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Sammanfattning  

Denna kvalitativa studie undersökte fem transpersoners upplevelser av psykoterapi i 
förhållande till det faktum att de var transpersoner. Syftet var att genom en tematisk analys 
identifiera teman som antingen kan vara alliansskapande eller leda till brott i den 
terapeutiska relationen. Fem teman utkristalliserades ur materialet. De var 1. Normkritisk 
utgångspunkt och queerförståelse hos terapeuten 2. För lite fokus på och förminskande av 
transidentitetens betydelse 3. Överfokusering på transidentitetens betydelse 4. Upplevelsen 
att behöva utbilda sin terapeut eller inte 5. Förståelse hur måendet hos transpersoner är 
kopplat till samhällets syn på normbrytande personer. Studien syftade också till att 
undersöka vad dessa specifika upplevelser riskerade att leda till i den terapeutiska relationen. 
Det visade sig att dessa ofta från psykoterapeutens sida oavsiktliga handlingar ledde till 
minskat förtroende från klientens sida. Detta visar på vikten att som psykoterapeut känna 
till de vanligaste alliansbrott som kan uppstå med transpersoner, för att förbättra den 
psykoterapeutiska kvalitén.  
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Sammanfattning  
 

Denna kvalitativa studie undersökte fem transpersoners upplevelser av 

psykoterapi i förhållande till det faktum att de var transpersoner. Syftet 

var att genom en tematisk analys identifiera teman som antingen kan 

vara alliansskapande eller leda till brott i den terapeutiska relationen. 

Fem teman utkristalliserades ur materialet. De var 1. Normkritisk 

utgångspunkt och queerförståelse hos terapeuten 2. För lite fokus på 

och förminskande av transidentitetens betydelse 3. Överfokusering på 

transidentitetens betydelse 4. Upplevelsen att behöva utbilda sin 

terapeut eller inte 5. Förståelse hur måendet hos transpersoner är 

kopplat till samhällets syn på normbrytande personer. Studien syftade 

också till att undersöka vad dessa specifika upplevelser riskerade att 

leda till i den terapeutiska relationen. Det visade sig att dessa ofta från 

psykoterapeutens sida oavsiktliga handlingar ledde till minskat 

förtroende från klientens sida. Detta visar på vikten att som 

psykoterapeut känna till de vanligaste alliansbrott som kan uppstå med 

transpersoner, för att förbättra den psykoterapeutiska kvalitén.  
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Transpersoners upplevelse av psykoterapi 
 

BAKGRUND 

 

Kön återstår som ett av de mest seglivade och genomgripande binära system 

som klassificerar människor. Som ett resultat av detta blir en transperson något 

som blir svårbegripligt, fascinerande, exotiserat eller patologiserat i kulturen. 

Tidigare forskning har visat på hur transpersoner blir utsatta för minoritetsstress 

till följd av fördomar, stigma och diskriminering i samhället, vilket i sin tur 

leder till en förhöjd risk att uppleva psykologiska svårigheter så som ångest, 

depression eller missbruk (Cochran & Cauce, 2006; Kelleher, 2009). Av detta 

skäl är det av vikt att höja medvetenheten kring transpersoners upplevelser av 

psykoterapi för att åstadkomma en utveckling inom det psykoterapeutiska fältet 

och i förlängningen bättre behandling för transpersoner. Min förförståelse i 

förhållande till ämnet grundar sig i att jag profilerat mig som normkritisk och 

hbtq-kompetent psykoterapeut. På grund av detta har jag haft förmånen att möta 

och ta del av många transpersoners livsberättelser. Tyvärr har jag alltför ofta 

stött på berättelser där transpersoner beskriver negativa erfarenheter från sina 

tidigare terapier. Detta är skälet till min vilja att lyfta dessa frågor i hopp om att 

psykoterapeuter skall bli mer medvetna om transspecifika frågor och därigenom 

bli mer transkompetenta. Denna studie bidrar till det försöket, genom att 

synliggöra det som transpersoner själva upplevt i mötet med psykoterapeuter. 
 

TRANSPERSONER OCH PSYKOTERAPI 

 

Transpersoner söker psykoterapi för olika typer av psykiska svårigheter så som 

depression, ångest och relationssvårigheter men också för könsidentitetsfrågor 

(Chavez Korell & Lorah, 2007). Transpersoner kan ofta söka psykoterapi för 

svåra psykologiska problem som beror på att de lever i ett samhälle som 

diskriminerar dem (Bockting, 2009; Wylie, Hainsworth & Ryles, 2007). Det är 

följaktligen viktigt att beakta det sociala sammanhang transpersoner lever i 

eftersom transpersoners upplevelse av sig själva och situationen färgas av den 

sociala omgivningen (Grant et al, 2011; Larsson, Lilja & Fossum, 2008). Statens 

Folkhälsoinstitut (2005) konstaterar ett samband mellan heteronormativitet i 

samhället och den högre psykiska ohälsa som finns i transgruppen. Detta 

handlar dels om att växa upp och leva i ett samhälle som diskriminerar ens sätt 

att leva och dels om det bemötande individen får vid hjälpsökande. Psykologisk 

forskning har visat vilka allvarliga konsekvenser heterosexism har på 

transpersoner inte enbart i samhället i stort utan även i psykoterapeutiska 

relationer (Benson, 2013; Kelleher, 2009; Rachlin, 2002). 
 

Många transpersoner har positiva erfarenheter av psykoterapi (Benson, 2013; 

Israel, Gorcheva, Burnes & Walther, 2008). Samtidigt är det också ett faktum att 

transpersoner fortsätter att rapportera om betydande diskriminering och 
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fientlighet i sina psykoterapier (Benson, 2013; Bess & Stabb, 2009; Jensen & 

Nilsson, 2010). 
 

Kunskap kring transpersoner har förblivit förhållandevis osynligt inom det 

psykoterapeutiska fältet. Generellt diskuteras betydelsen av både klientens och 

terapeutens könsidentitet och sexuella läggning väldigt sällan. Alltför osynligt 

blir också de normer som finns kring kön och sexualitet i de terapeutiska 

rummen (Philips & Holmqvist, 2008; Safran & Muran, 2000). 
 

NORMATIVA FÖRESTÄLLNINGAR 
 

Normer i samhället påverkar hur vi ser på transpersoner och de senaste tjugo 

åren har en växande både akademisk och politisk rörelse vuxit fram som 

ifrågasätter normativa föreställningar kring kön och sexualitet (Butler, 1990, 

Kulick, 2005). I detta sammanhang beskriver jag kort några viktiga poänger i 

denna rörelse. Queerteorin ifrågasätter könsidentiteterna man och kvinna samt 

heterosexualiteten som det allenarådande (Butler, 1990). Heteronormativitet kan 

definieras som ”institutioner, strukturer, relationer och handlingar som 

vidmakthåller heterosexualiteten som enhetligt, naturligt och allomfattande” 

(Rosenberg, 2002 s. 100). Till heteronormativiteten hör också en 

könsuppfattning som delar in kön i två uteslutande kategorier, ”man” 

och ”kvinna”, utan möjlighet att röra sig däremellan (Rosenberg, 2002). En av 

queerteorins huvudpoänger är att ifrågasätta den heterosexuella matrisen som 

förutsätter att om en person är född med en vagina kommer hen att identifiera 

sig som en kvinna, socialt vilja framträda som kvinna och begära varelser med 

en penis, som identifierar sig som män. Enligt queerteorin är det just en 

normativ matris som blir tydlig i ljuset av att hbtq-personer bara genom sin 

blotta existens visar på att matrisen spräcks. 

 

Könsidentifikationen hos en transperson kan följa den binära könsnormen, det 

vill säga att personen identifierar sig som kvinna eller man. Det finns också en 

mängd identifikationsformer utanför denna dikotomi (Richards et al., 2016). 

Den binära föreställningen om kön kan leda till att ickebinära transpersoner kan 

uppleva en ständig komma ut-process eftersom varken ”kvinna” eller ”man” 

känns rätt. Detta kan leda till en känsla av att inte bli sedd och bekräftad på 

önskat sätt (Reinedahl & Ockinger, 2016). Transbegreppet sammanblandas ofta 

i kulturen med sexualitet just på grund av att den heterosexuella matrisen 

genomsyrar synen på kön och sexualitet. Det är dock viktigt att skilja på 

könsidentitet och sexualitet. Transpersoner identifierar sig som homosexuella, 

bisexuella, asexuella, heterosexuella eller något annat precis på samma sätt som 

en cisperson (Traczyk, Wurm & Ahonen, 2013). 
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En kritisk och reflekterande hållning till normativa föreställningar kring kön och 

sexualitet är en grundläggande förutsättning i psykoterapeutiskt arbete med 

transpersoner (Bockting, 2008; Kerosuo, 2015). 

 

MIKROAGGRESSIONER  
 

Normativa föreställningar kring kön och sexualitet leder till att hbtq-personer 

blir offer för våld, hot och diskriminering. Dessa kränkande situationer kan vara 

synliga och tydliga men det är viktigt att poängtera att mycket av de kränkningar 

som hbtq-personer utsätts för är av en mycket mer subtil karaktär. Detta har 

undersökts av Shelton och Delgado-Romero (2013) då hbtq-personer beskriver 

sina upplevelser av psykoterapi. I denna studie framkommer det tydligt att det 

förekommer subtila kränkningar som kallas för mikroaggressioner, gentemot 

hbtq-personer. 

 

Mikroaggressioner är fördomar som kommuniceras genom tillsynes harmlösa 

uttryck. De visar sig t.ex. genom suckar, blickar, gester och tonläge (Constantine, 

2007; Constantine & Sue, 2007; Sue et al., 2007). Dessa mikroaggressioner, 

medvetna eller omedvetna bär på negativa budskap om en person eller en grupp 

människor (Sue et al., 2007).  Ett exempel på detta är när en vit person säger 

ungefär ”jag ser inte färg, eller för mig spelar det ingen roll”. Denna kommentar 

skulle kunna vara harmlös och potentiellt visa på en generellt accepterande 

attityd gentemot andra, samtidigt som det kan osynliggöra villkor som etniska 

minoriteter lever under (Sue et al., 2007). 

 

I kontrast till tydlig diskriminering brukar mikroaggressioner levereras av 

människor med goda intentioner, men som omedvetet bär på fördomar. Köns- 

och sexualitetsnormer verkar oftast på en så subtil nivå att psykoterapeuter lätt 

misslyckas att adressera eller konfrontera dessa mikroaggressioner (Barrett & 

McWhirter, 2002; Bowers, Plummer & Minichiello (2005). Det är alltså ofta 

omedvetenhet och aningslöshet som gör att psykoterapeuter levererar 

mikroaggressioner. Det är följaktligen ingen intentionell handling i syfte att 

kränka eller skada. Det är mottagaren, det vill säga klienten som uppfattar en 

handling som kränkande, som en mikroaggression. 

 

VIKTEN AV GOD ALLIANS, RUPTURES AND REPAIRS 

 

Behandlingsalliansen, det vill säga relationens kvalitet är en oerhört viktig 

prediktor för ett lyckat terapiutfall (Holmqvist, 2007). En central aspekt i 

skapandet och upprätthållandet av en god allians är att som psykoterapeut ha 

förståelse för vilka tidigare livserfarenheter klienten har, och hur detta kan 

http://web.a.ebscohost.com.e.bibl.liu.se/ehost/detail/detail?vid=5&sid=8898dc97-594c-4487-8900-5b9ca2e020ef%40sessionmgr4010&hid=4204&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3D%3D#c6
http://web.a.ebscohost.com.e.bibl.liu.se/ehost/detail/detail?vid=5&sid=8898dc97-594c-4487-8900-5b9ca2e020ef%40sessionmgr4010&hid=4204&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3D%3D#c6
http://web.a.ebscohost.com.e.bibl.liu.se/ehost/detail/detail?vid=5&sid=8898dc97-594c-4487-8900-5b9ca2e020ef%40sessionmgr4010&hid=4204&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3D%3D#c7
http://web.a.ebscohost.com.e.bibl.liu.se/ehost/detail/detail?vid=5&sid=8898dc97-594c-4487-8900-5b9ca2e020ef%40sessionmgr4010&hid=4204&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3D%3D#c38
http://web.a.ebscohost.com.e.bibl.liu.se/ehost/detail/detail?vid=5&sid=8898dc97-594c-4487-8900-5b9ca2e020ef%40sessionmgr4010&hid=4204&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3D%3D#c38
http://web.a.ebscohost.com.e.bibl.liu.se/ehost/detail/detail?vid=5&sid=8898dc97-594c-4487-8900-5b9ca2e020ef%40sessionmgr4010&hid=4204&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3D%3D#c35
http://web.a.ebscohost.com.e.bibl.liu.se/ehost/detail/detail?vid=7&sid=53082863-eb8e-4800-aa32-64907b7c3c70%40sessionmgr4010&hid=4114&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3D%3D#c1
http://web.a.ebscohost.com.e.bibl.liu.se/ehost/detail/detail?vid=7&sid=53082863-eb8e-4800-aa32-64907b7c3c70%40sessionmgr4010&hid=4114&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3D%3D#c1
http://web.a.ebscohost.com.e.bibl.liu.se/ehost/detail/detail?vid=7&sid=53082863-eb8e-4800-aa32-64907b7c3c70%40sessionmgr4010&hid=4114&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3D%3D#c4
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påverka klienten och terapin (Safran & Muran, 2000; Stenlund, 2002). Då det 

gäller transpersoner har tidigare forskning visat att alliansbyggandet är känsligt 

utifrån rädslor som kan finnas hos klienten att bli fördomsfullt bemött. 

Terapeuten kan vara icke sensitiv för denna känslighet och även vara okunnig 

kring bemötandefrågor (Hunt, 2014). 
 

Safran och Muran (2000) har utvecklat en terapimetod som kallas för Brief 

Relational Therapy (BRT). Denna terapiform, som till stor del utgår ifrån 

alliansforskning, fokuserar på de brott (ruptures) t.ex. missförstånd, konflikter, 

undandragande som kan ske mellan terapeut och klient. BRT handlar om att 

vara uppmärksam på, identifiera och sedan försöka reparera dessa brott (repairs). 

Safran och Muran (2000) skriver om konfrontativa- och undandragande brott för 

att identifiera olika typer av processer. Konfrontativa brott handlar om att 

klienten eller terapeuten öppet kritiserar eller visar att något inte känns bra, 

exempelvis att klienten säger: ”När du tittar på mig sådär känns det som att du 

förminskar mig”. Undandragande brott är exempelvis då klienten blir tyst och 

tittar i marken som en reaktion på något som terapeuten frågar. Om terapeuten 

har sinnesnärvaro och identifierar detta brott kan hen ställa frågan: ”Vad var det 

som hände nu”? Ifall alliansen bär kan det tänkas att klienten blir hjälpt i att 

beskriva exempelvis att: ”Då du ställde frågan om jag har tänkt igenom mitt 

partnerval, så kände jag mig ifrågasatt”. Detta kan möjliggöra ett fortsatt 

undersökande och förhoppningsvis en reparation (repair) i kontakten. Det 

undandragande brottet kan även förstärkas genom att det inte uppmärksammas 

eller förstås. 
 

Det är av stor vikt att vara uppmärksam på de brott som kan ske i 

terapirelationen med en transperson, eftersom många klienter har upplevt så 

många mikroaggressioner i sitt liv och kanske i sina tidigare terapirelationer. 

Konkret kan det handla om att säga: ”Jag har kunskap och erfarenhet av att 

arbeta med transpersoner, men jag kan inte veta vad som kan bli jobbigt för just 

dig, så jag hoppas på att vi kan hjälpas åt i att uttrycka då det blir fel mellan oss” 

(Kerosuo, 2015). Denna typ av uttalande kan underlätta och möjliggöra att ta 

upp ett brott som sker i samspelet. Denna medvetenhet om att brott sker i alla 

relationer och att terapeuten är ödmjuk för sin egen bristfällighet förstärker 

känslan av öppenhet och ärlighet, vilket i sin tur stärker alliansen. 
 

Malmquist och Nelson (2014) har genom intervjuer med lesbiska par visat på att 

de tenderar att släta över brott som sker i relation till vårdpersonal genom att t.ex. 

säga: “Det gör ingenting, det kunde ju inte du veta” efter att barnmorskan 

exempelvis frågat var pappan är. Denna kunskap är ett ytterligare exempel på 

hur psykoterapeuter behöver vara vaksamma på mer undandragande brott 

(Safran & Muran, 2000). Ifall terapeuten är mer vaksam på denna typ av brott 

blir det möjligt att undersöka det närmare t.ex. genom att säga: “Jag hör att du 
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tyckte det i stort kändes bra, men jag hör också att du kanske ändå kände något 

annat också” (Kerosuo, 2015). Ifall alliansbrott inte utforskas och 

reparationsförsök inte görs kan klientens förtroende för terapeuten minska, 

vilket kan leda till ovilja att tala öppet om sig själv, vilket i sin tur kan leda till 

avbrutna terapier (Jensen & Nilsson, 2010; Safran och Muran, 2000; Stenlund, 

2002). 
 

TIDIGARE FORSKNING 

 

Trots att många transpersoner gått i psykoterapi finns det förhållandevis få 

studier som undersökt deras egna reflektioner kring att gå i psykoterapi (Benson, 

2013; Bess & Stabb, 2009; Rachlin, 2002). Denna brist är anmärkningsvärd med 

tanke på den diskriminering transpersoner upplevt då de sökt psykoterapi (Grant 

et al., 2011).  Däremot finns det fler studier som undersökt mer brett kring 

hbtq-personers erfarenheter av psykoterapi (Israel et al., 2008). I dessa studier 

har transpersoner inkluderats som en del av alla hbtq-personer. I Sverige finns 

det framförallt en studie som undersökt detta i ”Som att det är en 

kunskapslucka”, som är en psykologexamensuppsats (Jensen & Nilsson, 2010). 
 

Några undersökningar har specifikt undersökt transpersoners upplevelser av 

psykoterapi. De viktigaste fynden kommer att redogöras nedan. 

Psykoterapeutens kunskap och erfarenhet av könsidentitets- och queerfrågor har 

lett till högre tillfredsställelse i psykoterapi (Mizock & Lundquist, 2016; Jensen 

& Nilsson, 2010; Rachlin, 2002). Detta tycks vara en oerhört viktig 

genomgående faktor som påverkar hur nöjda transpersoner är med psykoterapi. 

Transklienter har också en upplevelse av att behöva utbilda sina psykoterapeuter, 

vilket stör den terapeutiska processen (Mizock & Lundquist, 2016; Jensen & 

Nilsson, 2010). Klienterna tyckte självklart också att det var hjälpsamt och 

nödvändigt att känna sig accepterade och respekterade i sin könsidentitet (Bess 

and Stabb, 2009; Israel et al., 2008; Rachlin, 2002). 
 

Transklienter har beskrivit att i icke hjälpsamma situationer upplevdes 

terapeuten som: avståndstagande och icke respekterande; pådyvlande av 

värderingar; icke fokuserande på klientens egna frågeställningar; och negativt 

reagerande på klientens sexualitet eller könsidentitet; fientlighet; avsaknad av 

kompetens; pådyvlande av könsidentitet och ett patologiserande synsätt (Israel 

et al. 2008; Bess & Stabb, 2009). Mizock och Lundquist (2016) visar att 

psykoterapeuter tenderar att göra misstag med sina transklienter då det gäller 

över- och underfokus av transidentiteten. Med överfokusering menas att 

psykoterapeuter på grund av avsaknad av kompetens eller erfarenhet tenderar att 

lägga alldeles för mycket vikt vid transidentitetens betydelse för en individ, och 

kanske av egen nyfikenhet ställer frågor som blir irrelevanta för klienten. Med 

underfokusering menas att terapeuten inte förstår hur och i vilka sammanhang 

transidentiteten behöver lyftas även om klienten inte skulle ta upp det. 
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Transpersoner rapporterar att de är rädda för söka psykoterapi utifrån att de 

skulle bli diskriminerade och stigmatiserande i den psykoterapeutiska 

situationen (Hunt, 2014). Det är utifrån dessa erfarenheter som transpersoner 

beskriver, det är viktigt att förstå den sårbarhet som en transperson kan känna, i 

förhållande till att påbörja och gå i psykoterapi (Hunt, 2014; Mizock och 

Lundquist, 2016). 
 

TERMINOLOGI 
 

Ordet transperson är en svensk motsvarighet till det engelska begreppet 

transgender. Transgenderbegreppet kan också användas i svenskan men jag 

kommer att använda ordet transperson. Ordet trans kommer från latinet och 

betyder ”på andra sidan”. Begreppet transgender eller transperson är ett 

paraplybegrepp för flera olika sätt att avvika från normen då det gäller 

könsidentitet eller det könsuttryck som förväntas av omgivningen, och 

inrymmer bland annat transsexuella, transvestiter, intergender eller queera 

(Stryker, 2006). Detta begrepp inrymmer alltså otaliga variationer av identiteter 

och uttryck som kan vara svåra att fånga utifrån den variabilitet och flytande 

karaktär det ofta innebär (Bockting, 2008). För att exemplifiera detta kan en 

person känna sig som kvinna, vilja ha skägg och framträda socialt som trans. 

Detta kan dessutom variera under en persons livstid. Ofta kontrasteras 

transpersoner mot cispersoner. Ordet cis kommer från latinet och betyder ”på 

samma sida” och innebär att personers biologiska och sociala kön följer det 

kulturella antagandet. 
  

Transidentiteter finns fortfarande kvar som en diagnos i DSM-5 under rubriken 

könsdysfori. Könsdysfori beskrivs i DSM-5 som ett tillstånd där en persons 

könsidentitet avviker helt eller delvis från det kön personen registrerats som vid 

födseln (APA, 2013). Könsbekräftande behandling betyder att en person får 

kirurgisk, hormonell, fysioterapeutisk, logopedisk behandling för att det yttre 

uttrycket skall överensstämma mer med den inre upplevelsen. Transition eller 

transitionsprocess syftar på både den fysiologiska och psykologiska förändring 

som sker då könsuttrycket ändras. 
 

SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

  

Syftet i denna studie är att undersöka hur självidentifierade transpersoner 

upplevt psykoterapi just i förhållande till det faktum att de är transpersoner. Den 

första frågeställningen i denna studie är hur transpersoner upplevt bemötandet 

och samspelet med psykoterapeuten i förhållande till sin transidentitet. Denna 

frågeställning handlar om att fånga upplevelser som ansetts betydelsefulla på ett 

både positivt och negativt sätt i psykoterapin i förhållande till transidentiteten. 
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Den andra frågeställningen handlar om att se vilka konsekvenser 

transpersonernas upplevelser i psykoterapin hade för den terapeutiska alliansen. 

Frågor som hur förtroendet för terapeuten påverkades eller om klienten vågade 

påtala alliansbrott undersöktes. 
   

METODVAL 
 

Denna studie har en kvalitativ forskningsdesign innehållande fem 

semistrukturerade intervjuer med personer som identifierar sig som 

transpersoner.  Semistrukturerade intervjuer lämpar sig väl för att få deltagare 

att tala om aspekter av sitt liv och sina erfarenheter (Willig, 2001). Dessa 

personer söktes genom anslag på RFSL. Ur dessa intervjuer har författaren 

extraherat olika relevanta områden genom induktiv tematisk analys. Induktiv 

analys handlar om att identifiera teman som framkommer i datamaterialet och 

dessa teman identifieras under analysens gång (Braun & Clarke, 2006). 
 

Denna studie har en kritisk realistisk epistemologisk utgångspunkt vilket 

betyder att forskaren själv är aktiv i att identifiera, välja ut och rapportera teman 

vilket innebär att informanternas upplevelser oundvikligen kommer att vara 

filtrerade genom forskarens subjektiva förståelse (Braun & Clarke, 2006). 

Därför görs inte anspråk på någon objektiv beskrivning av verkligheten. Denna 

utgångspunkt är möjlig att ha i tematisk analys och Braun och Clarke (2006) 

kallar det för en kontextuell metod, utifrån dess relativitet i förhållande till 

historisk tidpunkt, kulturellt sammanhang och på mikronivå i förhållande till 

forskarens och intervjupersonernas subjektivitet. Resultaten i denna typ av 

kvalitativ metod blir då beroende av både informanternas förståelse och 

forskarens tolkning. Fokus läggs på intervjumaterialet men begränsningarna 

finns inneboende i analysprocessen och det är inte en ”verklighet” som skildras 

(Braun & Clarke, 2006). Detta betyder att ett objektivt och reliabelt resultat 

varken är möjligt eller det som studien syftar till. Eftersom studiens resultat är 

skapat i samspelet mellan informanterna och mig som författare där 

förförståelsen är betydelsefull både då det gäller intervjusituationen och i 

analysen av materialet kommer jag att vara transparent kring min förförståelse 

(Madill, Jordan & Shirley, 2000). 
 

Positionering 
 

Med tanke på metodvalet som redan diskuterats tidigare har en kontextuell och 

subjektiv inramning är det av vikt att vara transparent gällande min egen 

position i förhållande till studien.  Jag har i tjugo år aktivt positionerat mig som 

en normkritisk och hbtq-medveten psykoterapeut. Jag är född i Finland i en 

akademisk medelklass familj, bott i Sverige i sexton år och identifierar mig som 

heterosexuell ciskvinna.  Min syn har påverkats av studier i genus- och 

queerteori samt ett aktivt arbete med mina egna normativa föreställningar. 



 

 

8 

 

Genom ett långvarigt psykoterapeutiskt arbete med hbtq-personer har jag haft 

ynnesten att få ta del av många livsberättelser. I denna studie blir det tydligt att 

jag har en kritisk blick då det gäller bemötandet av transpersoner i psykoterapi. 

Detta handlar om att jag fått höra om så många livsberättelser där 

psykoterapeuter brustit. Med detta sagt har jag också fått ta del av många 

positiva erfarenheter. Min position som normföljare har varit både problematisk 

och gynnsam i förhållande till mitt engagemang för dessa frågor. Problematisk 

utifrån att ibland inte tas på allvar eftersom jag inte på djupet, av egen erfarenhet 

kan förstå hur det är att leva som transperson. Samtidigt har jag i andra 

sammanhang fått mer tyngd genom att ”jag inte talar i egen sak”. 
 

I förhållande till att könsdysfori fortfarande är en psykiatrisk diagnos som ställs 

för att möjliggöra hormonella och/eller kirurgiska ingrepp är det av vikt att med 

klienten öppet diskutera denna spänning mellan att å ena sidan ha en diagnos 

utan att för den skull vara ”sjuk”. Min position i detta återspeglas också i 

Socialstyrelsens kunskapssammanställning där en diagnos uttrycker ett 

vårdbehov snarare än en sjukdom. Dessutom poängteras att även de som inte får 

en diagnos kan ha ett vårdbehov (Socialstyrelsen, 2015). 
 

Urval och rekrytering 

 

Inklusionskriterierna var personer som identifierade sig som transpersoner, som 

gått i psykoterapi och avslutat sin behandling. 
 

Intervjuer och transkribering 

 

Enligt Willig (2001) lämpar sig semistrukturerade intervjuer för att få deltagare 

att tala öppet om sitt liv och sina erfarenheter, vilket ledde till att denna metod 

valdes för materialinsamling. Fem semistrukturerade intervjuer genomfördes 

som varade mellan 45 och 60 minuter. Inspelningen gjordes med en Iphone och 

flyttades efter intervjun till en dator och raderades från telefonen. Intervjuerna 

genomfördes dels på min terapimottagning i Göteborg och på platser som 

informanterna valt utifrån sina behov på andra platser eller orter. Intervjuerna 

inleddes med en kort introduktion där syftet med intervjun presenterades. 

Konfidentialiteten diskuterades och en beskrivning av hur intervjumaterialet 

skulle hanteras gavs. Informanten upplystes om att intervjun skulle spelas in och 

att deltagandet var frivilligt och att deltagandet kunde avbrytas när som helst.  

Samtidigt informerades informanterna om att citat kunde komma att publiceras 

och att de själva och kanske deras nära vänner skulle kunna identifiera deras 

citat. Därefter ställdes demografiska frågor så som ålder och sysselsättning, och 

en fråga om hur informanten identifierade sig utifrån könsidentitet. Sedan 

fortsatte intervjun i enlighet med intervjuguiden som bas (se bilaga 1). 

Intervjuguiden bestod av vissa huvudfrågor och några underfrågor. Kvale (1997) 

rekommenderar att underfrågorna används som möjliga teman att i stunden 
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ställa frågor utifrån.  Under intervjuerna valdes ibland utifrån etiska 

ställningstaganden att inte driva på vissa ämnen som upplevdes vara särskilt 

känsliga eller sårbara för informanten (Widerberg, 2002).  Alla egennamn har 

avidentifierats och getts fingerade namn. Transkriberingen gjordes av 

författaren. 
 

Tematisk analys 

 

Denna studie utgår ifrån Braun och Clarkes (2006) syn på tematisk analys. 

Metoden kan användas för att identifiera, analysera och rapportera mönster 

(teman) i data (Braun & Clarke, 2006). Ett tema fångar något viktigt i 

intervjumaterialet utifrån syftet och representerar någon form av mönster i 

materialet. Vad som anses vara ett tema varierar och styrs dels av hur ofta det 

förekommer i materialet och dels av vilket utrymme det får (Braun & Clarke, 

2006). Det är inte nödvändigtvis så att ett tema är mer betydelsefullt ifall det 

visar sig ofta. Ett tema behöver inte heller uppta ett stort utrymme i materialet 

för att betraktas som ett tema. Ett tema kan uppta mycket utrymme i några 

intervjuer och inget i andra, eller uppta relativt liten plats i materialet men ändå 

betraktas som ett tema. Forskarens bedömning avgör vad som räknas som ett 

tema och hur betydelsefullt det är (Braun & Clarke, 2006). Syftet är inte enbart 

att hitta det gemensamma för alla intervjuer, utan att även undersöka vilka 

upplevelser informanterna har haft i relation till studiens övergripande syfte. 

Teman har lyfts fram utifrån materialet och tillskrivits betydelse utifrån en 

bedömning av betydelsen av upplevelsen för den enskilde informanten och i 

relation till studiens syfte. På grund av enbart fem informanter i denna studie 

kommer det inte att redogöras för hur många informanter som talar kring ett 

visst tema eller hur stor plats detta tema fick i materialet. Denna flexibilitet och 

subjektivitet inom tematisk analys innebär många fördelar men har kritiserats 

för att man kan ”göra hur som helst” (Braun & Clarke, 2006). Det är därför extra 

viktigt att redovisa sitt tillvägagångssätt för att höja validiteten. 
 

Bearbetning av data 

 

Bearbetning av intervjumaterialet gjordes utifrån en teoridriven tematisk analys, 

i sex steg (Braun & Clarke, 2006). 
 

1. I det första steget transkriberades materialet och lästes ett flertal gånger för att 

lära känna det. 
 

2. I det andra steget skapades initiala koder av materialet. De initiala koderna 

skapades utifrån ord eller påståenden som bedömdes ha samma centrala mening 

(Graneheim & Lundman, 2003). Koderna underlättade organiserandet av citaten 

efter innehåll. Citaten kodades med en eller flera av dessa koder. Exempel på en 

kod var ”Normkritisk utgångspunkt” eller ”Hbtq-kompetens”. Ett citat som fick 
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dessa koder var: ”Den jag gick hos sade att han hade hbtq-utbildning och 

inriktad på sexologi, så jag trodde det var hyfsat tryggt men jag blev felkönad 

väldigt mycket och jag blev också ifrågasatt och det var väldigt normativt”.  

 

3. I det tredje steget formulerades koderna om till teman. Exempel på teman som 

användes var ”Överfokusering på transidentiteten” eller ”Upplevelsen att 

behöva utbilda sin terapeut eller inte”. 
 

4. I det fjärde steget lästes materialet igen och relevansen i de teman som 

framkommit bedömdes. Vissa teman reviderades, vissa togs bort på grund av 

bristande relevans och vissa slogs ihop då de visade samma ämnesområde. 
 

5. I det femte steget gjordes teman om till rubriker. I slutet av detta steg var det 

möjligt att beskriva innehållet i temana med ett par meningar. Det är dessa 

rubriker som används i resultatdelen. 
 

6. I det sjätte steget bedömdes materialet. Det innehöll även det praktiska steget 

att skriva in resultatet av analysen i uppsatsen, tillsammans med illustrerande 

citat. 
 

Etik 
 

Att ta ställning och reflektera kring etikfrågor då det gäller en intervjustudie som 

denna är av yttersta vikt, speciellt då det handlar om teman som kan upplevas 

som privata. Tre områden som speciellt reflekterats kring: informerat samtycke, 

konfidentialitet och konsekvenser (Kvale 1997). I samband med intervjun och i 

skriftligt material innan intervjun gavs information om studiens upplägg och 

etiska aspekter. Intervjuerna avidentifierades och alltför privata inslag har tagits 

bort. Alla informanter hade avslutat sina psykoterapier innan intervjuerna 

gjordes. Detta var ett etiskt medvetet val för att intervjun inte skulle riskera att 

påverka terapiupplevelsen på ett negativt sätt. 
 

En annan etisk aspekt är förhållningssättet till de terapeuter som informanterna 

talar om. Syftet är inte att bedöma terapeuterna, utan endast lyfta fram 

informanternas upplevelser. Meningen är alltså inte att varken berömma eller 

diskvalificera terapeuter utan syftet är att höja medvetenheten om vad som kan 

upplevas som bättre och sämre i psykoterapeutiska möten med transpersoner.  

En förhoppning är att både klienter och psykoterapeuter gynnas av att dessa 

upplevelser blir synliga, att villkoren för både klienter och terapeuter blir bättre. 
  

RESULTAT 
 

Informanterna 
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Kim är en studerande i tjugo års åldern som på frågan hur den identifierar sig 

svarar ”Inget kön” och vill att omgivningen skall använda pronomenet den. Kim 

har genomgått masektomi och tagit hormoner. Den gick i terapi under ca ett och 

ett halvt år. Den sökte terapi för svårigheter i familjerelationer. 
 

Patrik är en studerande i fyrtio års åldern och på frågan hur hen identifierar sig 

svarar hen ”Icke identifierad” och vill att omgivningen använder pronomenet 

hen eller han. Hen har hormonbehandling. Hen har gått i flera terapier och 

berättar om två olika i denna studie. Hen sökte terapi för depression och ångest. 
 

Maria arbetar inom akademin och är i trettio års åldern. På frågan hur hon 

identifierar sig svarar hon: ”Jag gillar inte den frågan men om jag måste så blir 

det transkvinna” och vill att omgivningen skall använda pronomenet hon. Maria 

har genomgått en könsbekräftande behandling. Hon har gått i en terapi som 

varade i ca fyra år. Hon sökte för utbrändhet och depression. 
 

Billy arbetar inom vårdsektorn och är en studerande i trettio års åldern. På 

frågan hur den identifierar sig svarar ”Transperson eller transkille” och vill att 

omgivningen skall använda pronomenet han eller den. Billy har gått igenom en 

transitionsprocess för några år sedan. Den har gått i flera terapier och berättar 

om två olika i denna studie. Den sökte terapi för identitets- och livskris. 
 

Jackie är en studerande i trettio års åldern som på frågan på hur den identifierar 

sig svarar ”Ickebinär transperson” och vill att omgivningen skall använda 

pronomenet den. Jackie har inte genomgått någon fysisk transitionsprocess. Den 

har gått i en terapi som varade i ca två år. Den sökte terapi för självkänsla, 

familjesituation, sexualitet och hbtq-relaterade frågor. 
 

Tematiska analysen 

  

Den tematiska analysen kommer att presenteras i två steg. Det första steget 

fångar upplevelser av att gå i psykoterapi som transperson. Detta avsnitt 

fokuserar på situationer som upplevts positiva och negativa utifrån det faktum 

att klienten är en transperson. 
 

Det andra steget fångar vad som händer i terapin då brott i det terapeutiska 

samspelet äger rum. I detta avsnitt används Safrans och Murans (2000) 

uppdelning av alliansbrott, det vill säga konfrontativa och undandragande brott. 

Avsnittet avslutas med att visa på vad olösta brott kan leda till. 
 

1. Normkritisk utgångspunkt och queerförståelse hos terapeuten 

 

Med detta tema menas terapeutens beredskap, vilja och erfarenhet att inta en 

normkritisk hållning gentemot sina klienter. Det handlar alltså om terapeutens 
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värderingar och/eller förtrogenhet då det gäller normbrytande identiteter eller 

sexualiteter. Detta tema är viktigt som grund för klienten att känna sig sedd och 

inte ifrågasatt. I citatet nedan uttrycker Patrik vad som varit ett exempel på en 

positiv och betydelsefull situation i hens terapi och som visar på en öppenhet 

hos terapeuten för normbrytande identiteter. 
 
Patrik: Jag gick hos en bra, KBT terapeut som jag minns refererade till två killar som väntade barn 

varav en skulle föda barnet, och då hade barnmorskan sagt ”hon” om honom. Då hade han blivit  

jätteledsen. Så då refererade min terapeut till det, och sa att: ”Det är bara så det är, nu får folk bara 

vänja sig vid att det sitter män och ammar på barnavårdscentraler. 

 

Detta citat visar dels på en öppenhet för normbrytande identiteter från 

terapeutens sida och blir samtidigt en bekräftelse för Patrik att hen är ok. Patrik 

upplevde terapeutens utsaga som ett uttryck för att samhället behöver ändra 

inställning till normbrytande identiteter. Detta beskriver hen att känns 

betryggande, som att terapeuten har en öppen inställning till transpersoner. I 

detta sammanhang är det viktigt att påpeka att Patrik tar upp att terapeuten inte 

tog upp detta på ett poserande sätt, vilket Patrik upplever som positivt. Ibland 

kan terapeuter riskera att säga typ ”jag har inget emot homosexuella”, eller ”jag 

har en transsexuell kompis” på ett sätt som blir just poserande, och därigenom 

en form av mikroaggressioner. I detta fall understryker ändå Patrik att det för 

henom var en positiv upplevelse. Jackie beskriver en liknande erfarenhet. 
 
Jackie: Kanske att han mött väldigt många och att jag inte var den enda, och det visste jag ju också 

för jag hade många vänner som hade mött honom. Så jag visste att det här är inga nya grejer för 

honom, att jag inte behöver sitta och förklara. Allt är liksom självklart, att jag duger som jag är, det 

är liksom inget som han kommer att chockas över eller ifrågasätta eller.. 

 

Jackie beskriver en upplevelse av att känna sig trygg på grund av att den förutser 

en normkritisk hållning hos terapeuten, eller kanske snarare att ett normkritiskt 

förhållningssätt är en självklarhet för terapeuten. Jackies beskrivning visar ju 

också på en underliggande skepsis, det vill säga att det inte är självklart att en 

psykoterapeut är på detta viset. Snarare beskriver citatet att just denna specifika 

psykoterapeut kändes trygg, just med honom blev allt självklart. 

 

Citatet uttryckt av Kim beskriver en mer negativ erfarenhet som också påvisar 

vikten av terapeutens djupare arbete med sina värderingar och förförståelse.  

 
Maya: Tyckte du att han (terapeuten) nånsin lyckades förstå? 
 
Kim: Ja han tog ju saker på ett stort allvar. Då Folkhälsomyndigheternas rapport om transpersoner 

kom, så nämnde han den i något av våra samtal, transpersoner har det svårt, att han är aktiv i pride 

och sånt. Då kunde det ibland kännas bra att han förstår allvaret i det här, men han förstår det på ett 

annat plan. Men jag får känslan att han förstår det på ett intellektuellt plan, liksom han ser statistiken 

och förstår att transpersoner mår väldigt dåligt men han ifrågasätter mig fortfarande. Han har liksom 

inte utvärderat sig själv och jobbat med sina egna normativa föreställningar. 
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Detta citat visar på vikten av en normkritisk- och queerförståelse på djupet. Kim 

beskriver hur terapeuten har en god vilja men ändå blir ifrågasättande gällande 

transidentiteten. Detta är ett belysande exempel på det som kallas för 

mikroaggression. Intellektuellt är terapeuten hjälpsam och förstående men 

känslomässigt upplever Kim att han beter sig normativt och därigenom blir 

ifrågasättande. 

 

2. För lite fokus på och förminskande av transidentitetens betydelse 

 

Med detta tema menas att terapeuten förminskar betydelsen av att leva som trans 

och vilka konsekvenser det kan få för den psykiska hälsan och på sociala 

relationer. 

 
Kim: Ja till exempel om hur det har varit att må dåligt på grund av så himla mycket dysfori. Det 

kändes att jag aldrig riktigt kunde uttrycka typ ”jag vill ta livet av mig eller jag mår så dåligt vissa 

dagar”, för då jag försökte uttrycka det […..] då sa han”det kan vara så svårt för unga att ha ett 

tidsperspektiv”. Då jag sa att jag inte kan leva med den här kroppen då svarade han ”Jag vet att 

många vill att allting ska hända just nu men...”. Jag fick liksom känslan av att det inte är så 

farligt...liksom att du är lite insnöad på det här just nu så nu kan vi se förbi det. Som att det var en ny 

process men för mig har den här processen pågått sen jag var 8 år. Det var liksom mycket sånt, och 

då vågade jag inte säga, jag vågade inte prata om att jag mådde dåligt då för jag var så rädd att det 

skulle förminskas. 
 

Denna utsaga ovan gjord av Kim beskriver upplevelsen av att terapeuten inte 

förstår och därför misslyckas att validera dens smärta. Terapeuten begriper inte 

magnituden i att leva i en kropp som inte överensstämmer med ens inre 

upplevelse. Även om en kan föreställa sig terapeutens goda intention att tala om 

unga människor i allmänhet blir detta för Kim ett tydligt förminskande av 

transidentitetens betydelse. Även här ser vi ett exempel på en mikroaggression 

som levereras med goda intentioner men som landar på ett olyckligt sätt i 

klienten. 

 

I följande ordväxling beskriver Jackie ett behov av att bli mer hjälpt av 

terapeuten i att fokusera på transidentiteten och hur den påverkar livet. 
 
Maya: Vad tror du det berodde på att, berodde det på dig eller din terapeut att det inte fokuserades så 

mycket på transidentiteten? 
 
Jackie: Kanske en blandning sådär, jag själv är van vid att inte ta så mycket plats med den frågan 

eller att säga att ”nu måste vi fokusera på det här och du kanske måste inte pusha men kanske 

liksom”, för ibland måste man ju få en extra kick för att liksom öppna sig och snacka om det. För 

ibland tar man sig inte på tillräckligt stort allvar. 
 

Jackie beskriver att just transfrågan kan vara känslig och svår att fokusera på 

kanske på grund av inte vilja sticka ut med de svårigheter som det innebär att 

leva som trans i samhället. Lite på samma sätt som Malmquist och Nelson (2014) 

beskrev i sin studie, att inte kräva så mycket, att inte ens förvänta sig att en 
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skulle få förståelse i de transrelaterade frågorna. Detta visar på en anpassning till 

det normativa samhället: ”Vad skulle jag ta plats med detta”. Risken blir precis 

som Jackie konstaterar att transfrågan underfokuseras, och därigenom att 

transpersonen (Jackie i detta fall) inte tar sig på tillräckligt stort allvar. Även 

Billy beskriver en avsaknad av att fokusera mer på de aspekter av livet som 

specifikt hör till transidentiteten och transitionsprocessen. 
 
Billy: Mm och att det liksom är så mycket saker som snurrar runt i ens huvud........Jag kunde ju 

berätta att jag mådde dåligt men vi kom aldrig ner på på hur det blir när saker förändras och när folk 

ser på en på andra sätt. Det är så små förskjutningar, självbilden, och hur man ser ut [….]. Det jag 

hade drabbats av var en del av ett transnarrativ som är väldigt känt, och det är liksom vad som hände 

sen efter att man är färdig (genomgått en transition), liksom. Men min förståelse av det då, var att jag 

inte fattade vad jag gick igenom. 
 
Maya: Tyckte du inte att terapeuten kunde hjälpa dig med det narrativet? 
 
Billy: Nej, absolut inte. 
 

Dessa citat handlar sammantaget om en underfokusering av transfrågan som kan 

handla om både klientens och terapeutens försiktighet men också om 

terapeutens avsaknad av kompetens och/eller förståelse för transpersoners 

specifika svårigheter. Billy syftar på frågor kring hur själv- och kroppsbilden 

förändras och hur detta påverkar alla ens relationer. På samma sätt som Jackie 

tar inte Billy upp dessa frågor i sin psykoterapi och blir inte hjälpt av 

psykoterapeuten att tala om dem mer. Konsekvensen blir en underfokusering av 

transidentitetens betydelse och därigenom en viktig aspekt av Billys liv. 
 

3. Överfokusering på transidentitetens betydelse 

 

Med detta tema avses att transfrågan fokuseras för mycket och i fel 

sammanhang. 

 
Kim: Jag försökte väl, du behöver kanske inte ställa frågor om det inte är något jag tagit upp. Just nu 

ställer du dom där frågorna utan att jag har bett om det, eller jag har inte bett om att prata om min 

könsidentitet. Det var alltid hans (terapeutens) initiativ. 
 
Maya: Minns du något konkret exempel? 
 
Kim: När jag pratade om nåt bråk jag hade haft med min pappa och det viktiga för mig var bråket 

med min pappa inte det att jag var transperson, men han tog upp det då vi pratade om det att...han 

pratade om det liksom att det är klart att jag har rätt att ha vilken identitet som helst och att min 

pappa behöver respektera det men att han liksom sa sånt som: om du ändrar dig sen och skulle vara 

ett annat kön och använda hon som pronomen så behöver han respektera det också. Det är så himla 

onödigt. Jag blev inte ledsen utan bara jättefrustrerad över det (Grrr) det är ju inte det vi ska prata 

om. Nu pratar vi om att jag inte har en fungerande relation till min pappa och min familj. 
 

Kim beskriver hur fokus på könsidentiteten blev fokus för terapeuten, utan att 

det var fokus för Kim. Detta beskriver ett brott där Kim blir frustrerad och inte 
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känner sig sedd i det den vill fokusera på. 
 

Lite senare fortsätter Kim på samma tema hur terapeuten fastnar i något som 

klienten inte tycker är relevant i stunden. 
 
Kim: När jag pratade om masektomin, jag bara nämnde det, att jag skulle göra det nästa vecka...då 

fastnade han liksom där även om jag inte alls ville prata om det. Ifrågasättandet fanns liksom i luften 

om jag hade tagit rätt beslut. 
 

Masektomin som Kim tydligt bara nämner i förbifarten blir ett intresse för 

terapeuten vilket leder till en känsla att bli ifrågasatt. Risken i denna typ av 

överfokusering är att terapeuten inte riktigt är medveten om sina egna reaktioner 

i förhållande till masektomin och reagerar därför utan en medvetenhet hur hans 

reaktioner landar i Kim. Möjligtvis kunde en liknande situation inte bli lika 

destruktiv ifall terapeuten var transparent med sin egen reaktion och tydliggöra 

varför han ställer frågan. 
 

Patrik beskriver sin upplevelse av överfokusering som ett skäl till ett stort 

misstroende. 

 
Patrik: Vården generellt, psykoterapi men också vårdcentralen. Jag går inte dit, om jag inte verkligen, 

verkligen måste. Jag utgår från att det inte kommer att funka. Jag har slutat försöka få hjälp. Bara t.ex. 

jag har halsfluss, så snöar dom in på att ”jaha tar du hormoner”. Det är helt irrelevant. 
 

Patriks beskrivning talar för sig självt och säger något om hur hen upplever en 

överfokusering av transidentiteten. Detta har beskrivits i tidigare forskning 

(Nilsson & Jensen, 2010) som en känsla av att terapeuten eller behandlaren 

ställer frågor för att stilla sin egen nyfikenhet utifrån ett exotiserande av 

transidentiteten. 

 

4. Upplevelsen av att behöva utbilda sin terapeut eller inte 

 

Detta tema fångar upplevelsen av att behöva eller inte behöva utbilda sin 

psykoterapeut. Terapeutens kunskapsnivå i vägen eller inte för terapin. 

Utbildningsbehov grumlar upplevelsen av terapifokus. 
 

Citatet uttryckt av Patrik beskriver en positiv upplevelse av att inte behöva 

utbilda sin terapeut. 
 
Patrik: Jag var inte den där transpersonen som var konstig eller intressant, som behövde utbilda 

henne. Utan där talade jag om det som jag behövde tala om. 
 

Däremot beskriver Kim och Maria upplevelsen av att behöva utbilda sina 

terapeuter vilket lett till frustration. 
 
Kim: Men det var väldigt tydligt att han blev frustrerad över att jag inte ville prata om det. Ja, efter 

ett tag kände jag att han var cisman och att det här känns inte riktigt bra. Jag vill inte prata med dig 
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om detta, då du är cisman och har mycket normativa föreställningar om detta, det känns som jag 

behöver utbilda dig i detta, under tiden för att vi ska kunna prata om det här på ett bra sätt. 
 

Kim beskriver hur den upplever att den behöver utbilda sin terapeut i queer- och 

transfrågor för att skapa en förutsättning att kunna känna sig förstådd och inte 

ifrågasatt. Denna upplevelse leder till en märklig balans i terapirummet där Kim 

börjar bära ett ansvar för terapeutens kunskapsnivå och därigenom tappas fokus 

på dens egna behov. 
 

Maria beskriver en liknade erfarenhet. 
 
Maria:  Vissa har man fått sitta och utbilda och det är lite stress, för det är ju inte därför jag är där 

[….]. Jag önskar att det skulle finnas transkompetent personal som jag skulle kunna gå till alltid. Som 

verkligen förstår, och är utbildad och har en slags uppfattning om vad man gått igenom. För det ger 

inte så mycket om halva tiden går åt till att förklara vad problemet är. För om det skulle vara en 

person som var utbildad så kunde man lämna det åt sidan. Lämna liksom det tekniska och gå till det 

väsentliga. 

 

Maria poängterar problemet med att kunskapsbristen hos terapeuten kommer i 

vägen för hennes eget behov, det väsentliga. Maria beskriver exempelvis att det 

skulle vara skönt om terapeuten i stora drag kände till hur en köns bekräftande 

behandling ser ut. Hon berättar också om hur hon fick informera sin terapeut om 

att transsexuella tvångssteriliserades fram till 2013. På detta reagerade 

terapeuten genom att säga: ”Detta är ju helt galet. Är det sant? Sverige på 

2000-talet gör sådana övergrepp”. Maria beskriver hur detta naturligtvis var en 

handling med goda intentioner från terapeutens sida men att det mest ledde till 

irritation i Maria, som tänkte att det skulle ha varit bättre ifall terapeuten hade 

läst på lite innan. Maria gick ju inte i psykoterapi för att utbilda sin terapeut. 
 

5. Förståelse för hur måendet hos transpersoner är kopplat till samhällets 

syn på normbrytande personer 

 

Detta tema fokuserar psykoterapeuters förståelse eller avsaknad av förståelse för 

hur psykisk ohälsa hos transpersoner till stor del är kopplat till omgivningens 

negativa reaktioner och diskriminering. 
 

Patrik beskriver nedan en ickevaliderande inställning hos terapeuten. 
 
Patrik: Mitt problem är att jag är diskriminerad för att jag är trans. Problemet tyckte han (terapeuten) 

var att...problemet ligger hos dig om du inte skulle vara så mycket trans, så skulle du inte ha så 

mycket problem. Så om du slutar vara den du är så blir det bättre. Så om du inte slutar att vara den du 

är så får du skylla dig själv. 
 

Patrik tycks själv ha en tydlig förståelse för att hens dåliga mående hänger ihop 

med diskriminering och samhällets syn på transidentiteter. Däremot upplever 

Patrik att terapeuten lade skulden på Patrik. Terapeuten förhöll sig till 

transidentiteten som något som Patrik skulle kunna välja bort eller visa mindre 
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av och således konfronteras med mindre negativa reaktioner. Patrik sätter ord 

dels på invalideringen av hens identitet och dels på bristen på förståelse för 

spänningen mellan att bejaka sig själv i ett samhälle som är heteronormativt. 
 

Även ordväxlingen nedan visar på avsaknad av validering för hur psykiskt  

påfrestande det är socialt att leva som normbrytare. 
 
Kim: ”Det är många processer nu, det är mycket val just nu för dig, du går en utredning och det är 

en stor process”, sa han (terapeuten). Som att det handlade om att jag inte riktigt hade koll. Även om 

jag kände att jag hade ganska bra koll. Problemet var att andra inte förstod det. Det kändes som att 

han kopplade allt till det här med trans, att jag hade jobbigt inuti, medan det handlade om hur det 

blev för mig tillsammans med andra. 
 
Maya: Om jag tolkar dig rätt att det blev mer som att du mår dåligt pga din transidentitet medan du 

försökte säga att det handlade om hur du blev bemött utifrån det, din omgivning, din familj, dina 

vänner och han som satt framför dig. 

 
Kim: Ja, just det. 
 

Detta tema visar på vikten att som terapeut veta och förstå det lidande en 

normbrytande identitet bär med sig och sträva efter att validera detta. Det kan 

tänkas att detta misstag hänger ihop med en medveten eller omedveten 

patologisering av transidentiteter, vilket gör att fokus kan hamna fel och 

därigenom bli mer skuldbeläggande och inte validerande och frigörande. Med 

tanke på att könsdysfori fortfarande är en psykiatrisk diagnos blir det på sätt och 

vis begripligt att psykoterapeuter kan göra detta misstag. Samtidigt som det är 

nödvändigt att se hur denna attityd landar i klienten, vilket Patrik och Kim 

beskriver. 
 

ALLIANSBROTT I DET TERAPEUTISKA SAMSPELET 

 

De teman som dykt upp i materialet handlar om transpersoners upplevelser av 

vad som ansetts vara viktigt i det psykoterapeutiska bemötandet. Detta avsnitt 

visar på de relationella konsekvenser som brister i bemötandet kan leda till 

(Safran & Muran, 2000; Stenlund, 2002; Philips & Holmqvist, 2008). Detta görs 

genom att ta upp exempel på konfrontativa och undandragande alliansbrott 

(Safran & Muran, 2000). 
 

Konfrontativa alliansbrott 

 

Under denna rubrik visas ett exempel på hur ett konfrontativt brott kan se ut. 

Kim vågar vara öppet kritisk gentemot sin terapeut. Kim berättar under intervjun 

att den utgick ifrån någon form av kunnighet kring queer- och transfrågor hos 

terapeuten utifrån att terapeuten uttryckt att han hade hbtq-kompetens. Den 

beskriver att det var skälet till att den också tog upp frågor kring att operera bort 

sina bröst. Kim är tydlig med att i allmänhet är den mer försiktig med att ta upp 
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den typen av frågor just på grund av rädslan att möta negativa reaktioner. Men i 

detta fall trodde den att det var tryggt. 
 
Kim: När jag skulle operera bort mina bröst, när jag sade det, vi hade inte pratat om det så mycket, 

så då började han säga såna saker som att: är du säker på det, du väljer bort en funktion, har du tänkt 

hur du ska göra då du ska amma dina barn och... 
 
Maya: Du skrattar då du berättar om detta men jag tänker att detta måste ha varit väldigt jobbigt. 

 

Kim: Jag blev mest frustrerad och irriterad, är vi på den här nivån? 
 
Maya: Sade du det? 
 
Kim: Ja, jag sade det fast kanske inte med dom orden, och så sa jag att hur ska du amma dina, för att 

han var ju man...och då sa han att det är ju en annan sak (skratt). 
 

Denna ordväxling beskriver hur Kim vågar konfrontera sin terapeut, kanske inte 

helt rakt men med en humoristisk touch. Det som Kim upplever är dock ett 

alliansbrott där den känner sig ifrågasatt i sin transidentitet. Efteråt beskriver 

Kim att de försökte tala om händelsen och Kim försöker säga något om att den 

känner sig ifrågasatt vilket leder till att terapeuten svarar att hans jobb är ju att 

ställa frågor. På det svarar Kim: 
 
Kim: Och det håller jag ju med om, men inte på det sättet [….]. Jag tyckte att allt blev ett 

ifråga-sättande, han skulle ju aldrig ha ifrågasatt på samma sätt om jag skulle ha varit cisperson. Är 

du helt säker på att du är ciskvinna, det skulle han aldrig har gjort. Så han tyckte uppenbarligen att 

detta var ett område som var ok att ifrågasätta, vad jag har för kropp och vad jag identifierar mig 

som. 
 

Kim syftar här på att terapeuten inte ställer frågorna på ett rent och respektfullt 

sätt utan där frågorna blir en sorts ifrågasättanden eller mikroaggressioner 

gentemot transidentiteten. Kim fortsätter också att berätta att de aldrig lyckades 

reparera detta brott utan försöken från Kim sidan snarare fördjupade brotten och 

förtroendet försvagades. I detta meningsutbyte blir det tydligt hur en normativ 

inställning från terapeutens sida, med knappast illvilliga motiv leder till en 

känsla hos Kim av att känna sig ifrågasatt. Det blir också tydligt att detta brott i 

relationen inte lyckas repareras. 
 

Undandragande alliansbrott 

 

Under denna rubrik beskrivs hur ett undandragande brott kan se ut. Maria 

beskriver att det är jättetrist att behöva utbilda sin terapeut. Hon är tydlig med att 

beskriva att hon inte gått i terapi för att utbilda sin terapeut utan för att hon ville 

få hjälp att må bättre. Maria beskriver en ilska i att sitta i terapin och utbilda 

någon som egentligen är till för att hjälpa henne. Hon fortsätter med att beskriva 

hur hon handskades med denna känsla. Hon tog aldrig upp sin upplevelse av att 

det inte var så kul att undervisa sin terapeut. Då jag frågar henne varför hon inte 
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gjorde det svarar hon: 
 
Maria: För jag är för snäll (skratt).[...........] Jag behöver ju också mer tid att bearbeta och i stunden 

kanske, ja det bara händer. Men så i efterhand...jamen, vad var det. Jag litade ju på att dom ska 

kunna sin sak, liksom, så då lämnade jag över mig till dom och blev ganska okritisk. Det är ju det sista 

man vill vara då man träffar nån att vara kritisk mot, man vill ju känna sig trygg. 
 

Här blir det tydligt med den sårbara positionen som klient, att inte känna att en 

är i positionen att kunna ta upp känslor av otillfredsställelse eller missnöje. Det 

som Maria också beskriver är en överslätande attityd, en okritisk position där 

hon är tacksam för det hon får. Detta beskriver hon precist i följande citat: 
 
Maria: Jamen såhär i efterhand kan jag tänka att jag skulle ha sagt mer ifrån och sagt att det här 

känns liksom nu kan vi avsluta det här samtalet så kan du gå hem och läsa på och sen kanske vi kan 

ses igen.[......]. Sen finns det ju en generell känsla att man ska vara tacksam för det man får inom 

psykvården. Ja, ja då får jag väl tänka det är detta jag kan få. 
 

Maria är medveten och kan tydligt beskriva ett missnöje som aldrig adresseras 

utan som förblir ett undandragande brott i den terapeutiska relationen som inte 

medvetandegörs och därigenom inte repareras. Psykoterapeuten adresserar inte 

heller detta brott förmodligen på grund av omedvetenheten om att okunskap 

påverkar relationen negativt. Ifall terapeuten insåg detta skulle det vara möjligt 

att tala om detta alliansbrott och kanske reparera det genom att terapeuten skulle 

tillstå sin brist i förhållande till Maria och sedan tillägna sig mer kunskap. 
 

Jackie beskriver också ett undandragande alliansbrott. 
 
Jackie: Alltså man vågar inte riktigt, man är liksom sådär försiktig och diplomatisk. Vad menade du 

med den frågan? Den ligger inte så nära till hands. 
 

Jackie uttrycker liksom Maria att det inte är så nära till hands som klient i en 

terapeutisk relation att ta upp saker som skaver. Denna tendens att vara försiktig, 

snäll och tacksam är ett hinder för att denna typ av undandragande brott skall 

komma till ytan. Här är det viktigt att terapeuten tar sitt ansvar i att identifiera 

och medvetandegöra dylika brott. Det handlar för det första om att som 

psykoterapeut ha kunskap om vilken typ av situationer som transpersoner kan 

uppleva som problematiska. För det andra handlar det om att vara uppmärksam 

på subtila tecken på alliansbrott så som tystnader, besvärade miner eller en 

flackande blick. 
 

Vad mikroaggressioner och olösta alliansbrott kan leda till 
 

Det som kan bli konsekvensen av alliansbrott som inte repareras i den 

terapeutiska relationen är att misstroendet växer och till slut att den terapeutiska 

relationen bryts. 
 

Kim beskriver ett bra exempel på skillnaden mellan tydliga kränkningar och 
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mikroaggressioner i följande citat: 
 
Kim: Det är väl klart att det alltid är jobbigt då folk kränker en men det är på sätt och viss lättare då 

någon ropar efter en ”jävla transa” i jämförelse med att folk som känner en väl och vet mycket om en 

och ändå t.ex. inte säger pronomenet, så det blir jobbigt. Det är dom små sakerna som.... 
 
Maya: Gör ont. 
 

Kim: Ja, det är verkligen så. 
 

I denna ordväxling blir det tydligt hur just mikroaggressioner på vissa sätt kan 

göra mer ont än öppna kränkningar. Kim motiverar också detta med att 

mikroaggressioner som levereras av människor som en har en relation, till 

exempel vänner eller en psykoterapeut, smärtar på ett annat sätt. Användandet 

av rätt pronomen blir en validering av Kims innersta, att bli respekterad som den 

den är. Denna insikt är viktig för psykoterapeuter att inse. Det är lätt att slarvigt 

tänka att vad spelar det för roll med ett litet ord. Men det är just denna slarvighet 

som är ett tecken på aningslöshet och oförmågan att mentalisera kring hur detta 

blir för Kim, som kanske mött denna aningslöshet under tio år varje dag i olika 

situationer. Denna typ av alliansbrott beskriver hur förtroendet och tryggheten 

minskar i förhållande till terapeuten. 
 

Kim fortsätter att beskriva hur mikroaggressioner som samlas på hög fördjupar 

misstroendet och otryggheten. I följande ordväxling blir detta tydligt: 
 
Maya: Var du snabb med att förlåta din terapeut när han sa kränkande saker? 
 
Kim: Det beror på vad det handlade om. På något sätt samlas det på hög, liksom. Även om man  

förlåter precis i stunden och går vidare, så blir det ju bara som att varenda grej bara bygger på. Jag 

kan inte lita på den här personen. Så även om jag där och då helt ärligt tänkte att jamen ok det är ok, 

så ju fler såna det kommer så blir det värre.[....] Han hade ju en så viktig funktion. Jag vågade ju 

ändå prata med honom. Jag sa ju saker till honom som jag aldrig sagt till någon annan. Han fick ju en 

viktig betydelse. Och sen när jag berättar det allra viktigaste om mig, och sen trampar han över mig 

och sen ändå inte förstår vem jag är, eller ifrågasätter mig. Även om jag många gånger tänkte att han 

är dum i huvudet så var han ju ändå viktig, liksom. 
 

Dels beskriver Kim hur mikroaggressionerna samlas på hög och bygger på 

alliansbrottet och dels beskriver den hur dessa mikroaggressioner blir så 

smärtsamma utifrån att psykoterapeuten blivit en betydelsefull person. 
 

Kim beskriver till slut att dessa samlade mikroaggressioner leder till ett så stort 

misstroende att dialogen tar slut, att relationen tar slut. 
 
Kim: Han (terapeuten) prata ibland om att jag var så intellektuell istället för att tala om känslor och 

då försökte jag säga att det är så svårt just på grund av hur jag blivit bemött, att det liksom tar stopp 

då man blir bemött på ett sånt sätt. Då tar ju dialogen slut. ”Du är ung och förvirrad, sådär känner 

alla och det går över”. Vart ska jag gå vidare då. Det är ju inget samtal, det tar ju slut där. Det är 

klart att jag inte kan fortsätta där... 
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Kim beskriver i citatet ovan dels hur en samlad erfarenhet av att bli bemött på 

ett kränkande sätt leder till att det blir svårare att öppna sig och tala om sina 

känslor. Kim fortsätter att beskriva hur terapeuten inte lyckas validera dens 

erfarenheter utan oavsiktligt förminskar betydelsen. Det kunde tänkas att ifall 

terapeuten hade mer kunskap om hur det faktiskt kan vara att leva som 

transperson i samhället kunde det leda till ett mycket bättre bemötande. Då 

kanske han hade sagt: ”Jag fattar verkligen att det blivit så för dig, att du inte 

vågar tala om dina känslor. Det måste vara förfärligt att möta okunskap och 

fördomar i så många olika livssituationer. Kan du berätta om några sådana 

situationer? Hur har det blivit för dig?”. Denna typ av förståelse skulle sannolikt 

leda till att Kim skulle börja våga tala mer om sitt inre. 
 

Billy och Patrik beskriver liknande erfarenheter där upprepade 

mikroaggressioner leder till stort misstroende. 
 
Billy: Till slut avslutade jag terapin för vi kom ju ingen vart. 
 
Patrik: Vården generellt, psykoterapi men också vårdcentralen. Jag går inte dit, om jag inte verkligen, 

verkligen måste. Jag utgår från att det inte kommer att funka. Jag har slutat försöka få hjälp. 
 

Patriks uttalande visar också på att för många denna typ av erfarenheter inte bra 

läggs på hög då det gäller en enskild psykoterapeut utan så småningom 

generaliseras detta till en rädsla för att söka hjälp överhuvudtaget. Denna 

upplevelse visar på ansvaret hos psykoterapeuter att genom kunskap och 

reflektion undvika mikroaggressioner till så stor del som möjligt. Och då 

alliansbrott beroende på mikroaggressioner sker sträva efter att uppmärksamma 

och reparera dem på ett sätt som gör att relationen kan fortsätta att bära. 
 

DISKUSSION 

 

Denna studie har försökt fånga transpersoners upplevelser av psykoterapi, vad 

de upplevt varit bra och vad det tyckt varit mindre bra i de terapier de gått i. 

Studien fokuserade på upplevelser i psykoterapi som sedan utkristalliserade sig 

till teman som kunde beskrivas som brott eller alliansskapande i den 

terapeutiska relationen. Det första temat handlar om generell normkritisk 

kompetens som innebär kunskap om både normbrytande identiteter och specifikt 

om transfrågor. Tema två och tre handlar om rätt fokus på transfrågan, vilket 

också hänger ihop med kunskap och kompetens. Det fjärde temat handlar om att 

inte behöva utbilda sin terapeut. Det femte temat handlar om att förstå hur det 

psykiska måendet hänger samman med samhällets värderingar och bemötande, 

som också hänger ihop med kunskap och kompetens. Alla dessa teman visar på 

hur grundläggande en basal kompetens om transfrågor är för att skapa en god 

allians. De visar också på att psykoterapeuten behöver arbeta med sina egna 



 

 

22 

 

värderingar, attityder och känslomässiga reaktioner i förhållande till 

transpersoner. Dessa intervjuer bekräftar tidigare gjord både internationell och 

nationell forskning och liknande teman kommer upp (Bess and Stabb, 2009; 

Israel et al., 2008; Nilsson & Jensen, 2010; Mizock och Lundquist, 2016; 

Rachlin, 2002). 
 

Studien fokuserade också på informanternas reflektioner kring dessa brott i 

förhållande till sina terapeuter. Det visade sig att mikroaggressioner kan 

uppkomma utifrån okunskap och omedvetenhet, vilket kan leda till brott i den 

terapeutiska relationen, som kan bli för djupa att reparera. Materialet visar hur 

svårt det kan vara som klient i allmänhet men kanske som transperson i 

synnerhet att ta upp brott i den terapeutiska relationen. Därför är det av yttersta 

vikt för psykoterapeuter att tillägna sig kunskap kring de vanligaste brotten som 

kan uppkomma tillsammans med transpersoner och införskaffa sig kunskap och 

reflektera kring sina egna värderingar gällande kön- och sexualitetsfrågor. Det 

har konstaterats i tidigare forskning att terapeuter behöver ha kunskap om 

könsidentitets- och sexualitetsfrågor och hbtq-personers livsvillkor (Chavetz 

Korrell & Lorah, 2007; Israel et al., 2008). Kunskap om transpersoners 

livsvillkor och om hur heteronormativa eller transfobiska erfarenheter kan 

upprepas i terapin kan hjälpa terapeuten att upptäcka, förstå och arbeta med de 

alliansbrott som uppkommer. Ifall terapeuten har en bättre förståelse för vad 

som kan skapa alliansbrott blir det lättare att se hur det kan vara kopplat både till 

klientens personliga och kollektiva upplevelser som transperson och vilken del 

terapeuten själv har haft i alliansbrottets uppkomst.  För att skapa en möjlighet 

för transpersoner att våga söka sig till terapi utan att vara rädda för alldeles för 

djupa brott är det viktigt att lyssna till dessa klienters upplevelser. 
 

Det är oerhört betydelsefullt för transpersoners hälsa att bli bekräftade i sin 

transidentitet (Chavetz Korrell & Lorah, 2007; Larsson, Lilja & Fossum, 2008), 

speciellt i betydelsefulla nära relationer. Därför måste det ses som allvarligt och 

etiskt problematiskt att terapeuter brister i detta avseende. 
 

Resultatet i studien tyder på att terapeuter behöver ha kunskap om 

trans-specifika utmaningar för att kunna avgöra i vilken utsträckning dessa 

påverkar klienten och därmed kunna behandla transklienter på ett kompetent sätt 

utan att vare sig lägga för mycket eller för lite fokus på klientens könsidentitet 

vilket också konstaterats i tidigare forskning (Mizock och Lundquist, 2016). En 

kontinuerlig dialog med klienten om målet med terapin, och därmed vad som 

skall få utrymme i denna kan förebygga brott av den karaktären. Att som 

terapeut vara öppen med sin egen syn på transpersoner vilken behöver vara en 

ickepatologiserande och bekräftande hållning, och genom att arbeta aktivt med 

den oro som kan väckas i den terapeutiska relationen ökar möjligheten att 

transidentiteten får rätt fokus och att onödiga brott uppstår. 
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Inställningen och attityderna till hbtq-personer har blivit förbättrade i takt med 

hbtq-personers ökade rättigheter, och genom att de mediala bilderna av 

hbtq-personer blivit mer positiva (Lindholm, 2003; Rosenberg, 2002). Sannolikt 

har detta även påverkat psykoterapeuter på ett sätt som gynnar hbtq-personer. 

Den ökade hbtq-medvetenheten leder sannolikt till att diskrimineringen sällan 

handlar om tydligt kränkande uttalanden eller handlingar. Diskrimineringen 

kommer snarast fram i väldigt subtila former, vilket också denna studie har visat. 

Det är naturligtvis viktigt att påpeka att det finns stora kulturella skillnader då 

det gäller synen på hbtq-personer och att det finns flera kulturer där 

hbtq-personer lever under reella hot där det är straffbart att leva öppet som 

hbtq-person, och där det t.o.m. kan straffas med döden. Denna studie har främst 

fokuserat på Sverige och andra kulturer som har liknande lagstiftning och 

attityder gentemot hbtq-personer. 
 

Metoddiskussion 

 

En kvalitativ ansats som i denna studie leder alltid till att resultaten skapas i 

relationen mellan en specifik forskare och specifika informanter. Detta innebär 

att andra forskare med annan förförståelse förmodligen delvis skulle få andra 

svar på frågorna som ställdes. Det är sannolikt att informanterna påverkats av 

vetskapen om att jag profilerar mig som normkritisk psykoterapeut och därför 

vågat vara mer öppna (Meezan & Martin, 2003). Samtidigt är det möjligt att min 

profilering påverkat urvalet av informanter. Det kunde tänkas att transpersoner 

som är extra kritiska ställer upp för att det tänker sig att ”här har vi en människa 

som förmodligen också är kritisk”.  

 

Etiska överväganden kan möjligen ha påverkat resultaten med tanke på att vissa 

väldigt privata eller känsliga ämnen redan avstyrts vid intervjutillfället. Det 

finns också delar i materialet som av konfidentialitetsskäl inte tagits med i 

resultaten, antingen för att det kunde vara lättare att identifiera personen eller för 

att det varit väldigt privata utsagor. Ett kriterium för deltagande i studien var en 

avslutad terapi. Detta innebär att informanterna reflekterat retroaktivt kring sina 

terapier. Det kan tänkas att detta färgar svaren. Det är möjligt att en pågående 

terapi skulle beskrivas mer positivt med tanke på viljan att upprätthålla en god 

relation. 
 

Denna studie bestående av fem intervjuer är begränsad och beskriver hur just 

dessa intervjupersoner upplevt psykoterapi. Andra informanter skulle 

förmodligen lyfta fram andra aspekter, som inte blir synliga i denna studie. Det 

är också möjligt att de personer som valt att ställa upp på en intervju är en 

speciell grupp av människor som inte representerar transpersoner i stort. 

Grupper som är lättare att nå i allmänhet är vit, urban medelklass, som 

identifierar sig som transpersoner, medan andra grupper såsom icke-vita, 
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lågutbildade och personer som inte själva identifierar sig som transpersoner blir 

svårare att inkludera (Gorman, 2003; Wheeler, 2003). 
 

Det är dock inte individernas erfarenheter som är huvudfokus i denna studie 

utan snarare på vilket sätt de är bärare av sociala mönster och sammanhang 

(Widerberg, 2002). Syftet är alltså inte att generalisera resultaten till alla 

transpersoner, men att lyfta vissa erfarenheter som kan vara av betydelse för 

psykoterapeuter. Kvale (1997) kallar denna typ av validitet för pragmatisk 

validitet, vilket betyder att den praktiska nyttan poängteras. I denna studie lyfts 

just den pragmatiska aspekten tydligt genom att visa på en förändringspotential i 

terapeutiska samtal med transpersoner. Genom att psykoterapeuter tar del av 

resultaten i denna studie möjliggörs en sådan utveckling som transpersoner 

tycks efterfråga. Dessa individers berättelser används alltså för att få syn på mer 

generella hegemoniska strukturer inom psykoterapi med personer med en 

ickenormativ identitet. Av detta skäl har studien sin relevans trots det låga 

antalet informanter. 
 

Också frågor om makt väcks genom den pragmatiska valideringen. Vem är det 

som avgör vilka handlingar och förändringar som är eftersträvansvärda? Hur 

viktigt är det att psykoterapeuter blir medvetna om transspecifika frågor? Som 

svar på dessa frågor har jag försökt vara transparent med min egen förförståelse 

och är explicit med att jag tycker att det är viktigt att en minoritetsgrupps röster 

hörs. Människor som på vissa områden ligger i ett maktmässigt underläge i 

förhållande till majoritetssamhället kan hjälpa till i synliggörandet av blinda 

fläckar hos den som har makt. Psykoterapeuten som har mer makt kan utvecklas 

och detta kan i förlängningen leda till bättre villkor för transpersoner som har 

mindre makt. 
 

Slutord 

 

Förhoppningen är att denna studie kan fungera som inspiration för 

psykoterapeuter att inse och acceptera att detta område inte enbart handlar om 

en specialkompetens som vissa terapeuter besitter, utan det handlar om en 

psykoterapeutisk etik att kunna bemöta en människa utifrån hens livsvillkor. För 

att möjliggöra detta krävs en vänlig men skoningslös rannsakan av sig själv som 

psykoterapeut. En annan förhoppning är att fler studier skulle undersöka inte 

bara transpersoners, men också andra diskriminerade gruppers upplevelser i 

psykoterapi för att höja medvetenheten om vikten av normkritiska perspektiv på 

psykoterapi, där maktanalysen finns närvarande. 
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Bilaga 1 
 

INTERVJUGUIDE 

 
Demografiska uppgifter: 

Ålder, Utbildning, Sysselsättning och Bostadsort 

Bakgrundsfrågor kring transidentitet: 

Hur identifierar du dig själv? 

Vilket pronomen vill du att jag ska använda? 

Om du är i en transitionsprocess, i vilket skede? 

Psykoterapi erfarenheten: 

När gick du i terapi? 

Hur länge? 

Vilken typ av terapi? 

Vet du vilken utbildning terapeuten hade, psykolog, psykoterapeut mm.? 

Vad sökte du för? Vilken problematik? 

INTERVJUN 

Hur har det varit för dig som transperson att gå i psykoterapi? Vilka aspekter av dig själv hade du lätt 

att prata om? Fanns det aspekter som var svårare att tala om? Vilka känslor kände du under din  

terapi med din terapeut just i förhållande till det faktum att du är transperson; stolthet, glädje, ilska, 

sorg, skam, rädsla etc? Kände du att du fritt kunde tala om alla aspekter kring din transidentitet? Hur 

förhöll sig din terapeut och du ifall ni hamnade i missförstånd, konflikter eller allmänt svåra känslor 

kring din transidentitet? Vågade du prata om det? Lyfte terapeuten upp det? Eller blev det enbart tyst 

och att du höll det för dig själv? Var du snabb i att ”förlåta” din terapeut ifall hen gjorde saker du inte 

gillade, eller kunde du uttrycka det? Förstorade terapeuten upp det faktum att du är transperson eller 

förminskade hen det? Vad skulle du ha önskat av din terapi i avseende på att du är transperson? 

Alla dessa frågor kommer att följas upp av konkreta exempel och försök till att få fram känslan i  

mötet. Tanken är att inte enbart få tag på de uppenbara eventuella brott som skett i terapin utan  

syftet är också att få tag på aspekter som kanske inte varit helt medvetna och tydliga då själva terapin 

var igång. 


