få vara på ställen där de kan vara 

sig själva utan att möta negativa reaktioner. Detta resultat går i linje med den tidigare 

forskning vi presenterat, som beskriver att en strategi transpersoner ansåg vara betydelsefull 

var att bli en del av stödjande nätverk och grupper (Singh, Hays och Watsons 2011). Några 

författare bjuder även in andra människor, som känner igen sig i författarnas berättelser, att 

skriva till dem, vilket vi tolkat som att de vill uppmuntra människor till att prata om sin 

könsidentitet och också vara en förebild för andra. Vi menar att även detta kan stämma 

överens med Singh, Hays & Watsons (2011) studie där deltagarna uttryckt att det kändes bra 

att vara en förebild och att kunna ge stöd åt andra.  

Flertalet av författarna beskriver strategier som vi tolkat som problemfokuserade och 

emotionsfokuserade former av coping; att använda vissa kläder, konfrontera människor de 

känt sig dåligt bemötta av och att skriva informerande inlägg eller på annat sätt sprida 

kunskap om trans. Dessa strategier anser vi är problemfokuserade då de används för att 
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försöka minska risken för felköning, en företeelse som vi sett att författarna ofta upplever. Vi 

anser även att strategierna är problemfokuserade på det sätt att de används för att öka 

kunskapen om transpersoner, vilket vi i vår empiri ser ett behov av då många av författarna, 

som tidigare nämnt, blivit bemötta med okunskap och ifrågasättande. Strategierna är samtidigt 

emotionsfokuserade då vi tolkat det som ett sätt för författarna att förändra sina känslor inför 

sin kropp. Vi anser även att strategierna är emotionsfokuserade då författarna, genom att 

konfrontera och sprida kunskap om transpersoner omvärderar sina känslor och ser en 

möjlighet till att upplysa andra människor om deras könsidentitet. Vi har i vår empiri kunnat 

se att några författare uttrycker att transpersonernas situation har förbättrats och hälften av 

författarna skriver att de känner hopp inför framtiden. Hoppfullheten menar vi är 

emotionsfokuserad strategi som hjälper författarna att förändra sina negativa tankar av att bli 

diskriminerade och kränkta. Detta stärks av Singh, Hays och Watson (2011) som beskriver att 

en strategi som hjälpte transpersoner att klara av tillfällen i livet då de kände sig 

diskriminerade var att tänka positivt och känna hopp inför framtiden.  

Ett fåtal författare beskriver att de hanterat situationer genom att undvika något/någon samt 

att ha uttryckt ilska vilket vi tolkat som dysfunktionella former av coping. Dessa strategier har 

gemensamt att de inte förändrar eller påverkar vare sig situation som upplevs som stressande i 

sig eller negativa känslor inför situationen. Till skillnad från de andra copingstrategierna vi 

urskiljt, beskrivs de dysfunktionella strategierna inte som något positivt. Vi menar dock att vi 

har en förståelse för att dysfunktionella strategier ibland används då det måste vara 

påfrestande för författarna att ofta behöva förbereda sig inför olika situationer. Till exempel 

vara förberedd för eventuell diskussion om sin könsidentitet eller att tänka igenom sitt val av 

kläder för att minska risken för att bli felkönade eller dåligt bemötta på annat sätt. 

Som vi nämnt i vårt metodavsnitt har vi har under studiens gång diskuterat de konsekvenser 

vi tror vårt val av metod kan ha för betydelse i vårt resultat. Då vi valt att analysera redan 

skrivna texter har vi inte haft möjlighet att utarbeta specifika frågor som vi hade velat ha svar 

på från varje författare. Vi vill därför återigen poängtera att vi enbart kan utgå från vad 

författarna valt att dela med sig av i sina bloggar och vet därför inte om exempelvis ett större 

antal författare upplevt bra/dåligt bemötande eller om de använder andra strategier för att 

hantera olika situationer än de vi kunnat redovisa i vårt resultat. Vårt resultat visar exempelvis 

att författarna upplever dåligt bemötande i olika kontexter i högre grad än bra bemötande. 

Detta resultat kan vara missvisande då vi inte vet om författarna enbart väljer att framhäva det 

dåliga bemötandet i sina respektive bloggar. Vi tänker att detta kan vara en orsak då flera 
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författare har uppgett att de använder sin blogg som ett forum för att ventilera påfrestande 

tankar och känslor. Vårt resultat visar också att enbart ett fåtal författare beskriver tillfällen 

där de hanterat en situation med vad vi identifierat som en dysfunktionell form av coping. 

Även här skulle resultatet kunna vara missvisande då vi tolkat att flera författare vill framstå 

som en förebild för andra vilket kan ha resulterat i att de inte valt att berätta ifall de hanterat 

en situation på ett sätt som inte varit särskilt funktionellt. 

Genom vår studie har vi bidragit med kunskap om hur personer som identifierar sig utanför 

det binära könssystemet beskriver sina upplevelser av bemötande av personer i olika 

kontexter. Vi har även bidragit med en större förståelse för vilka strategier en person som 

identifierar sig utanför det binära könssystemet använder sig av för att hantera dåligt 

bemötande. Vi är eniga med Singh, Meng & Hansen (2014) och Singh, Hays & Watson 

(2011) att det finns ett behov av mer forskning inom detta område.  

Vi har också reflekterat över varför personer som identifierar sig utanför det binära 

könssystemet kan tillskrivas en “psykisk diagnos” så som exempelvis könsidentitetsstörning 

utan närmare specifikation eller övrig könsidentitetsstörning (jmf Markman 2011). 

Förekomsten av dessa diagnoser anser vi motsätter sig queerteorin som menar att vi inte ska 

se kön som en fast egenskap hos en person beroende av en persons juridiska kön, utan snarare 

en effekt av maktstrukturer och hierarkier genom tiden (jmf Lindgren 2007). Diagnoserna 

som kan tillskrivas personer som identifierar sig utanför det binära könssystemet är dock 

omdiskuterade, bland annat av Socialstyrelsen och olika trans-organisationer. Efter flera års 

diskussioner meddelade Socialstyrelsen i januari 2017 att Världshälsoorganisationen (WHO) 

beslutat att uppdatera sina klassificeringar och därmed ta bort klassificeringen av exempelvis 

transsexualism ur kapitlet om psykiska sjukdomar. Socialstyrelsen uppgav även att 

motsvarande förändringar skulle genomföras i Sverige. Diagnoserna gällande könsidentitet 

skulle istället kategoriseras in med andra faktorer som påverkar hälsan och föranleder hälso- 

och sjukvård, alltså inte kategoriseras som en psykisk sjukdom (Socialstyrelsen 2017a). 

Socialstyrelsen har tidigare publicerat ett kunskapsstöd där exempelvis förslag på ändringar i 

klassificeringen av diagnoser relaterade till könsidentitet diskuterats. RFSL och RFSL 

Ungdom välkomnade dessa förslag i ett yttrande år 2014. De uttryckte att det var 

genomarbetade förslag då det finns behov av för att förbättra hälsosituationen för 

transpersoner (RFSL 2014). Senare i år (2017) meddelade Socialstyrelsen att WHO dragit 

tillbaka sitt förslag om uppdaterade klassificeringar då de mötts av kritik från ledande 

internationella trans-organisationer. Trans-organisationernas kritik handlade framförallt om 
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att ändringarna kan medföra en risk för att tillgången till den vård transpersoner behöver kan 

komma att begränsas i vissa länder. I samband med detta skriver Socialstyrelsen att de 

beslutat att gå i WHOs spår och inte genomföra ändringarna (Socialstyrelsen 2017b). Vi anser 

att detta är ett paradoxalt område då diagnosen medför att transpersoner blir stigmatiserade 

genom att bli utpekade som personer med en psykisk sjukdom samtidigt som diagnosen bidrar 

till att transpersoner får adekvat hjälp och vård.  
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Bilaga 1 
 

Analysfrågor 

 
1. På vilket sätt beskriver personen att hen identifierar sig utanför det binära könssystemet? 

2 a. I vilka kontexter beskriver personen att hen upplevde sig bli dåligt/bra bemött av andra i 

relation till sitt könsuttryck? (T.ex. i skola, på arbete, av myndighetspersoner så som 

socialarbetare/kurator/psykolog/läkare, av vänner, av familj)? 

2 b. Vilka känslor beskriver personen att hen upplever i samband med bemötande från olika 

personer i olika kontexter? 

2 c. Skiljer känslorna sig beroende på vilka människor/vilken kontext som beskrivs, i så fall 

hur? 

3. Upplever personen att hens könsidentitet är av betydelse för hur hen blir bemött av andra 

människor, i så fall hur? 

4 a. Beskriver personen bemötande som hen upplevt varit dåligt och i så fall hur? 

4 b. Vilka känslor beskriver personen att hen upplevde om hen blivit bemött på ett sätt som 

inte känts bra? 

5 a. Beskriver personen upplevelser av bemötande som känts bra/som varit som hen önskat? 

Hur beskriver personen i så fall dessa upplevelser? 

5 b. Beskriver personen hur hen önskar bli bemött? I så fall hur? 

6 a. Vad beskriver personen att hen gör för att hantera dåligt bemötande? 

6 b. Vad beskriver personen att hen gör för att hantera känslor som upplevs i samband med 

dåligt bemötande? 

7 a. Beskriver personen upplevelser av att ha hanterat dåligt bemötande samt känslor i 

samband med detta på ett sätt som inte har fungerat bra? Hur har det känts då? 

7 b. Beskriver personen upplevelser av att ha hanterat dåligt bemötande samt känslor i 

samband med detta på ett sätt som har fungerat bra? Hur har det känts då? 

8. Beskriver personen att det sätt att hantera dåligt bemötande samt känslor i samband med 

det har betydelse för dem, och i så fall på vilket sätt? 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 45 

Bilaga 2 
 

Begreppsordlista 

Begreppsdefinitionerna har vi hämtat från Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, 

transpersoners och queeras rättigheter (RFSL) samt RFSL Ungdom. För att inte ändra 

innebörden av definitionerna har vi valt att använda oss av RFSL (2015) samt RFSL 

Ungdoms (2016) exakta ordalydelser. 

 

Cisperson 

En person som identifierar sig med det vid födseln tilldelade könet. Cis är latin för ”på samma 

sida” (RFSL 2015). 

Genderqueer (GQ) 

En person som identifierar sig som mellan eller bortom könskategorierna kvinna och man kan 

kalla sig genderqueer. Genderqueer kan användas synonymt med ickebinär och intergender 

(RFSL 2015).  

HBTQ 

Ett paraplybegrepp för homosexuella, bisexuella, transpersoner och personer med queera 

uttryck och identiteter. H:et och b:et handlar om sexuell läggning, alltså vem man har 

förmågan att bli kär i eller attraherad av. T:et handlar om hur man definierar och uttrycker sitt 

kön. Queer kan röra både sexuell läggning, könsidentitet, relationer och sexuell praktik men 

kan också vara ett uttryck för ett kritiskt förhållningssätt till rådande normer (RFSL 2015). 

Hen/den  

Könsneutrala pronomen som främst används om personer som varken identifierar sig som 

kvinnor eller män utan till exempel är intergender, genderqueer, ickebinära. Hen och den 

används också i situationer då en persons könstillhörighet är okänd (RFSL 2015). 

Heteronormativitet 

Det system av normer som påverkar vår förståelse av kön och sexualitet. Enligt heteronormen 

är människor antingen tjej/kvinna eller kille/man och ingenting annat. Tjejer/kvinnor 

förväntas vara feminina och killar/män förväntas vara maskulina. Alla förväntas vara 

heterosexuella (RFSL 2015).  

Ickebinär 
En person som identifierar sig som mellan, bortom eller med båda könskategorierna 

kvinna/man kan kalla sig ickebinär. Ibland används ickebinär som ett paraplybegrepp för 

olika könsidentiteter som inte följer tvåkönsnormen, till exempel intergender eller 

genderqueer. Ickebinär betyder inte samma sak för alla som definierar sig som det. En del 

känner sig som både tjej och kille. Andra känner att de befinner sig mellan de kategorierna. 

Många ickebinära identifierar sig inte med något kön alls. En del ickebinära vill förändra 

kroppen med hormoner och/eller kirurgi (RFSL 2015). 

Intergender 

En person som identifierar sig som mellan eller bortom könskategorierna kvinna och man kan 

kalla sig intergender. Intergender kan användas synonymt med ickebinär och genderqueer 

(RFSL 2015) 
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Kön 
Begreppet kön är ett system som i de flesta sammanhang används för att särskilja människor 

genom att dela in dem i grupperna kvinnor och män. Kön är dock mycket mer komplext än så. 

Kön kan brytas ned i fyra olika delar (RFSL 2015): 

·   Biologiskt kön - Definieras utifrån inre och yttre könsorgan, könskromosomer och        

hormonnivåer. Biologiskt kön är inte bara två, utan bör ses som en skala där ingen är helt 

’man’ eller helt ’kvinna’. All information om biologiskt kön går inte att få genom att se på 

en kropp, utan vilket biologiskt kön en har är en bedömning som läkare gör (RFSL 2015). 

·  Juridiskt kön - Det kön som står registrerat i folkbokföringen, i pass eller legitimation. 

Juridiskt kön framgår i Sverige också av näst sista siffran i personnumret. Alla barn som 

föds i Sverige tilldelas ett av två juridiska kön, baserat på deras biologiska kön (RFSL 

2015). 

·    Könsidentitet - En persons självupplevda kön, det vill säga det kön man känner sig som 

(kvinna, intergender, genderqueer, ickebinär, man, transperson osv). Biologiska och 

juridiska könet behöver inte säga någonting om en persons könsidentitet (RFSL 2015). 

·    Könsuttryck - Hur en person uttrycker sitt kön genom attribut som socialt förknippas 

med könstillhörighet, till exempel kläder, kroppsspråk, frisyr, socialt beteende, röst med 

mera (RFSL 2015).  

Könsdysfori 
Könsdysfori betyder att man lider av, eller upplever hinder i sin vardag på grund av, att ens 

könsidentitet inte stämmer överens med det kön man blev tilldelad vid födseln. En vanlig 

form av könsdysfori är det man kan kalla kroppslig könsdysfori – att delar av kroppen inte 

känns rätt eftersom de inte stämmer överens med ens könsidentitet. Könsdysfori kan också 

vara social och handla om att andra inte ser och behandlar en som den man faktiskt är. Alla 

transpersoner har inte könsdysfori. Könsdysfori kan också se mycket olika ut för olika 

personer – den kan handla om olika delar av kroppen och vara olika i olika situationer, till 

exempel. Om man har könsdysfori kan man vilja genomgå könsbekräftande behandling. 

Sådan behandling gör ofta att könsdysforin minskar (RFSL Ungdom 2016). 

Pronomen 

Hon, han, hen och den – det en person vill bli kallad när någon pratar om den i tredje person (t 

ex hen är snäll, jag tycker om hen). Pronomen kan hänga ihop med en persons 

kön/könsidentitet, men behöver inte göra det. Det går inte att se på en person vilket pronomen 

den har (RFSL 2015). 
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