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Sammanfattning 
 
Studien syftar till att undersöka hur vårdpersonalen på en vårdavdelning beskriver transsexuella patienter och mötet med dessa. 
Sammantaget har tolv personer från olika yrkesgrupper på Hand- och Plastikkirurgiska avdelningen (HPK) på 
Universitetssjukhuset i Linköping intervjuats. På HPK utförs könsbytesoperationer, och inom psykiatrin på samma sjukhus görs 
utredningar, som ligger till grund för könsbytet. Intervjuerna har analyserats med hjälp av diskursanalys. Utifrån informanternas 
beskrivningar framkom en mångfacetterad bild av transsexuella patienter, som i vissa stycken visade sig vara både paradoxal och 
komplex. Resultaten har tolkats som att de transsexuella patienterna utmanar vårdpersonalens syn på patienter utifrån det faktum 
att de både är annorlunda än andra patienter, och inte. Det finns en tvekan i att beskriva dem som sjuka, men samtidigt upplevs 
dessa patienter vara i stort behov av vård. Vidare beskrivs det specifika för patientgruppen i termer av att dessa patienter är pålästa 
och fokuserade. Dessutom uppfattas det inte sällan av vårdpersonalen som mycket speciellt och positivt att vara med i en process 
som ofta innebär en mycket stor livsomställning för patienten. Mötet mellan den transsexuella patienten och vårdpersonalen 
beskrivs också på en övergripande diskursiv nivå. Resultaten kan användas för att öka förståelsen för och begripliggöra mötet 
mellan de transsexuella patienterna och sjukvården.  
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Sammanfattning 

 
Studien syftar till att undersöka hur vårdpersonalen på en vårdavdelning 
beskriver transsexuella patienter och mötet med dessa. Sammantaget har tolv 
personer från olika yrkesgrupper på Hand- och Plastikkirurgiska avdelningen 
(HPK) på Universitetssjukhuset i Linköping intervjuats. På HPK utförs 
könsbytesoperationer, och inom psykiatrin på samma sjukhus görs utredningar, 
som ligger till grund för könsbytet. Intervjuerna har analyserats med hjälp av 
diskursanalys. Utifrån informanternas beskrivningar framkom en 
mångfacetterad bild av transsexuella patienter, som i vissa stycken visade sig 
vara både paradoxal och komplex. Resultaten har tolkats som att de 
transsexuella patienterna utmanar vårdpersonalens syn på patienter utifrån det 
faktum att de både är annorlunda än andra patienter, och inte. Det finns en 
tvekan i att beskriva dem som sjuka, men samtidigt upplevs dessa patienter vara 
i stort behov av vård. Vidare beskrivs det specifika för patientgruppen i termer 
av att dessa patienter är pålästa och fokuserade. Dessutom uppfattas det inte 
sällan av vårdpersonalen som mycket speciellt och positivt att vara med i en 
process som ofta innebär en mycket stor livsomställning för patienten. Mötet 
mellan den transsexuella patienten och vårdpersonalen beskrivs också på en 
övergripande diskursiv nivå. Resultaten kan användas för att öka förståelsen för 
och begripliggöra mötet mellan de transsexuella patienterna och sjukvården.  
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VÅRDPERSONALS BESKRIVNINGAR AV 
TRANSSEXUELLA PATIENTER 

”Det är som vilken patient som helst” 
 
När du möter en annan människa och inte genast kan avgöra om det är en man 
eller en kvinna du möter, en pojke eller en flicka, försöker du ta reda på det. Du 
följer människans rörelser, tittar efter kännetecken som har med kön och genus 
att göra. Du vill veta. Det finns ett behov av att veta, av att få vetskap. Varför är 
denna vetskap så viktig? Vad ska du med den till? Handlar den om att 
strukturera omvärlden och i ett längre perspektiv förstå omvärlden? Eller 
handlar det om att, för att veta hur du själv ska förhålla dig till en annan 
människa krävs att du vet om denna andra är en man eller en kvinna? Vem vet 
något om hur det känns att få sin könsidentitet ifrågasatt, kanske både av sig 
själv och av andra? Var skulle betydelsen av könstillhörighet kunna vara särskilt 
framträdande och därför möjligt att studera?  
   
Vi började detta uppsatsarbete med att formulera frågeställningar kring den 
grupp av människor som inte definitivt anser sig tillhöra endera könet. Vi 
skaffade oss information kring intergenderism och transsexualism. Vår önskan 
från början var att komma i kontakt med människor som kunde tänka sig att leva 
i båda könen, att växla mellan könen. Detta läste vi om i DN (Bratt, 2005) . Vår 
tanke då var att undersöka i vilken mån transgenderism eventuellt innebär en 
ökad valfrihet eller inte.  
 
Så småningom kom vi dock att rikta in oss på transsexuella. I samband med att 
vi inledde uppsatsarbetet fick vi information om att man på Karolinska Institutet 
i Stockholm planerat en mer genomgripande uppföljning av transsexuella 
patienters hälsa. Ett avgörande faktum till att vi valde denna grupp var också att 
vi visste att utredningar med påföljande TS-kirurgi gjordes vid 
Universitetssjukhuset i Linköping. Vi började ta kontakt med personer som vi 
trodde kunde vara centrala i denna organisation. Vår målsättning var då 
fortfarande att göra en kvalitativ studie med direkt inriktning mot transsexuella. 
Vi hade för avsikt att genomföra intervjuer med transsexuella som antingen 
befann sig mitt i en utredningsprocess, alternativt med patienter som genomgått 
könsbyte sedan en tid tillbaka, gärna några år. Vårt syfte handlade då till stor del 
om att undersöka hur personer med dessa erfarenheter såg tillbaka på sin 
könsbytesprocess, men också hur vägen dit sett ut. Det visade sig dock vara 
svårt och tidskrävande att komma i kontakt med före detta transsexuella. Vi 
stötte även på etiska och praktiska hinder, då även professionella utredare och 
annan vårdpersonal inte utan anledning kan ta kontakt med patienter som de 
formellt släppt kontakten med.  
Efter en tid fick vi dock tillträde till detta område på ett annat sätt när vi valde 
att vända oss direkt till Hand och Plastikkirurgiska avdelningen (HPK) och de 



 2 

verksamma plastikkirurgerna där. På detta stadium hade vi fortfarande 
förhoppningar om att kanske intervjua både vårdpersonal och patienter. Med 
hänsyn till vår tidsram blev vi här mer eller mindre tvungna att välja inriktning. 
Vi valde då att intervjua personal från HPK. Vår fokus blev då att utifrån de 
professionellas perspektiv få svar på våra frågor rörande transsexualism och 
transsexuella patienter.  
 
Vår utgångspunkt som psykologstudenter i det här arbetet har varit att gå in i 
den här studien så öppet och förutsättningslöst som möjligt. I och med att vi 
sökte oss till den medicinska världen, påmindes vi om att vi själva rör oss 
mellan olika paradigm med avseende på synen på patienter. Å ena sidan är vi 
delvis en del av ett medicinskt betonat paradigm där patienten beskrivs utifrån 
termer såsom diagnostik, bedömning, behandling och utfall/behandlingsresultat. 
Å andra sidan är vi delvis skolade och även hemmahörande inom en 
begreppsvärld där man talar om sociala konstruktioner, även innefattande 
begrepp såsom ’makt’ och ’hierarkier’ beträffande olika tolkningar.  
   Denna förförståelse har antagligen påverkat oss såväl på ett omedvetet som på 
ett medvetet plan. Ibland har vi använt oss av det mer aktivt, t ex i mötet med en 
medicinsk värld där vi kunnat betrakta individen ur flera olika perspektiv 
samtidigt och i praktiken kunnat betrakta kön som en social konstruktion. 
   
Som universitetsläraren Jamison Green (2004; s 1), som själv genomgått 
könsbyte, uttrycker sig när han säger till sina studenter: “You all know what sex 
you are, right?---So, how do you know?” Hur vet vi vilket kön vi tillhör?  
  
 

Tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter 
 
Begreppet transsexualism tycks ha uppkommit i en medicinsk kontext. Läkaren 
Magnus Hirchfeld var en av föregångarna inom ämnet och introducerade 
begreppet transsexualism på 1910-talet. Redan under 1800-talets senare hälft 
började man differentiera företeelsen, avgränsa den gentemot transvestism samt 
skilja på primär och sekundär transsexualism. 1966 kom Harry Benjamins The 
Transsexual Phenomenon (Meyerowitz, 2002), som bidrog till att på allvar 
sprida begreppet transsexualism.  
 
Inom ett medicinskt paradigm används begreppet transsexualism också idag 
(Landén, 1999), i betydelsen av ett tillstånd då könsidentiteten – vår subjektiva 
uppfattning om att vara man eller kvinna – inte överensstämmer med det 
biologiska könet. Könsidentiteten och insikten om att man antingen är man eller 
kvinna sägs vara något som man inte funderar över så ofta förutom när det inte 
överensstämmer med kroppens biologiska kön. Man differentierar 
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transsexualism inom medicinen genom att skilja på primär transsexualism och 
sekundär transsexualism. Det förra avser de människor som upplevt en 
avvikande könsidentitet redan tidigt i utvecklingen, från ca 3-4 års ålder, och där 
denna uppfattning oftast fördjupats under puberteten. Sekundär transsexualism 
handlar om människor som senare i livet går mot en transsexuell 
identitet/upplevelse endast efter en period av aktiv homosexualitet eller 
transvestism. (Landén, 1999) 
 
I den ovan beskrivna, medicinska definitionen av transsexualism som Landén 
kan sägas företräda är den transsexuella personen genotypiskt och fenotypiskt 
otvivelaktigt man eller kvinna. Den transsexuelles självuppfattning stämmer 
däremot överens med det motsatta könet och står i motsats till det genotypiska 
och fenotypiska. Hos Landén beskrivs upplevelsen av att vara transsexuell som 
att ”vara fångad i en kropp som tillhör det motsatta könet” (Landén; s.13). Här 
finns en bild av hur transsexuella ogillar eller ignorerar sina genitalier och andra 
karakteristika för det biologiska könet. Tillståndet sägs ofta leda till självmord, 
självkastration eller amputation. Enligt Landén kan samhällets brist på förståelse 
särskilt öka det personliga lidandet hos dessa människor, och de transsexuella 
själva önskar behandlas med omfattande insatser såsom hormoner och kirurgi 
för att undvika detta lidande. 
 
Utifrån medicinsk forskning finns hypoteser om transsexualism som en 
konsekvens av skillnader på genetisk nivå, bland annat med avseende på 
biologisk, prenatal påverkan på fostret. Det finns studier på råttor som uppges 
peka i den riktningen (Landén, 1999).  
 
Cross-gender är något som anses förekomma inom många olika kulturer . I 
västvärlden betraktas transsexualism som ett patologiskt fenomen, och finns 
beskrivet som en störning i såväl ICD-10 som DSM-IV, där transsexualism 
inordnas under könsidentitetsstörning. (Se bilaga 1.) 
 
Det finns dock exempel på rörelser, i USA, som vill avlägsna uppfattningen om 
transsexualism som patologisk och jämför det med homosexualitet, som har 
blivit bortaget från DSM. Inom dessa rörelser ges uttryck för att i linje med att 
homosexuella har rätt att välja en partner av vilket kön som helst, borde också 
de transsexuella ha rätt att transformera sig själva till vilket kön de vill, såväl 
juridiskt, kirurgiskt som medicinskt. (Landén, 1999).  
    
I Sverige och andra länder finansieras utredning och behandling av GID av den 
medicinska försäkringen som en konsekvens av det medicinska samhällets syn 
på transsexualism som en störning. Landén menar att denna förmån skulle tas 
bort om klassifieringssystemet övergav diagnosen, och då skulle behandlingen 
av transsexuella övergå till kosmetisk kirurgi.  
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Det finns en del forskning, företrädesvis internationell (Cohen-Ketten & 
Gooren, 1999), när det gäller transsexuellas hälsa och resultat av behandling. 
Man har gjort metaanalyser och studerat de medicinska insatsernas resultat för 
denna patientgrupp. Utifrån dessa har man dragit slutsatser om att 
könsbytesoperationer effektivt botar den dysfori som transsexuella lider av.  
 
Man kan också anlägga ett queerperspektiv när det gäller transsexualism 
(Kulick, 2005). Queerperpektivet kan sägas ha en mer uttalad politisk 
dimension, och här fokuserar man på att synliggöra processer, som sägs göra 
personer och beteenden obegripliga eller dåliga. Utifrån detta perspektiv skulle 
diagnosen transsexualism kunna betraktas som ett resultat av att människor med 
dessa erfarenheter reducerats till något avgränsat och avvikande. Detta istället 
för att försöka problematisera och försöka förstå dessa individer.  
 
Det finns också studier kring konstruktionen av genus med avseende på 
transsexuella (Kessler & McKenna 2000). Här problematiseras begreppet 
transsexualism utifrån ett socialkonstruktionistiskt perspektiv. Coyle (2000) 
skriver att det socialkonstruktionistiska perspektivet har en kritisk syn på de sätt 
vi ser på världen som vi tar för givet, som till exempel antagandet att kategorier 
som vi använder oss av för att tolka världen korresponderar till ’riktiga’, 
’objektiva’ entiteter. Dessa sätt att förstå ses som uppbyggda genom sociala 
processer, speciellt genom lingvistiska interaktioner, och är därför kulturellt och 
historiskt specifika. Det finns inget beständigt eller oundvikligt i det som verkar 
vara allmänt accepterade sätt att representera världen, de är socialt konstruerade.   
 
Det finns en hel del forskning när det gäller bakomliggande orsaker till 
transsexualism, och då främst utifrån psykologiska och medicinska perspektiv 
(Cohen-Ketten & Gooren, 1999; Landén, 1999). Men området när det gäller hur 
mötet mellan den transsexuella patienten och sjukvården ser ut, tycks vara 
tämligen obeforskat. Jonsson och Öhammar (2004) har specifikt undersökt 
sjuksköterskors uppfattningar av omvårdnadsarbetet kring patienter med 
transsexualism som genomgår könskorrektion. Uppsatsen uppges ha en 
fenomenografisk ansats. Här ligger fokus på sjuksköterskornas förhållningssätt 
och omvårdnaden. Man fann fyra centrala kategorier när det gällde 
omvårdnaden, och dessa beskrevs som: Stöd och information, uppgifter och 
förhållningssätt, möte med patienter i livsförändring och sjuksköterskans 
uppfattning om patientens sexualitet.  
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Syfte 
 
Syftet med denna uppsats är att utifrån samtal med professionella inom vården 
få en bild av den transexuella patientens möte med vården. Vi är intresserade av 
att se hur bilden av den transsexuella patienten konstrueras och avgränsas i 
samtalet med oss.  
 
Vi söker inte efter svar på hur transsexualism uppstår eller om det har en 
biologisk eller psykologisk bakgrund. Vårt syfte är inte att försköna eller 
idealisera transsexualism eller andra uttryck för könstillhörighetsfrågor, ej heller 
att avfärda transsexualism, utan mer att undersöka hur detta fenomen 
konstrueras i vår tid och i vårt samhälle. 
 
Vi har dock gått in i den här studien med frågan om hur mötet mellan en diagnos 
och ett fenomen som transsexualism, och sjukvården kan se ut.  
I vårt arbete har vi resonerat kring det faktum att de transexuella på sätt och vis 
kan sägas vara hänvisade till sjukvården, såväl den somatiska som den 
psykiatriska.  
 
Vi bedömer att resultatet av vår studie mycket väl kan ha relevans för såväl 
yrkesmän och -kvinnor inom hälso- och sjukvård, som en intresserad allmänhet. 
Just psykologer och psykologisk kunskap och medvetenhet kan fylla en mycket 
viktig funktion i sammanhang där transsexuella kommer i kontakt med 
sjukvården; inte minst utifrån komplexiteten i mötet mellan TS-patienten och 
vårdpersonalen. 
 
Frågeställningar som är aktuella i denna uppsats är: 
 

• Hur talar personalen om den transsexuella patienten? 
 
• Vilken bild av den transsexuella patienten skapas? 
 

Ord och begreppsval 
 

När det gäller begrepp och termer har vi resonerat oss fram till följande: Vi 
skriver nedan om TS-patienten, väl medvetna om att det är individer vi 
beskriver, men använder termen i förenklande, begripliggörande syfte. ’TS-
patienten’ ses här som synonymt med ’transsexuella patienter’. Vi har genom 
den här studien förstått att olika termer såsom könsbyte, könskorrigering och 
könskorrektion används för att uttrycka den kirurgiska transition som de 
transsexuella genomgår. Vi har uppfattat det som att det finns en etisk aspekt av 
denna differentiering, och att ordet ’könsbyte’ indikerar att vederbörande skulle 
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byta från ett kön till ett annat. Såväl direkt som indirekt har vi dock 
uppmärksammats på att upplevelsen hos TS-patienten kan vara att man går från 
ett mer eller mindre felaktigt kön till ett som man kan identifiera sig med i högre 
utsträckning. Och utifrån detta perspektiv skulle termen ’könskorrektion’ 
möjligen anses vara lämpligare i sammanhanget. Vi har ändå valt att använda 
ordet ’könsbyte’ och då i betydelsen av både de specifika kirurgiska momenten 
per se, men också i betydelsen av hela processen från a till ö. Detta beslut har vi 
fattat dels utifrån att informanterna själva i princip uteslutande använder denna 
term, dels utifrån att vi även uppfattat att TS-patienter kan hålla med om att man 
på ett sätt faktiskt byter kön, genom operation och genom ändrat namn och 
personnummer och genom det sociala könsbytet, som inbegriper att ”komma ut” 
inför familj, vänner och den sociala omgivningen.  
 
Vi uppfattar vidare att termen ’könskorrektion’ kan indikera att man rättar till 
något eller korrigerar något som från början blivit fel. Väl medvetna om att 
denna syn finns, väljer vi dock att se på transsexualism och könsbyte som något 
vida mer komplext än så. Härmed vill vi påvisa vår medvetenhet i frågan, och 
inser genom vårt ställningstagande att det kan finnas människor både inom 
sjukvården, som patienter eller andra som inte håller med oss.     
 
I denna uppsats talar vi också om ’det gamla könet’ respektive ’det nya könet’. 
Liknande resonemang som det ovan kring termen ’könsbyte’ kan givetvis föras 
kring dessa begrepp, men här har vi också haft läsbarheten i fokus. Man kan 
givetvis ifrågasätta en term som ’det nya könet’ i ett fall där TS-patienten från 
några års ålder uppges ha varit medveten om detta faktum. Genomgående i 
texten används också termerna ’F-M’ (Female to Male) respektive ’M-F’ (Male 
to Female). Dessa har vi valt att inte översätta från engelskan då vi själva ganska 
snart kan sägas ha socialiserats in i en viss vokabulär. Termerna förekommer i 
intervjuerna och har även använts av oss psykologstudenter både i kontakt med 
informanterna och i diskussioner och samtal oss emellan. Dessa begrepp 
beskriver således huruvida TS-patienten gått från att ha varit kvinna till att ha 
blivit man och vice versa. 
 
I uppsatsen använder vi begreppen ’informanter’ respektive ’vårdpersonal’ och i 
viss mån ’professionella’. Dessa begrepp anser vi i det här fallet ha samma 
betydelse. Men ibland använder vi det ena istället för det andra, och då ofta för 
att just den specifika betydelsen är mer framträdande i sammanhanget; men 
också i syfte att variera språket.  
    
Någon gång förkortar vi ’Hand- och plastikkirurgiska avdelningen’ på 
Universitetssjukhuset i Linköping med ’HPK’. 
 
Vi för detta resonemang kring ord och begrepp också utifrån det faktum att vi 
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kommer använda en diskursiv ansats i analysen. Sambandet och interaktionen 
mellan ord och handling kan här anses vara av central betydelse. 

 

Metod 
 
Val av metod 
 
För att undersöka våra frågeställningar har vi valt kvalitativ metod. Enligt 
Starrin & Svensson (1994) lämpar sig kvalitativ metod för att undersöka 
otillräckligt undersökta företeelser.  
 
Utifrån vårt syfte att studera konstruktionen av den transsexuella patienten, 
bedömde vi att det kunde vara användbart att använda sig av diskursanalys som 
metod.  
 
Det finns flera olika diskursanalytiska inriktningar (Winther Jörgensen & 
Phillips, 2000), men samtliga bygger på socialkonstruktionism och förenas i sin 
syn på språkets funktion. Utgångspunkten för diskursanalys kan sägas vara att 
språket är strukturerat i olika mönster. Saker och ting får en innebörd genom vår 
användning av ord och kategorier. Utifrån detta talar man inte om någon 
objektiv sanning, inte heller om någonting som finns bakom diskurserna som 
forskningen kan blottlägga. Man kan dock inom diskursanalys tala om en fysisk 
materiell verklighet, men den får endast mening och kan bara göras begriplig 
genom användandet av språket. De olika diskursanalytiska inriktningarna skiljer 
sig åt i synen på subjektets eller individens position i förhållande till diskurser 
eller strukturer. Medan Foucault kan sägas betrakta subjektet som helt styrt av 
diskurserna, företräder den kritiska diskursanalysen respektive 
diskurspsykologin ett perspektiv där subjektet snarare kan sägas använda 
diskurserna som resurser i konstruktionen av ordens innebörd. 
 
Syftet med diskursanalys kan sägas vara (Coyle, 2000) att studera diskurserna i 
sig och analysera hur människor konstruerar verkligheten genom språket så att 
den framstår som objektiv och given. Med diskursanalys kan man också 
uppmärksamma vilka olika konsekvenser användningen av diskurserna kan få, t 
ex i form av ojämlika förhållanden. Diskursanalys kan beskrivas som såväl ett 
teoretiskt som ett metodologiskt förhållningssätt, där dessa egentligen aldrig går 
att skilja från varandra (Winther Jörgensen & Phillips). 
 
Vi har inte explicit valt en entydig diskursanalytisk inriktning, utan hämtat 
inspiration från flera olika inriktningar.  
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Informanter 
 
Vi har använt oss av ett teoretiskt urval. Genom denna urvalsprincip (Fife-
Schaw, 2000) kontaktas människor som sannolikt kan ge värdefull information 
om det som önskas undersökas. Enligt Coyle (2000) är det vid diskursanalys av 
intervjumaterial inte nödvändigt med ett så stort urval som möjligt. Det är dock 
viktigt att samla på sig tillräckligt med material för att i möjligaste mån försäkra 
sig om variationen av möjliga diskursiva former som används när man talar om 
forskningsfrågan.  
 
I samband med att vi tog kontakt med organisationen fick vi möjlighet att 
genomföra intervjuer med tre personer ur vårdpersonalen. I detta skede vände vi 
oss till vårdenhetschefen för HPK, för att få godkännande beträffande vår ingång 
i organisationen. Vi fick vi då en lista på ytterligare cirka femton personer ur 
personalen som kunde tänka sig att ställa upp för intervju. Vi hade på förhand 
uttalat ett önskemål om att intervjua professionella ur så många olika 
professioner som möjligt. De vi sedermera intervjuade representerade 
undersköterskor, sjuksköterskor, läkare och administrativ personal. Gemensamt 
för våra informanter är att samtliga arbetar direkt eller indirekt med 
patientgruppen transsexuella. Efter den stora operationen (då könsbytet skett i 
kirurgiskt hänseende) blir TS-patienterna vanligtvis kvar en dryg vecka på 
avdelningen. Några av informanterna kommer därefter i kontakt med patienterna 
genom telefon- eller mejlkontakt. Oftast kommer patienterna tillbaka till 
avdelningen för att göra smärre kirurgiska ingrepp eller korrektioner, och möter 
då våra informanter igen, ett antal månader och ibland år senare. Våra 
informanter är således med patienterna under en relativt sett mycket begränsad 
tidsperiod under patientens långa väg från att ta kontakt med sjukvården till att 
ha genomgått könsbyte fullt ut. Våra informanter har också beroende på 
profession sinsemellan ganska skiftande inblick i den enskilde patientens liv. 
 
Vi har intervjuat personer ur flera olika yrkeskategorier, men i uppsatsen 
analyserar vi inte resultaten utifrån den dimensionen. De olika intervjuerna 
betraktas som en helhet, eftersom variationerna i materialet tillsammans bedöms 
berika helheten, med avseende på frågeställningarna, i motsats till att hitta 
skillnader mellan olika professionella yrkesgrupper.   
 
Insamlingsmetod 
 

Möte med verksamheten I samband med att vi fick tillträde till 
organisationen och genomförde intervjuerna bjöds vi också in att delta i det 
dagliga arbetet på avdelningen. Vid några tillfällen följde vi plastikkirurgernas 
arbete och erbjöds att delta vid operationer och möten med patienter. Dessa 
besök på HPK skulle kunna beskrivas som deltagande observationer. Här fick vi 
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möjlighet att ställa frågor och praktiskt se hur vården och behandlingen av TS-
patienter gick till. Vi gavs även chans att genomföra ett längre samtal med en av 
patienterna som låg inne för att opereras. 
 
Våra besök på HPK gav oss mycket extra information och väckte också nya 
frågor. Vi har dock valt att endast inbegripa våra bandade och transkriberade 
intervjuer som bas i resultatet. Däremot har vår utökade kunskap och inblick i 
arbetet på avdelningen förmodligen påverkat vårt uppsatsarbete, på så sätt att vi 
använt denna kunskap för att problematisera våra resultat.  
 

Intervjuundersökning Enligt Winther Jørgensen och Phillips (2000) 
använder sig ofta forskare med diskursiv inriktning av naturligt förekommande 
material som transkriptioner av vardagssamtal, medietexter och liknande. 
Fördelen är då att forskaren inte påverkar materialet i dess tillkomst och att man 
kan få bredd och variation i analysen. Det kan dock vara svårt att få tillgång till 
sådant material både praktiskt och forskningsetiskt. Willig (2003) menar att 
många diskursanalytiker har gått från detta till semistrukturerade intervjuer för 
att generera data till analysen.  
 

Intervjuguide Intervjuerna genomfördes med hjälp av en semistrukturerad 
intervjuguide (se bilaga 2), vilken utformades utifrån medvetenheten om att det 
område vi hade för avsikt att undersöka kunde beskrivas som tämligen okänt för 
oss. Enligt Kvale (1997) lämpar sig den mindre strukturerade intervjun för att 
blottlägga ett sammansatt problem, eller en fråga där man inte använder sig utav 
distinkta hypoteser. 
 
Utifrån vårt ovan beskrivna syfte sammanställde vi ett antal frågor som var 
avsedda att vara så öppna som möjligt, och därmed skapa en möjlighet till 
reflektion. Vår målsättning var att formulera dessa frågor på ett sätt som 
lämnade stort utrymme åt informanten i fråga att själv bestämma i vilken 
utsträckning han/hon i besvarandet av dessa frågor ville vara personlig. Denna 
intention var central i sammanställningen av intervjufrågorna då vi föreställde 
oss att frågor rörande vårdpersonalens professionella situation och kontext, lätt 
skulle kunna uppfattas som uppmaningar riktade mot informanten att dela med 
sig av sina personliga erfarenheter. Frågorna konstruerades vidare utifrån en 
vision om att informanterna inte skulle känna sig pressade att tala om specifika 
patienter, med hänsyn till rådande sekretessbestämmelser. Frågorna var tänkta 
att beröra olika aspekter av arbetet med TS-patienter, men överenskommelsen 
mellan oss som intervjuare var att även spontant i ögonblicket känna oss fria att 
formulera andra frågor. Denna typ av frågor kan definieras i enlighet med Kvale 
(1997), och därmed benämnas som uppföljningsfrågor, sonderande frågor 
respektive specificerande frågor. Vi valde också att mot slutet av intervjun ha 
frågor rörande intervjun i sig. Vårt syfte var här att bjuda in informanten till att i 
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direkt anslutning till frågorna också reflektera kring intervjun som helhet. Med 
detta önskade vi också att i ett sorts dialogiskt utvärderingssyfte stämma av 
tankar och reflektioner gällande hur frågorna uppfattats av informanten.  
 
På grund av tidsbrist genomfördes ingen pilotintervju. Dock förde vi intervjuare 
under intervjuarbetets gång sinsemellan en diskussion kring intervjuguidens 
frågor och deras betydelser och konsekvenser för intervjun och det omedelbara 
resultat vi fick. Trots detta behöll vi intervjuguiden i dess ursprungliga skick 
genom hela intervjuförfarandet.  
 
Genomförande av intervjuer 
 
Sammanlagt genomfördes 13 stycken intervjuer. Två av dem blev på grund av 
tekniska missöden ej inspelade. En av dessa intervjuer finns med i resultatdelen 
då den dokumenterades i nära anslutning till intervjutillfället. Den andra 
intervjun som inte blev inspelad räknas dock som bortfall, då detta upptäcktes 
först en vecka senare. Sammanlagt bildar därför 12 intervjuer underlag för 
resultaten.  
 
Intervjuerna genomfördes i februari och mars 2006. Samtliga intervjuer 
genomfördes på HPK på plats, i en lokal som den intervjuade hade ordnat. 
Intervjuernas längd var mellan 30 minuter och 90 minuter. Vid samtliga 
intervjuer deltog en intervjuare och en informant. Anledningen till att vi, som 
intervjuare, inte gjorde alla intervjuer gemensamt var dels för att spara tid och 
dels i syfte att skapa en samtalsliknande situation istället för en utfrågning. Vi 
ville intervjua en informant i taget för att möjliggöra variationen i resultaten.  
Intervjun började med en kort information om studien, fråga om deltagande och 
möjlighet för deltagaren att komma med frågor eller synpunkter. Varje intervju 
avslutade också med några frågor angående intervjun och den intervjuades 
upplevelse av den. De fick då än en gång tillfälle att ställa frågor till 
intervjuaren.  

 
Bearbetning och analys av data 
 

Transkription Intervjuerna spelades in på band och var och en av oss 
transkriberade sitt eget material. Transkriptionerna gjordes med intentionen att 
ligga så nära personernas tal som möjligt. För att öka läsbarheten anpassades 
texten i viss mån till skriftspråket, bland annat genom användandet av stora 
bokstäver och punkt. Materialet har med avvägning transkriberats på detaljnivå. 
Willig (2003) skriver att transkriptionerna vid diskursanalys bör innehålla 
åtminstone en del information om den icke-lingvistiska delen av konversationen. 
Detta för att även sättet något sägs på kan påverka dess mening. I våra 
transkriptioner har kortare och längre pauser återgetts och även betoningar. 
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Sammanlagt omfattar materialet 204 transkriberade sidor. 
 
Intervjuerna är i texten numrerade och anges som citat eller utdrag i texten i 
resultatdelen. Varje utdrag anges tillsammans med information om vilken 
informant som uttalandet gäller och från vilken sida i den aktuella 
transkriptionen som excerptet är taget (informant:sida). Excerpten är i vissa fall 
bearbetade för att underlätta förståelsen. Till exempel har omtagningar och 
tvekanden tagits bort, samt vissa smärre delar som inte belyser det vi vill visa 
med utdraget, vilket betecknas med (---). I utdragen benämns den intervjuade 
som I och intervjuare/psykologstudent som P. 
 

Kodning Efter flera genomläsningar av transkriptionerna, var för sig, 
gjordes en gemensam kodning av materialet. Enligt Willig (2003) är det viktigt 
att forskaren inom diskursanalys först läser igenom transkriptionerna utan att 
försöka analysera det. Detta för att som läsare kunna uppleva de diskursiva 
effekterna av texten.  
 
Vid kodningen valdes materialet till analysen ut. Med studiens syfte för ögonen 
gjordes en första kodning där vi sammanställde informanternas svar, fråga för 
fråga. Fortsatt kodning gick till så att vi lyfte fram resultat, intervju för intervju. 
Detta gjordes i syfte att skapa en god översikt av materialet, och att undersöka 
meningsfullheten i våra frågor kopplade till vårt ursprungliga syfte. På denna 
nivå försökte vi egentligen bara skilja mellan det vi uppfattade som väsentligt 
respektive oväsentligt i materialet.  
 

Analys Efter en grundläggande kodning vidtog en process där vi var för 
sig letade ämnen och mönster i kodningarna, så förutsättningslöst som möjligt. 
Därefter jämförde och diskuterade vi våra respektive fynd med varandra. Med 
dessa jämförelser hade vi för avsikt att uppnå en interbedömarreliabilitet i vår 
tidiga analysprocess. Efter att vi studerat och bedömt varandras fynd, vidtog ett 
arbete där vi gemensamt vaskade fram och skissade på indelningar i och 
avgränsningar av olika teman. 
 
Redan här i analysprocessen fanns diskursanalysen med, som tog sig uttryck i att 
vi letade efter teman med motsägelsefullt innehåll och konkurrerande betydelser.   
Vår tolkning och indelning i olika teman växte successivt fram genom nära 
kontakt med det empiriska materialet, där vi hela tiden prövade våra 
konstruktioner mot vårt ursprungliga material. Även skrivandet i sig har för vår 
del varit en fortsatt del i analysprocessen. Efter indelningen och beskrivningen 
av temana gick vi ytterligare ett steg i tolkningsprocessen, och rörde oss ännu en 
nivå från det empirinära. Resultatdelens senare del kan därför sägas ha en än 
mer uttalat diskursteoretisk ansats. Denna beskriver det mer övergripande 
diskursiva i resultaten. 
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Etiska överväganden 

 
Etiska överväganden har gjorts kontinuerligt under arbetets gång. Vi har följt de 
forskningsetiska principer som finns för humanistisk och samhällsvetenskaplig 
forskning (HSFR, 1995). Innan intervjuerna gjordes med personalen godkändes 
intervjuguiden av enhetschefen på HPK. Informanterna informerades om 
studiens syfte och betydelsen av deras medverkan i ett mail (se bilaga 2). De 
kunde då välja om de ville ställa upp på en intervju eller inte. Vid 
intervjutillfället informerade vi än en gång om syfte och sekretess. 
Informanterna fick då ge sitt muntliga samtycke till att delta och vi förklarade att 
de hade rätt att avsluta intervjun när som helst. Det gavs möjlighet att ställa 
frågor både före, under och efter intervjun. Allt inspelat material har 
avidentifierats och kommer att förstöras efter uppsatsens slut. 
För att varken de professionella eller patienterna ska kunna identifieras 
presenteras uppgifterna på ett sådant sätt att de inte kan knytas an till någon 
person. Utdrag som presenteras i texten är omarbetade så att namn och andra 
detaljer som skulle kunna möjliggöra identifiering uteslutits. 
 

 

Empiriska fynd 
 

Vi har valt att dela in resultatet av intervjuerna i fem olika teman. Dessa teman 
presenteras nedan var för sig. Följande indelning syftar till att differentiera 
resultatet och göra det överskådligt, samtidigt som vi har för avsikt att delge 
läsaren den mångfasetterade bild vi uppfattat från intervjuerna. Vissa av temana 
kan sägas angränsa till varandra, och ibland beskriva liknande ämnen. Här har vi 
dock gjort en avvägning och ändå delat upp resultatet i dessa teman med 
avsikten att resultatet ska bli så lättillgängligt och begripligt som möjligt. Här 
inbegrips fortfarande citat ur transkriptionerna, som ligger nära informanternas 
tal för att i så hög grad som möjligt förmedla deras bild av TS-patienterna. 
 
De olika temana presenteras i följande ordning:  
 
Beskrivning av patientgruppen 
Jämförelse med andra patientgrupper 
Patientens förutsättningar och behandlingsresultat  
Den moraliska dimensionen  
Förvandlingen 
 
Den påföljande delen av de empiriska fynden, Framträdande diskurser, är tänkt 
att vara en vidareutvecklad diskursiv analys i resultatet. I denna del har vi tagit 
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ett steg längre från de empirinära temana och beskriver de samexisterande och i 
olika grad konkurrerande diskurserna som vi ser.  
 
Beskrivning av patientgruppen  
 
Ur vårt material framkommer en bild av TS-patienten, där vissa beskrivningar 
återkommer flera gånger, och tar sig uttryck i mycket snarlika uttalanden. TS-
patienten definieras och beskrivs både utifrån generella aspekter om vad som är 
gemensamt för patienterna i denna grupp; men man ger också exempel på 
individuella skillnader inom gruppen. Beskrivningar och olika sätt att identifiera 
TS-patienten förekommer inte sällan som svar på frågor om hur informantens 
arbete med TS-patienter ser ut, respektive vad som är lätt och svårt i bemötandet 
av patienten.  

 
Genomgående i temat finns en ambivalens som handlar om TS-patienten just i 
sin roll som patient. Det finns exempel ur intervjuerna där TS-patienten beskrivs 
som målmedveten och van vid att kämpa för sin sak samtidigt som han/hon är 
skör eller sårbar. I materialet ges exempel på reflektioner kring huruvida man 
alls kan tala om TS-patienter som en grupp, då de individuella skillnaderna är så 
stora. En av informanterna tillfrågas om vad som är lätt respektive svårt i 
bemötandet av TS-patienter, och säger: 

 
Excerpt 1 

 
I Ja, det är nog lätt att ha fördomar, tror jag. Men jag tror att det som är lätt är att... 
Nej, det går inte att säga så nästan. Men de här patienterna är så olika varandra. Man 
kan liksom inte förutsäga att de beter sig på ett visst sätt, för de flesta verkar ha så 
mycket i bagaget, som kanske inte... som kan... Den, den lådan liksom kanske inte vi 
öppnar ens, för att vi kanske inte kan stänga den igen. (3:3) 

 
TS-patienterna beskrivs som individer som gått igenom mycket i sitt liv när 
informanterna väl möter dem. Man beskriver hur det ofta funnits problem redan 
i skolan och med det sociala livet under uppväxten. Det är flera informanter som 
talar om att patienterna har mycket i bagaget och att det har påverkat dem: 
”väldigt präglade utav sin kamp---livskamp” (11: 10). Utöver dessa erfarenheter 
kommer man även in på utredningsprocessen, och det tycks vara en omfattande 
process som leder fram till att TS-patienten överhuvudtaget ska få genomgå 
könsbyte. Utredningsprocessen syftar till att ställa diagnos, vilket kan beskrivas 
som att de transsexuella i viss mån förväntas att aktivt hävda sin transsexualism. 
Före eller i samband med utredningen har de antagligen genomgått ett socialt 
könsbyte, vilket kan innebära att man berättar för personer i sin omgivning om 
att man uppfattar sig som transsexuell. Också det sociala könsbytet beskrivs som 
en mödosam och svår process. TS-patienten har fått kämpa och tvingats bli 
målmedveten.  
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Bredvid målmedvetenheten beskrivs patienterna vidare som pålästa: ”de vet vad 
de vill, de är väldigt fokuserade”(8:3). Man talar om dem som att de är inställda 
på att vara patient, och man ger då exempel på hur de sällan behöver motiveras i 
det dagliga omvårdnadsarbetet. I anslutning till detta uppfattas de därför som en 
lätt patientgrupp som underlättar arbetet för vårdpersonalen. Vidare uppges TS-
patienterna ha stor kunskap om den vårdprocess de ska gå igenom.  Men det 
finns också andra beskrivningar av patientgruppen där man talar om patienterna 
som krävande för vårdpersonalen: “kanske lite bortskämda också” (3: 3), TS-
patienternas ständiga, individuella kamp för sin egen rätt har gjort dem extra 
påstridiga vilket skulle kunna sägas komplicera bilden av dem som en lätt 
patientgrupp. I ett och samma utdrag kan man se komplexiteten i att vara påläst 
och inte veta vad som ska hända, på samma gång: 
 
Excerpt 2 

 
I Den här patientkategorin har många, oftast många vänner, de är ett eget nätverk, de 
vet hur man söker information, de är pålästa så de har oftast mycket frågor.. 
P Ja 
I ..själva.. 
P Mm 
I ...och sen berättar jag vanliga preoperativa förberedelser, och så frågar jag om de vet 
vad de ska.. om det känns klart för patienten vad det är de ska operera.  
P Mm 
I För det har vi lärt oss att det är inte alltid så,  
P Ok 
I: De kan vara tveksamma om det är en som byter kön till ett manligt kön  
(7:5) 

 
Patienterna beskrivs som kunniga och pålästa på samma gång som de har mindre 
kunskap kring operationen och vad som ska göras där. Man reflekterar också 
kring hur TS-patienten inhämtar information i ämnet. På nätet finns mycket att 
läsa, på gott och ont. Vissa utländska sajter innehåller information som inte är 
riktigt relevant i Sverige och för hur vården och behandlingen ser ut här. TS-
patienten är således kunnig och insatt i ämnet på ett speciellt sätt. Fram träder 
också en bild där TS-patienten ofta kan ha undvikit den egna kroppen och inte 
velat identifiera sig med den, lära känna den: ”de här patienterna vet väldigt 
väldigt lite om hur könsorgan ser ut, dels sitt eget felaktiga är ju ett stort vitt 
område för många---de har ju egentligen ingen aning om variationen i 
utseendet” (3:12,13). Informanterna reflekterar också över hur väl patienten kan 
vara informerad, t ex när det gäller den kirurgiska delen av könsbytet. Man 
betonar att det är mycket speciella delar av kroppen man ska operera, och att 
detta också har betydelse för kunskap och medvetenhet. 
    
En informant beskriver hur patienterna kan vara väldigt blyga och visa ovilja 
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mot att visa upp sin kropp före operationen men att denna blyghet kan försvinna 
efter operationen: 
  
Excerpt 3 

 
I Ja, de tittar inte och de vill inte klä av sig inför andra, men sen när de, när man har 
gjort korrigeringen så ser man liksom hur man förändras, det är ungefär som en 
blomma såhär, att man kan visa allt då 
(8:14) 

 
Många av TS-patienterna har kontakt sinsemellan inför och efter operationen, 
något som informanterna ser både som positivt och negativt:  
 
Excerpt 4 

 
I Jag tror att de är fördelar, för de kan stötta varandra, givetvis, men nackdelarna tror 
jag är att de, just den här biten att, att alla bli inte likadana, varken opererade eller 
upplever saker och ting likadant 
P Nej 
I Och ur den synvinkeln så, så kan det kanske, eh, bli det här att jaha, varför upplever 
inte jag det såhär som någon annan har gjort.. 
P Mm 
I ..då kanske man blir missbelåten av den anledningen.. 
(10:9) 

 
 
Något som flera av informanterna har funderat över är TS-patienternas utsatthet 
när det gäller det sociala stödet från omgivningen, familjeförhållanden etc. 
Könsbytet kan innebära att omgivningen vänder patienten ryggen, och 
informanterna beskriver då hur TS-patienten framstår som extra ensam och 
utsatt. Här finns dock stora skillnader, då ytterligare andra patienter beskrivs 
som att de har ett stort kontaktnät runt omkring sig, och hur stämningen på 
avdelningen i samband med könsbytet kan beskrivas som i det närmaste festlig. 
Patienterna är där för att göra något som de länge längtat efter och trots att det 
kan vara tungt med alla processer runt omkring så är det också en tacksam 
uppgift för vårdpersonalen. Det beskrivs i positiva ordalag hur det kan vara att 
som vårdpersonal finnas med mitt i denna process, att stötta och hjälpa till: 
 
Excerpt 5 

 
I  sen tycker inte jag att det är svårt å hantera, nej det tycker jag inte, det är en rolig 
arbetsuppgift att försöka få den dom processerna kring de här patienterna att fungera 
bra, de har höga krav, starka personer…patienterna men sårbara i dess…kris de går 
igenom och så, försöka göra det till nåt bra, det är väldigt roligt (5:4) 

 
Många vittnar om hur arbetet med TS-patienter bidragit till att man förändrats i 
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positiv riktning, både professionellt och privat. TS-patienterna har bidragit till 
att man utvecklat en öppenhet, en lyhördhet och en mognad.  
 
Jämförelse med andra patientgrupper  
 
De professionella som intervjuats för denna uppsats arbetar i huvudsak med 
andra patientgrupper än transsexuella. På frågan om varför de arbetar med just 
transsexuella så svarar de flesta av informanterna något i stil med att de inte har 
valt detta område själva: ”jag har inte valt dem, utan de har kommit hit” (11:1),  
”det är de som har kommit hit, så det är inte jag som har valt dem” (4:3). 
 
Antingen har TS-patienterna etablerats på avdelningen som patientgrupp sedan 
informanten i fråga jobbat länge på avdelningen, eller så har informanten sökt 
sig till avdelningen utan specifikt intresse av att arbeta med transsexuella 
patienter. Några av informanterna har något mer avsiktligt sökt sig just till 
Hand- och Plastikkirurgiska avdelningen, då i samband med att vården och 
behandlingen av TS-patienter etablerades där i början på 2000-talet. Samtliga 
informanter arbetar och kommer i daglig kontakt med brännskadade patienter 
och/eller med andra patientgrupper, såsom exempelvis ryggmärgsskadade barn. 
Utifrån detta faktum skulle man alltså kunna säga att, med tanke på hur 
vårdpersonalens arbete ser ut, faller det sig naturligt för informanterna att 
jämföra olika patientgrupper sinsemellan. Detta blir synligt i intervjuerna. 
Dessutom frågar vi som intervjuare då och då explicit efter det specifika hos TS-
patienter som grupp, och efter informanternas upplevelse av att arbeta just med 
TS-patienter. Vi som intervjuare uppmanar även informanterna, mer eller 
mindre explicit, till en jämförelse med andra patientgrupper.  
 
Excerpt 6 

 
I  alltså den här, jag tycker inte den här patientgruppen är annorlunda än andra 
patienter utan, svåra möten med patienter är ju när patienter själva gör det svårt.. 
P Mm 
I så när de signalerar att det har det svårt i sin situation till exempel, då blir ju det ett 
svårare möte, när de ska möta mig.. 
P Mm, mm 
I ...så. Jag tycker inte det är svårt att möta dem för det ingår ju i min professionella 
sjuksköterskekunskap att kunna möta även patienter som har det svårt.. 
P Mm (11:2) 

 
TS-patienten beskrivs och konstrueras genom att ömsom jämföras, ömsom 
likställas med andra patienter. Vi frågar efter hur det är att arbeta med TS-
patienter samt vad som är lätt respektive svårt i arbetet med TS-patienter. På 
dessa frågor får vi en övervägande andel svar vars innebörd handlar om att TS-
patienter är som alla andra patienter, eller som vilka patienter som helst. Men 
svaren ger också kontrasterande exempel på att TS-patienter kanske inte är som 
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andra patienter, men att de oavsett detta bör bemötas och behandlas som andra 
patienter. Exempel på citat som illustrerar detta är: “jag tycker nog att den här 
gruppen av patienter skiljer sig från andra grupper, likadant som våra 
brännskadade patienter skiljer sig från andra patientgrupper” (1:16), ”vi 
behandlar dem som vilken patient som helst” (8:2) “det är ju som vilken patient 
som helst liksom (4:1) och i samma intervju: ”Men en speciell grupp är det ju 
på det viset” (4:9), I ytterligare en annan intervju sägs: ”det är inte en 
patientgrupp som alla andra, de kräver väldigt mycket mera” (3:17) 
 
Informanterna beskriver hur de ser på TS-patienter i jämförelse med andra, och 
det finns också exempel i materialet på hur detta blir i praktiken, i det dagliga 
mötet med patienter: ,“man vill ju naturligtvis bemöta dem med samma respekt 
och så, som vi gör med alla våra andra patienter, men ibland blir det lite svårt” 
(2:10). Man kan här tala om att det i informanternas utsagor finns ett 
professionellt ideal eller en målsättning som handlar om att jag som 
vårdpersonal bör behandla alla patienter lika, eller åtminstone lika respektfullt. 
När det kommer till TS-patienter så finns det dock något som utmanar detta 
professionella ideal. Också här sker denna beskrivning genom att likställa och 
skilja ut: “tänk på att det här är väldigt sköra människor, vi ska behandla de 
precis som alla andra, inte mer och inte mindre, men precis som alla andra” 
(8:6). Vad är det då som skiljer ut dem från andra patienter? Vad är specifikt för 
TS-patienter? “det är svårt att vårda dem för att de är ju inte kroppsligt sjuka---
många upplever att man opererar friska personer, fast det är ingen frisk person, 
det är en människa som far väldigt illa ”(8:5) 
”en del är vänsterhänta och en del är födda i del skal” (4:5), ”De har svårare 
problem kanske, svårare frågeställningar” (5: 6) 
 
Sammanfattningsvis skulle man kunna säga att TS-patienten utmanar 
informanternas gängse syn på patienten. TS-patienter är som alla andra, och 
ändå inte. TS-patienten beskrivs också utifrån ett sorts 
organisatoriskt/ekonomiskt perspektiv. Man talar om prioriteringslistor och 
reflekterar kring hur olika patientgrupper prioriteras: ”jag vet inte hur jag skulle 
göra om jag skulle tvingas välja mellan det här och att ta ett malignt melanom, 
jag skulle väl i alla fall ta det maligna melanomet först” (12:1),”de har ofta lite 
av en gräddfil i vården” (3:3), ”de går lite före på något sätt” (6:11) 
 
Det finns i informanternas beskrivningar ett resonemang kring hur akut eller 
livsavgörande TS-kirurgi är. Detta resonemang präglas av betoningen av det 
livsnödvändiga, eller livsavgörande i denna vård. Även här blir en sorts 
ambivalens uppenbar. Det livsavgörande när det kommer till TS-patienten är 
något annat än den akuta kirurgin i samband med en svår brännskada t ex. Här 
ställs också TS-patienten i relation till andra patienter: ”det här är en dyr vård---
men att det i de allra flesta fallen är det en livräddande åtgärd” (3:26), och 
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tidigare i samma intervju: ”på ett sätt är ju det här livsavgörande också” (3:6) 
Det finns en innebörd i detta som handlar om att TS-kirurgi kan vara minst lika 
livräddande som annan kirurgi, men då på ett annat, i viss mån mer komplext 
sätt: ”det är ganska lätt att motivera det om det är nittionio procents dödlighet 
om man inte opererar, cancer opererar vi ju” (1:5) Det blir tydligt att denna 
prioriteringsdimension finns med hos vårdpersonalen också i det dagliga arbetet 
på avdelningen. Just denna dimension av jämförelsen med andra patientgrupper 
utvecklar vi nedan, under det tema vi valt att kalla ’Den moraliska 
dimensionen’. 
 
Patientens förutsättningar och behandlingsresultat  
 
I intervjuerna kan man se det som att ett återkommande ämne är det som på 
olika sätt rör behandlingsresultatet hos TS-patienten. Detta har vi valt att 
beskriva som och sammanfoga till ett tema som också inbegriper beskrivningar 
av TS-patientens individuella förutsättningar, också då med avseende på 
behandlingsresultatet. Man kan se det som att behandlingsresultatet ges stort 
utrymme i intervjuerna, och att det av denna anledning kan anses vara av central 
betydelse för vårdpersonalen, eller är en viktig aspekt av vårdpersonalens arbete 
med TS-patienter. Det genomgripande och centrala när det gäller detta tema 
uppfattar vi komma till uttryck i beskrivningar av hur behandlingsresultatet och 
vården av TS-patienten kan mätas och bedömas. Dessa beskrivningar har vi i 
detta sammanhang valt att differentiera utifrån två huvudaspekter. De två 
huvudaspekterna presenteras först var och en, för att därefter vidareutvecklas 
nedan.  

  
Den första aspekten handlar om hur resultatet blir utifrån yttre kännetecken. Här 
fokuserar informanterna på vad de själva ser av behandlingsresultatet. Här 
handlar det mycket om huruvida patienten liknar sitt nya kön eller fortfarande 
ser ut mer som sitt gamla kön. Man talar också i samband med detta om 
patientens ålder och dess betydelse för resultatet. Fokus här ligger på 
informantens/vårdpersonalens syn och perspektiv.  
 
Den andra aspekten beträffande resultatet handlar om beskrivningar av 
patientens upplevelse av att befinna sig i det nya könet. Här finns ett mer uttalat 
patientperspektiv med. Man reflekterar över hur resultatet möjligen upplevs av 
patienten, och ger även exempel på direkta reaktioner och yttranden från 
patienten själv. 
    
När det gäller den första aspekten och det visuella resultatet utifrån 
informanternas perspektiv finns också en åldersdimension med. Dels beskriver 
man hur resultatet blir bättre ju yngre patienten är vid den stora operationen. 
Man talar om att kroppen inte hunnit utvecklas, såsom t ex att en M-F inte 
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hunnit få stora händer eller mycket mörk röst. Åldern har här följaktligen 
betydelse för resultatet, med avseende på hur långt man hunnit utvecklas 
biologiskt i sitt gamla kön: “sådana som är uppåt sextio år som gör sin 
operation---det känns inte som det blir riktigt bra” (4:9). Apropå att opereras 
som ung i jämförelse med att opereras när man är äldre, säger samma informant:  
“unga pojkar som blir flickor blir hur snygga som helst” (4:21) En annan 
informant talar också om ålderns betydelse:  
 
Excerpt 7 

 
”då börjar det dyka upp femtiofemåriga stabila män som kommer som kvinnor i 
tantkläder och ska bli opererade till kvinnor och då börjar man ju undra liksom, 
jaha...eller...nu? Kunde du inte komma på det tidigare?” (5:22)  

 
Här finns också reflektioner kring lagstiftningen för könsbyte, där man tar upp 
frågan om huruvida transsexuella borde ha rätt att operera sig före arton års 
ålder, också här med tanke på behandlingsresultatet. Man hänvisar till försök 
som gjorts i andra länder, med könskorrigerande kirurgi på personer under arton 
års ålder. Man för också in en myndighetsaspekt och talar om Socialstyrelsens 
rättsliga råd, och dess roll i sammanhanget, och pekar på deras riktlinjer och 
krav när det gäller ålder och könskirurgi. 
 
Vi ser också exempel i materialet på att bemötandet och mötet med patienten 
påverkas direkt av resultatet, och då utifrån en sorts genusperspektiv. ex: “det 
känns alltid lättare för oss att vårda när det är en före detta kvinna, om jag 
säger så, som har skapat sig ett riktigt maskulint utseende” (7:7). Man beskriver 
här resultatet utifrån hur väl det gamla könet lyckats förändras, eller om det 
fortfarande syns. I intervjuerna uppfattar vi att det här speglas ett professionellt 
syfte med behandlingen hos vårdpersonalen, det vill säga i vilken mån F-M kan 
fås att se ut som kvinnor och vice versa: ”det är ingen som kan se att det har 
varit en kvinna alltså” (6:13) , “Hon såg verkligen ut som en kvinna, en riktig 
kvinna” (12:1) En informant tillfrågas om vad som kan vara svårt i mötet med 
och i bemötandet av TS-patienter: ”sådana som man ser liksom att det stämmer 
inte egentligen, även om de har blivit en man, men ändå så ser det ju ut som en 
kvinna på något sätt ändå” (6:3), Ytterligare andra exempel ur materialet, 
variationer på samma tema är: “om man ska vara riktigt sanningsenlig, man gör 
de så nära det könet man vill vara som möjligt, men riktigt som en pojke flicka 
liksom det blir man inte” (8:4), ”könsorganen, det blir någonting som liknar 
något som de skulle ha egentligen då” (3:27) Här finns en genusdimension som 
inbegriper det färdiga resultatet med avseende på om TS-patienterna blir riktiga 
män och kvinnor till slut. Man kan tänka sig att det här handlar om 
vårdpersonalens yrkesmässiga behov och ansvar när det gäller att faktiskt 
uppfylla patientens önskningar, nå förväntade resultat osv.  
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Den andra aspekten beträffande behandlingsresultatet handlar om patientens 
upplevelse av att befinna sig i det nya könet. I samband med att informanterna 
uttalar sig om hur resultatet ser ut, reflekterar de också kring patientens 
perspektiv, där det visuella resultatet kanske plötsligt inte har lika stor betydelse. 
Här spelar patientens upplevelse större roll, och då utifrån vad vi skulle vilja 
beskriva som ett inlevelseperspektiv, en empatisk föreställning hos 
informanterna. Detta tema kommer inte sällan upp i intervjuerna när vi talar om 
fördomar. Vi som intervjuare frågar även explicit efter fördomar i allmänhet, 
och informanterna kommer då in på både egna och andras fördomar, även egna 
tidigare fördomar, som kommit på skam i och med arbetet med TS-patienter. 
Följande citat illustrerar hur en av informanterna tänkt tidigare:  
 
Excerpt 8 

 
”den mannen kommer ju aldrig å se ut som en kvinna...det blir ju alltså, jag menar 
visst han har lidit, men tror ni det att det blir bättre för att han sätter på sig en rosa hatt-
--men hon kanske får leva lyckligt med sig själv de sista tjugo åren” (4:21)  

 
Här återfinner vi också ett ämne som tycks handla om värdet av att behandla 
dessa patienter, och då med avseende på personer som nått övre medelåldern. 
Det finns ett resonemang kring huruvida patienten i fråga verkligen behöver 
opereras när han eller hon uppnått en viss ålder. Här görs jämförelser med unga 
personer som har hela livet framför sig, och där inte samma typ av reflektioner 
finns med, utan där man då mestadels talar i termer av att det är bättre ju yngre 
personen i fråga är. Man lever sig också in i patientens upplevelse och ställer sig 
implicit frågor av typen: Hur blir det för henne/honom om han eller hon sticker 
ut, hur kommer livet för henne/honom då att bli? Man frågar sig också huruvida 
det är någon idé att bli kvinna/man om man inte ser ut som en. Det visuella 
resultatet ställs mot hur patienten verkar må. Resultatet beskrivs något tvekande 
som positivt då patientens beteende tyder på att han eller hon “är nöjd ändå”.  
 
Således talar vi om att resultatet i slutändan kan mätas eller bedömas både 
utifrån yttre kännetecken och utifrån ett eget betraktande perspektiv, men också 
utifrån patientens upplevelse. De egna tankarna, upplevelserna och 
funderingarna tycks dock spela in.  
 
Det synbara resultatet verkar också vara en viktig del av processen för TS-
patienten. Könsbytet syftar till att korrigera könet som det tar sig uttryck i 
biologiskt/kroppsligt hänseende. När det gäller resultatet efter den stora 
könsbytesoperationen beskriver informanterna TS-patienterna såsom 
”perfektionister” (12:1) på denna punkt. Vidare beskrivs TS-patienterna som 
målmedvetna, pålästa och att de vet hur de vill att resultatet ska se ut. Någon av 
informanterna beskriver explicit en ivrighet när det gäller att ganska snart efter 
operation se hur resultatet blivit, hur TS-patienter kan spegla sig och jämföra sig 
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med andra: “de är väldigt snabba på att riva av förbandet fast de inte får det, de 
vill titta, se, är det borta, är det verkligen så” (8:4) I anknytning till detta 
reflekterar man över TS-patienternas referenspunkter när det gäller det visuella 
resultatet. Vad utgår de ifrån när det gäller ideal och önskemål? Här finner vi 
beskrivningar av resultatet utifrån TS-patientens perspektiv, och då talas om 
sådant som handlar om TS-patientens besvikelse, att resultatet inte motsvaras av 
patientens förväntningar.  
 
Vi uppfattar en motsägelsefullhet i upplevelsen av TS-patienten som en påläst 
och målmedveten patient, samtidigt som denne i princip behöver socialiseras in i 
variationerna inom det nya könet. Kan man tänka sig att någon som i mindre 
utsträckning kunnat identifiera sig med sitt biologiska kön, och på så sätt varit 
avvikande, också vill komma bort från avvikandet i sig, och således uppnå ett 
resultat som blir en sorts idealbild eller stilisering? “det är så långt vi kan 
komma---men för patienten så är det mil ifrån” (3:14) 
 
Den moraliska dimensionen  
 
Hos vårdpersonalen tycks finnas vad vi skulle vilja beskriva som en moralisk 
dimension rörande TS-patientgruppen i stort. Denna dimension handlar om, som 
vi ser det, hur man försvarar och motiverar behandling och vård av TS-patienter 
på det sätt som sker idag. Den moraliska dimensionen återfinns genomgående i 
intervjuerna, och då utifrån diagnosen i sig, behandlingens ram och resultatet. I 
dessa ämnen finns också ett resonemang kring det faktum att denna patientgrupp 
behandlas och vårdas inom ramen för den offentliga vården. Reflektioner kring 
fördomar hör också nära samman med dessa frågor. 
    
Den moraliska dimensionen förekommer både på en principiell nivå, där man t 
ex reflekterar kring hur TS-vård i stort rättfärdigas och prioriteras, både inom  
sjukvården men också gentemot omvärlden. Men den moraliska dimensionen 
finns också på en mer individuell eller privat nivå när informanterna resonerar 
kring rätt och fel i implikationerna av det egna arbetet.  
     
Detta betyder inte att informanterna på någon nivå explicit uttrycker tvekan eller 
ambivalens, snarare just att denna moraliska dimension uttryckligen finns med 
när det gäller TS-patienter.  
 
Rättfärdigandet handlar om patientgruppen utifrån diagnos, det vill säga hur 
man kan rättfärdiga och avgränsa TS-patienter gentemot andra grupper som på 
något sätt riskerar att förväxlas med TS-patienter, och möjligen i förlängningen 
påverka TS-patienternas situation som patientgrupp. En av informanterna 
beskriver hur utredningsprocessen ser ut för transsexuella: ”dessa patienter gås 
igenom väldigt noggrant, så att man eventuellt skiljer agnarna från vetet” (2:7). 
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Det tycks också finnas ett behov av att differentiera TS-patienten, där man 
betonar de tydliga kriterierna för transsexualism. Och man kommer in på ämnet 
sexuell läggning och hur andra grupper i samhället identifieras genom sin 
sexuella läggning, och hur dessa existerar i relation till TS-patienterna: ”queer-
rörelsen och liknande liksom grumlar till bilden igen, för helt plötsligt börjar 
det än en gång bli svårt att se, är det här en sjukdom om vi kallar TS för det, 
eller är det här en sexuell läggning eller vad är detta egentligen” (3:25) 
 
Utifrån frågan i intervjuguiden som specifikt handlar om fördomar gentemot 
transsexualism inom hälso- och sjukvården, får vi många svar som handlar om 
att det faktiskt finns fördomar. Dessa beskrivs i termer av tvivel kring huruvida 
dessa patienter alls ska rymmas inom sjukvården. Enligt informanterna finns det 
meningar om att denna typ av kirurgi kan likställas med skönhetskirurgi, och att 
TS-patienterna borde bekosta vården själva. Det ges också exempel på 
uppfattningar om hur dessa patienter ska prioriteras i relation till andra 
patientgrupper, eller rent av hur de bör behandlas inom sjukvården: ”icke insatta 
tycker att all TS-kirurgi är ju bara båg---lyxkirurgi och att det är sjuka individer 
som skulle behöva lite mediciner istället” (3:10), ”sen är det mycket attityder, 
som finns bland personalen, vad vi tycker är...om det är rätt eller inte rätt.” 
(7:7), ”tveksamhet om det verkligen är skäligt att göra det här inom ramen för 
skattebetalarnas pengar” (5:9), ”man raljerar lite över den här patientgruppen-
--man har en uppfattning om att det skulle kunna tränga undan andra 
patientgrupper” (5: 4), ”på vår egen vårdavdelning kan jag ju ibland höra att 
de tycker att de tar för stor plats” (2:19) 
 
Informanterna beskriver också fördomar de stöter på utanför sjukvårdens värld, 
från allmänheten, och dessa beskrivs ofta i termer av hur man själv hanterar 
dem. Hanterandet och bemötandet av fördomar är något som informanterna 
ibland självmant kommer in på, och ibland frågar vi som intervjuare explicit 
efter detta. Den övergripande innebörden i materialet när det gäller att hantera 
fördomar handlar om information. När man stöter på fördomar tänker man att 
det rör sig om bristande information och okunskap. Citat: ”jag tror upplysning 
är det enda sättet att möta fördomar” (8:14)  
 
Innebörden i de två kommande citaten ges exempel på genom hela vårt material. 
Ofta kommer informanterna in på denna aspekt självmant, det vill säga vad som 
händer om man som transsexuell inte får vård och behandling: ”fast det är 
ganska lätt och motivera det om det är nittionio procents dödlighet om man inte 
opererar” (1:5), ”och sådana diskussioner är det ju fortfarande idag, att man 
hör att folk tycker att vadå det är ju ingen sjukdom, men det är ju ganska hög 
självmordsfrekvens om de nu inte blir opererade” (6:6).  När man ställs inför att 
rättfärdiga TS-vården tar man upp den höga självmordsfrekvensen för de som 
inte medges könsbyte. I anknytning till detta kommer man dock in på att man 
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inte vet så mycket om de som faktiskt genomgår könsbyte. Man är medveten om 
det begränsade värdet i en siffra om självmordsstatistik för dessa individer när 
man har begränsad information eller kunskap i fråga om de patienter som man 
själv är med och vårdar och behandlar. Informationen om självmordsfrekvensen 
tycks fungera som en strategi att använda i försvarandet och rättfärdigandet av 
TS-vården gentemot andra, såväl inom hälso- och sjukvården i stort som 
gentemot allmänheten. Man kan säga att den också används i det egna moraliska 
rättfärdigandet inför sig själv. 
 
Vi ser exempel på hur man hanterar dessa fördomar genom att försvara 
patientgruppen, både inom och utom sjukvården:  
 
Excerpt 9 

 
”jag har nog valt att inte gå in så mycket på det, utan mera att jag har en annan 
infallsvinkel---och någon gång har jag väl sagt att hur skulle du tycka om du känner 
dig som en kvinna nu, och sen tittar du på dig och ser en manskropp och känner dig 
helt fel” (7:15) 

 
Den moraliska dimensionen gör, som vi ser det, sig gällande också i det 
individuella fallet, och då handlar det mycket om hur resultatet blir för den 
specifika patienten. Detta har vi beskrivit ovan, och går därför inte in på det mer 
under detta tema. 
 
Frågor om rätt och fel, och reflektioner kring gott och ont har också en personlig 
och/eller professionell aspekt. Då tycks det handla om vilken betydelse och vilka 
konsekvenser det har, det som jag som enskild professionell vårdare/behandlare 
gör. Hur rättfärdigar man det man gör som professionell för sig själv? Ett 
exempel på detta är när en av informanterna reflekterar kring TS-kirurgi och 
gränsdragningen gentemot estetisk kirurgi och skönhetsvård: ”samtidigt är det 
så mycket större sak kring de här patienterna, de har ju varit så misshandlade 
och mått så dåligt av så uppenbara skäl---så att där kan man ta det” (3.10). 
Man framhåller det individuella lidandet som förklaring eller kanske till och 
med ursäkt till det man gör. Informanterna tycks också sinsemellan föra ett 
samtal kring vad vi benämner som den moraliska dimensionen: ”vi har ju 
diskussioner ibland, var man själv står och vad man tycker, om man tycker det 
är rätt eller fel” (7:11), ”det kan ligga i luften ibland att ska vi verkligen hålla 
på med det här” (12:1).  
 
Det ges också exempel på i materialet att man åberopar ett slags yttre faktorer 
eller ramar som bestämmer eller rättfärdigar TS-vården. Det kan handla om 
lagar och regler som reglerar TS-vården: ”nu har vi i Sveriges lag att den här 
typen av operationer ska utföras i vårt land, de är ju bara att man får rätta sig 
efter det” (2:6). Man kan också åberopa patientens önskan eller uppdrag, där 
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informanten kan sägas framställa sig själv som någon som utför detta uppdrag: 
”de här är patientens eget beslut, och det ska inte jag bry mig om på något vis, 
jag ska inte lägga aspekter på det” (11:6) 
    
Förvandlingen  
 
Vi uppfattar ytterligare något specifikt i arbetet med TS-patienter, som handlar 
om att informanterna bara är med under en liten, liten del av TS-patientens långa 
väg mot könsbyte. Vidare tycks informanterna veta mycket lite om TS-patienten 
både i hans/hennes väg fram till operationen, men också hur det fortsatta livet tar 
sig uttryck, efter avslutat behandling. Det framstår som att informanterna under 
några få dagar på vårdavdelningen kommer i kontakt med patienter som 
genomgår en stor livsomställning. 
 
Under den långa vägen, som ett könsbyte kan beskrivas som, kan TS-patienten 
sägas genomgå en transformation, som man skulle kunna tala om som något 
specifikt för TS-patienten, till skillnad från andra patienter: ”den verkliga 
förvandlingen” (7:9). TS-patienten skulle kunna sägas gå från ett stadium eller 
en punkt till en annan. Vi ser det som att vårdpersonalen gör sig föreställningar 
om den långa och komplexa process det innebär att byta kön: ”i början av sin 
resa” (7:7), ”en jätteväg innan de kommer till oss” (10:4), ”stort och definitivt 
steg att ta---en ny erfarenhet, det här liksom att nu är jag den jag har varit från 
början, eller hur man känner sig i huvudet” (9:3) Här tycks vårdpersonalen 
oftast veta mycket lite om den individuella TS-patientens väg till könsbyte. 
Kunskap och medvetenhet om denna unika process kan ses som avhängig av ett 
uttalat intresse och en lyhördhet hos informanterna för den personliga 
livsberättelsen: ”sen får man känna sig för lite och fråga---en del berättar gärna 
om hur de har haft det” (6:14)  
 
Vårdpersonalens inblick i denna vidsträckta process och erfarenhet kan sägas 
begränsas till de få dagar som patienten vistas på avdelningen: ”när de väl har 
gjort det här och allt är klart, då börjar de ett nytt liv, det skulle vara intressant 
och se någon studie på det nya livet” (1:14) Visserligen kan samma patient 
komma tillbaka i omgångar, och det tycks vara i högsta grad individuellt för 
varje informant i vilken mån man har till exempel mejlkontakt med TS-
patienterna sedan behandlingen på vårdavdelningen avslutats. Ibland upphör 
kontakten mellan TS-patienten och vårdpersonalen i samma stund som patienten 
skrivs ut.  
 
Det framkommer en bild av vårdpersonalens mycket begränsade vetskap om TS-
patientens fortsatta liv, efter kontakten med sjukvården: ”det skulle vara 
intressant att veta om de verkligen blir nöjda med sin operation---om de blir en 
ny människa---blir det riktigt bra för alla” (10:16)  
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Det finns också exempel på mer positivt färgade uttalanden när det gäller 
förvandlingen, och att som vårdpersonal vara med i processen: ”pånyttfödd---att 
det börjar gå åt rätt håll” (6:5), ”milstolpe” (8:2), ”fantastiskt vad man klarar 
av att göra, dels operationerna---man ser att människorna anpassar sig så väl---
blommar opp, igen, det blir ett nytt liv för dessa människor” (2:15) 
 
Framträdande diskurser  
 
Inom en medicinsk diskurs används begrepp som patient, diagnos, behandling 
och resultat. I fallet med TS-patienter skulle man kunna tolka informanternas 
ambivalens i mötet med och i synen på patienten, som att TS-patienter utmanar 
en medicinsk diskurs och i synnerhet en patientdiskurs. Här krävs det vissa 
åthävor för att ändå kunna betrakta TS-patienten som en patient.  
    
Med patientdiskurs avser vi beskrivningar av patienten som sjuk, i behov av 
vård eller behandling, vilket sedermera ger upphov till ett resultat eller 
tillfrisknande. Detta resultat kan också sägas spegla vården och behandlingens 
giltighet eller lämplighet. Man kan se det som att TS-patienten utmanar en 
patientdiskurs i det att transsexualism knappast kan betraktas som en entydig 
somatisk eller psykiatrisk sjukdom. TS-patienten uppfattas därför inte som sjuk i 
vanlig bemärkelse. Informanterna använder begrepp som tillstånd eller kris 
istället för sjukdom, vilka fortfarande kan rymmas inom en medicinsk 
vokabulär.  
 
Man kan se det som att TS-patienten är hänvisad till sjukvården, och därför först 
remitteras till psykiatrin där de genomgår en lång utredningsprocess, och där för   
övrigt deras psykiatriska historia undersöks och kan påverka processen och 
utfallet (det vill säga om man medges könsbyte eller ej). Man kan beskriva det 
som att vårdpersonalen möter patienter som inte är sjuka i vanlig mening, och 
som utretts inom psykiatrin utan att ha psykiatriska problem i en generell 
mening. Utifrån dessa paradoxer är ändå vårdpersonalen där för att behandla och 
vårda dessa patienter, varför det kan tolkas som nödvändigt att ändå inordna TS-
patienter i en medicinsk diskurs. Denna komplexitet återfinns genomgående i 
hela materialet.  
    
Vissa formuleringar eller slutsatser som informanterna drar i intervjuerna är 
återkommande, och ibland i det närmaste identiska. Ett exempel på detta är en 
innebörd som kan tolkas som att TS-patienter kanske inte alltid är som andra 
patienter, men måste bemötas som andra patienter. I detta budskap tycker vi oss 
se en ambivalens hos vårdpersonalen när det gäller den professionella hållningen 
och bemötandet. Å ena sidan ger man uttryck för vissa professionella krav; å 
andra sidan ges exempel på vad man själv tycker och tänker och hur detta ibland 
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krockar eller konkurrerar med den professionella hållningen. Detta kan 
beskrivas i form av olika sociala praktiker. Ett exempel på detta är i tilltalandet 
av patienten. Här tycks det vara viktigt att säga rätt, att inte kalla en kvinna för 
han och vice versa. Någon gång händer det dock att vårdpersonalen säger fel, 
och man hänvisar då till att vederbörande inte riktigt ser ut som det nya könet än 
eller att uppgifter i journalen inte stämmer, och att det därför inte är så konstigt 
att man säger fel.  
 
Det tycks vidare finnas en sorts pågående samtal i personalgruppen kring denna 
patientgrupp, där de personliga eller privata uppfattningarna och erfarenheterna 
möter ett professionellt förhållningssätt, rent av en sorts personalens diskurs, där 
man utbyter tankar och upplevelser kring TS-patienterna som grupp. Då och då i 
materialet uppfattar vi att man liksom lämnar det personliga och ger 
beskrivningar mer utifrån vad man bör tycka och tänka, eller hur man ska 
hantera olika situationer som uppstår i arbetet med TS-patienter. Vissa mycket 
lika uttalanden eller resonemang kan också ses som ett uttryck för den 
gemensamma information som personalen fått, som de också berättar om 
explicit. Detta gäller till exempel föreläsningar om transsexuella och 
transsexualism, som hållits för vårdpersonalen. Ett exempel på denna 
information är den höga självmordsfrekvensen hos de människor som önskat 
men av någon anledning inte getts möjlighet till könsbyte. Vi tolkar det ständigt 
återgivna sambandet mellan utebliven behandling och självmordsfrekvens som 
en sorts medicinskt professionell strategi, som faktiskt kan ge mening åt och 
förståelse för det arbete som informanterna utför. Budskapet kan i det här 
sammanhanget sammanfattas med att om TS-patienterna inte skulle få den här 
behandlingen, skulle merparten av dessa patienter begå självmord. Genom detta 
kausalsamband rättfärdigas vården, och kan därmed beskrivas i termer av en 
livräddande åtgärd. Och utifrån detta samband kan det också inordnas i en 
medicinsk diskurs, och i förlängningen skapa mening år det omvårdande eller 
behandlande jobb man utför, där det inte sällan handlar om att rädda liv.  
    
Man kan i anslutning till detta tala om en omvårdnadsdiskurs där det finns vissa 
gemensamma riktlinjer eller common sense i arbetet med patienter. 
    
En ambivalens kan också skönjas när det gäller behandlingsresultatet. Inom en 
medicinsk diskurs kan man tala om mätbara eller synliga resultat, men också om 
patientens upplevelse och mående. Det finns frågor som rör det goda resultatet, 
där det både kan handla om patientens positiva upplevelser men också om 
personalens egna uppfattningar i frågan. Vi ser exempel på när den medicinska 
eller professionella diskursen krockar med en diskurs som handlar om patientens 
upplevelse. I vårt material finns beskrivningar av när patienten uppges vara nöjd 
med resultatet samtidigt som vårdpersonalen inte tycker att resultatet är det 
förväntade. Vårdpersonalen kan sägas ge behandling på uppmaning av 
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patienten. Detta tycks man kunna göra trots en ambivalent inställning, men bara 
så länge patientens uppmaning eller önskemål kan innefattas i beskrivningen av 
det som är typiskt för transsexualism, och ibland för de kriterier som gäller för 
diagnosen transsexualism.  

Diskussion 
 
Denna diskussionsdel är uppdelad i två avsnitt, en resultatdiskussion och en 
metoddiskussion. Uppsatsens slutsatser och validitet är integrerade i båda dessa 
avsnitt då vi anser att de är en del av vår diskussion. 
 
Resultatdiskussion 
 
Under arbetet med denna uppsats har vi blivit uppmärksamma på det komplexa i 
transsexualism som fenomen och som diagnos. Transsexualism och 
transsexuella patienter tycks utmana den medicinska diskurs som vi uppfattar 
finns hos bland annat Landén (1999) och Jonsson och Öhammar (2004). Vi 
tolkar vårt resultat som att de transsexuella patienterna svårligen kan betraktas 
som sjuka, och samtidigt har de ett stort vårdbehov. I personalens beskrivningar 
ser vi som att det finns ett behov av att ändå inordna gruppen TS-patienter i en 
patientdiskurs, inte minst för att rättfärdiga det egna arbetet på avdelningen, men 
kanske också skapa mening i det faktum att TS-patienterna kan sägas vara 
hänvisade till sjukvården. Till skillnad från exempelvis homosexualitet så 
betraktas transsexualism som en sjukdom, en diagnos eller ett tillstånd så länge 
den transsexuella befinner sig någonstans i utrednings- eller behandlingsfasen. 
Därefter definieras inte patienten i fråga officiellt sätt som transsexuell längre. 
De transsexuella söker dock sjukvården i syfte att få behandling, och utifrån 
detta kan de beskrivas som hänvisade till sjukvården. Utifrån det 
queerperspektiv som Kulick (2005) har leder den rådande synen i samhället på 
transsexuella till att de reduceras till något avgränsande och avvikande. Med 
detta perspektiv i åtanke blir ambivalensen i temana Beskrivning av 
patientgruppen och Jämförelse med andra patientgrupper mer framträdande.  
  
Utifrån våra resultat och vårt deltagande i arbetet på avdelningen har vi också 
kommit att fundera över transsexualism i sig, och i vilken mån detta fenomen 
kan betraktas som ett konstruerande, en process och inte minst ett projekt. 
Kanske är det här transsexualism skiljer ut sig mer från andra sjukdomar och 
diagnoser, även vid en jämförelse med andra psykiatriska diagnoser, vilka 
möjligen också kan beskrivas som en process på sitt sätt. Vi uppfattar det som 
att transsexualism förutsätter ett eget aktivt projekt eller en målsättning. Detta 
kan man också ana utifrån Green (1999).  
  
Oavsett hur tidigt individen har uppfattat att han/hon är annorlunda eller 
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huruvida han/hon varit säker på att det handlar om könsidentitet, så tycks den 
aktiva processen och individens beslut att faktiskt genomgå könsbyte alltid 
finnas där. Detta uppfattar vi som att det utmanar vårdpersonalens tänkande i 
bemötandet, i det att patientens individuella process blir något som finns med i 
bemötandet och i mötet med patienten. Patienten kan inte betraktas som ett offer 
för ett kroppslig/biologiskt fenomen, utan förväntas också aktivt förvärva och 
till och med försvara sin diagnos fram till könsbytesoperationen. Här kan man 
anlägga ett socialkonstruktionistiskt perspektiv i enlighet med Coyle (2000). I 
ljuset av detta perspektiv ser vi i våra resultat hur både patienter och personal är 
aktiva i konstruerandet av bilden av den transsexuella patienten. Detta 
perspektiv skulle kunna sammanfattas som en mer konstruerande diskurs, som i 
berättelserna ibland krockar med en diskurs som inte sällan bygger på 
uppfattningen om att människan drabbas av en sjukdom.  
 
I vårt resultat identifierade vi ett tema som vi valde att kalla Förvandlingen.  
Detta tema beskriver vårdpersonalens bild av hur det kan vara att arbeta nära en 
patient som genomgår en stor livsomställning som ett könsbyte kan innebära. I 
sjuksköterskeuppsatsen av Jonsson och Öhammar (2004) framkommer också 
denna dimension som en framträdande del av omvårdnadsarbetet med 
transsexuella patienter. I nyss nämnda uppsats omnämns denna dimension som 
’möte med patienter i livsförändring’.  Detta faktum skulle kunna tyda på att 
detta är något specifikt för arbetet med TS-patienter. 
 
När det gäller vidare forskning i ämnet skulle det vara intressant att göra en 
liknande kvalitativ studie som riktar sig mot de transsexuella själva. Mot 
bakgrund av resultaten i denna studie skulle det vara intressant att gå vidare och 
se på hur mötet med vården utifrån ovan beskrivna betingelser gestaltar sig för 
patienterna. En fråga som väckts är t ex: Vilket utrymme har man som patient att 
uttrycka oro eller tvivel under utredningsprocessen om en av de avgörande 
faktorerna i utredningen är just att utesluta det tveksamma? 
 
Metoddiskussion 
 
Utifrån att de flesta av våra informanter valdes ut och föreslogs av enhetschefen 
på HPK, kan man reflektera kring vårt urval. Vi fick en lista på ett antal 
personer, varav flertalet av dessa sedermera kom att medverka i intervjuerna. Vi 
vet inte på vilka grunder dessa personer har valts ut. Man kan tänka sig att de 
personer som tillfrågats och senare valde att medverka företrädesvis haft en 
positiv inställning i allmänhet till att arbeta med transsexuella patienter, till 
skillnad från personer som skulle kunna ha mer av moraliska betänkligheter 
inför arbetet. De intervjuade fick räkna in tiden för intervjun i arbetstiden, och 
utifrån detta faktum kan vi heller inte överblicka i vilken mån beslutet att 
medverka verkligen kan betraktas som ett fritt val eller ej. Kan de ha haft några 
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vinster att ställa upp som informant? Tre av informanterna kontaktade vi direkt, 
då dessa utgjorde kontaktpersoner för oss i ett första skede, då vi ursprungligen 
tog kontakt med organisationen. Vi uppfattar ändå att vi har fått variationer i 
materialet, med avseende på inställning, svårigheter och beskrivningen av 
patienterna.  
 
Möjligen hade det varit värdefullt för oss att göra en eller ett par pilotintervjuer 
tillsammans till att börja med, för att bättre lära känna varandras personliga 
intervju- och samtalsstil. Denna blev vi bekanta med först i samband med 
transkription och analys, då vi uppmärksammades på hur lika svar vi ändå fått, 
trots att vi upptäckte detaljer i det sätt på vilket vi båda skilde oss åt i vårt 
respektive sätt att genomföra intervjuerna och hantera intervjusituationen.  
I efterhand kan man naturligtvis fråga sig varför vi inte i större utsträckning 
jobbade för att verkligen få kontakt med de transsexuella själva och även få 
deras perspektiv i sammanhanget. Men i den process där vi befann oss då, kände 
vi att det kunde finnas en poäng i att mer långsamt slussas in i verksamheten via 
de professionella. Detta kan naturligtvis diskuteras och ifrågasättas. Vilka 
resultat hade vi kunnat få om vi verkligen riktat in oss på de transsexuella? Hade 
det varit praktiskt möjligt att både göra intervjuer med de professionella och 
med ett antal patienter, och göra mer av en fallstudie? Man bör dock hålla i 
minnet att vårt fokus när det gällde de transsexuella redan från början varit att 
intervjua människor som hade hela könsbytesprocessen en bit bakom sig. Dessa 
patienter har visat sig vara en svår grupp att nå, då det verkar som att en del av 
könsbytesprocessen ofta är att man efter behandlingen vill lämna det gamla livet 
bakom sig, sedan man släppt kontakten med sjukvården.     
 
Däremot såg vi efterhand och i samband med intervjuprocessen att det hade varit 
möjligt att intervjua några patienter som precis stod inför att genomgå den stora 
operationen respektive just hade genomgått densamma. Men dels var dessa 
patienter få, dels befann vi oss i detta skede mitt i analysprocessen av vårt 
material från intervjuerna med de professionella, varför det mentala utrymmet 
och engagemanget hos oss som psykologstudenter möjligen saknades. Vi hade 
här även en del etiska betänkligheter. Vi hade säkert kunnat få tillträde, och 
möjlighet att intervjua ett antal patienter. Vår psykologiska medvetenhet sa oss 
dock att det inte kändes lämpligt eller rätt att intervjua de transsexuella 
patienterna mitt i detta avgörande skeende, med avseende på de ursprungliga 
frågor vi hade. 
 
Utifrån vår analysmetod kan det vara svårt att tydligt definiera hur vi har 
påverkat det egna materialet, då vi själva deltagit i de sammanhang vi studerat, 
såsom i intervjuerna. Vår avsikt har varit att i så stor omfattning som möjligt 
beskriva vad vi har gjort, i vilka sammanhang vi hämtat resultaten och vilka 
tolkningar vi gjort. Detta har vi gjort i syfte att skapa genomskinlighet i våra 
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resultat. Vi uppfattar vårt resultat som unikt och därför inte ämnat att 
generaliseras. Vår förhoppning är ändå att det kan öka förståelsen för och 
begripliggöra mötet mellan de transsexuella patienterna och sjukvården, som de 
kan anses vara beroende av.  
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Bilagor 
 
Bilaga 1: Diagnostiska kriterier 
 
ICD-10 diagnostiska kriterier för transsexualism  
 

A. Individen önskar leva och bli accepterad som en medlem av det 
motsatta könet, ofta följt av önskan att få sin kropp så 
överensstämmande det andra könet som möjligt genom kirurgi och 
hormonbehandling. 

B. Den transsexuella identiteten har varit varaktig under minst 2 år. 
C. Störningen är inte ett symtom på en annan mental störning, som 

schizofreni, och hör inte ihop med kromosom abnormalitet. 
 
DSM-IV Könsidentitetsstörning 
 

A. En stark och bestående identifikation med det motsatta könet (inte 
bara en önskan om att ha någon kulturbetingad fördel som det 
motsatta könet anses ha.) 

B. Varaktigt otillfredsställd med sitt kön eller känner sig otillräcklig i 
sin könsroll.  

C. Störningen föreligger inte samtidigt med något kroppsligt tvekönat 
tillstånd. 

D. Störningen orsakar kliniskt signifikant lidande eller försämrad 
funktion i arbete, socialt, eller i andra viktiga avseenden. 

 
Specifiera (för könsmogna personer) om:   
 Sexuellt intresserad av män 
 Sexuellt intresserad av kvinnor 
 Sexuellt intresserad av bägge könen 
 Saknar sexuellt intresse



Bilaga 2: Brev till informanter 
 
Hej 
 
Vi heter Hannah Holmqvist och Johanna Nordlinder och vi går termin 10 
på Psykologprogrammet vid LiU. Vi skriver en D-uppsats om 
transsexualism. Vi har fått era namn genom X. Vi är intresserade av att 
komma i kontakt med er i egenskap av vårdpersonal som arbetar med 
transsexuella.  
 
Vår frågeställning handlar om hur det är att arbeta med den här 
patientgruppen inom hälso- och sjukvård. 
 
Vi har begränsat med tid på oss och skulle därför vara mycket tacksamma 
om du ville svara omgående. Vi vill alltså intervjua dig och denna 
intervju tar cirka en timme i anspråk. Vi tänker använda oss av en 
öppen intervjuform utifrån frågeställningen ovan. 
 
Vi är två som skriver uppsatsen men intervjun med dig kommer en av oss 
att göra. Vi vill spela in intervjun på band, för att sedan skriva ut 
materialet. Detta material kommer bara undertecknade och vår 
handledare till del. Din identitet kommer naturligtvis inte kunna röjas i 
det slutgiltiga resultatet. I samma stund som vi är färdiga med analysen 
av vårt material kommer materialet att förstöras ("tuggas" etc.) Men vi 
behöver naturligtvis ditt medgivande till detta. 
 
Kunskap om frågor som rör transsexualism uppfattar vi som mycket 
värdefull och viktig för psykologer. 
 
Förslag på dagar då vi kan genomföra intervjun: 
 
    * Vecka 6:  
 
       Torsdag 9/2 mellan kl 9-17 
 
       Fredag 10/2 mellan kl 9-14 
 
    * Vecka 7 
 
       Måndag 13/2 mellan kl 9-16 
 
       Onsdag 15/2 mellan kl 9-16



 
 
       Torsdag 16/2 mellan kl 9-16 
 
        Lördag 18/2 hela dagen 
 
        Söndag 19/2 hela dagen 
 
    * Vecka 8 
 
          Måndag 20/2 mellan kl 9-16 
 
          Tisdag 21/2 mellan kl 9-16 
 
Ge förslag, via mail, på en/några tider som passar dig så meddelar vi vem 
av oss två du kommer träffa och när. 
 
Intervjuerna kommer att genomföras på arbetstid och på er arbetsplats så 
därför skulle vi vara tacksamma om ni kunde boka lokal inför intervjun. 
 
Hör gärna av dig om du har frågor eller funderingar! 
 
På återhörande! 
Vänliga hälsningar, 
Hannah Holmqvist och Johanna Nordlinder 
XXXX-XXXXXX         XXXX-XXXXXX  
 



Bilaga 3: Intervjuguide 
 
Professionella inom hälso- och sjukvård som arbetar och kommer i 
kontakt med transsexuella personer (skrivs nedan som “dessa 
personer/patienter”) 
 
Inledning: 
 
Jag har bett dig ställa upp i en intervju om transsexualism. Jag har 
uppfattat att du tycker att det är OK att jag spelar in intervjun på band. 
(Invänta svar!) Och du ska veta att du när som helst har rätt av att 
avbryta din medverkan.  
 
Vilken professionell funktion har du i förhållande till transsexuella 
patienter? Berätta om hur det kommer sig att du arbetar just med 
transsexuella patienter! 
 
Hur ser ditt arbete med transsexuella ut?  
 
Vad anser du vara svårt/lätt i bemötandet av dessa patienter? 
 
Hade du några föreställningar om transsexuella personer innan du började 
arbeta med dessa patienter? Hur såg de föreställningarna ut? Vad tänker 
du om det nu?  
 
Vad har du lärt dig genom arbetet med dessa patienter? 
 
Vad skulle du vilja förmedla till yngre/oerfarna kollegor som står inför att 
arbeta med dessa patienter? 
 
Finns det någonting du ångrar eller funderar mycket på som du har gjort 
eller inte gjort i arbetet med dessa patienter?  
 
Finns det frågor som rör transsexualism som du skulle vilja ha svar på, 
söker svar på, funderar mycket på? 
(Forskning mm) 
 
Uppfattar du att det finns fördomar hos hälso- och sjukvårdspersonal i 
allmänhet som kommer i kontakt med dessa patienter? (Vad handlar 
dessa fördomar om? Hur ser de ut?) I vilka sammanhang konfronteras du 
med dessa fördomar (patientperspektiv, direkt konfrontation)? 
 
Om du skulle kunna blicka framåt 20-30 år i tiden, och se på vården, 



bemötandet av och kunskapen om transsexuella i allmänhet (de 
transsexuellas hela situation i samhället), vad skulle du få se? 
 
Finns det något under det här samtalet som du har tänkt på, som du vill 
tillägga eller kommentera ytterligare?  
 
Är det något du vill fråga mig? 
 
OK, då vill jag avsluta med några frågor som rör den här 
intervjusituationen: 
 
Vad tänker du om det här samtalet som du och jag snart ska avsluta?  
 
Vad tänker du om de frågor som jag har ställt? 
 
Då vill jag avsluta med att tacka för att du har tagit dig tid med att ställa 
upp i den här intervjun. Du är naturligtvis välkommen att höra av dig om 
du har några frågor eller funderingar. Kan vi avsluta här?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


