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Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats har varit att undersöka välmående hos svenska transsexuella 

patienter som har genomgått könskorrigerande operation. Undersökningen har 

inkluderat psykiatriska, psykosociala och sexuella aspekter av hälsa. Vidare har även att 

passera i nytt kön undersökts. Passera i detta sammanhang handlar om att känna sig 

accepterad av om omgivningen. Det datamaterial som uppsatsen är baserat på kommer 

ifrån en större utredning vid Karolinska Institutet som startade år 2005, utförd av 

psykiatriska utredare på Karolinska universitetssjukhuset. Data har samlats in genom en 

kombination av intervjuer samt validerade strukturerade självskattningsformulär. 

   I denna undersökning visades att tanssexuellas hälsosymtom senaste veckan, vid 

intervjutillfället, tenderar att vara relativt detsamma jämfört med normalpopulationen, 

det vill säga icke transsexuella. De hade en aningen förhöjd genomsnittspoäng på 

samtliga tre skalor, somatisering, depression och ångest. Förhöjningen var som störst 

hos Male to Female (MtF) på depressionsskalan. Självmordsförsöken halverades i 

denna studie efter könskorrigering vilket kan förstärka relativt positiva värden på 

hälsosymtom. Inga samvariationer mellan hälsosymtom och sexuell funktion, sexuell 

attraktion samt att passera i nytt kön påträffades. Däremot hade 60 procent i 

studiegruppen något aktuellt sexuellt problem vid undersökningstillfället, 29 procent 

MtF kände ofta sexuell lust medan 31 procent aldrig kände sexuell lust. 31 procent 

kände smärta i könsorganen vid sexuell aktivitet, 7 procent kände aldrig smärta. 29 

procent angav att mannen hade nedsatt orgasmförmåga, 12 procent angav att kvinnan 

hade nedsatt orgasmförmåga. I gruppen MtF ökade attraktionen ”alltid” till män från 27 

procent till 45 procent och minskade ”alltid” till kvinnor från 54 procent till 35 procent 

efter könskorrigering. Hela 75 procent ansåg att de passerade i sitt nya kön och önskade 

könsroll. 52 procent av MtF angav att de uppfattades som kvinnor när de talade med en 

främmande person och samtliga Female to Male (FtM) respondenter ansåg sig uppfattas 

som män vid tal med främmande person.  

   .  

 

Nyckelord: Transsexuella, välmående, sexuell förmåga, sexuell attraktion, passera, 

självmordsförsök. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Tänkt er att vakna en morgon och titta er i spegeln och upptäcka att ni har fått skägg och 

penis om ni är kvinnor, eller bröst och kvinnliga könsorgan om ni är män. Så känner sig 

en transsexuell person. Att vara fångad i fel kropp eller att den upplevda könsidentiteten 

inte stämmer överens med den kropp man har är karakteristiskt för en person som lider 

av transsexualism. Transsexualism är en medicinsk diagnos och beskrivs i WHOs 

(Världshälsoorganisationen), diagnosklassifikation ICD 10, (International Classification 

of Diseases). Behandlingen av transsexuella personer innebär att korrigera kroppen med 

hormoner, könskorrigerande operationer, röstbehandling och hårborttagning för att 

kroppen ska stämma med den upplevda könsidentiteten. I Sverige får de personer som 

fått diagnosen transsexualism också rätt att efter beslut av socialstyrelsens rättsliga råd 

juridiskt byta kön. 

   Sedan 1972 har cirka 600 personer fått korrigera sitt kön i Sverige. Det finns endast 

ett fåtal uppföljningar kring hur dessa personer mår. I syfte att undersöka hur dessa 

personer mår fysiskt, psykiskt och sexuellt påbörjades en retrospektiv tvärsnittsstudie 

2005 av Cecilia Dhejne, psykiater på Huddinge universitetssjukhus, och medarbetare. 

Min uppsats använder sig av data insamlade ifrån denna tvärsnittsstudie. 

1.2 Syfte: 

Syftet med denna studie är att ge en deskriptiv bild av studiegruppen svenska 

transsexuella samt undersöka om sexuell förmåga, sexuell attraktion och passerbarhet 

samvarierar med välmående hos personer som genomgått könskorrigerande operationer.  

1.3 Frågeställningar: 

A, Samvarierar sexuell förmåga med välmående hos personer som genomgått 

könskorrigerande operation? 
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B, Samvarierar vem man attraheras av med välmående hos personer som genomgått 

könskorrigerande operation? 

 

C, Samvarierar subjektiv åsikt av att passera i det nya könet med välmående hos 

personer som genomgått könskorrigerande operation? 

 

Dessa frågeställningar kan tänkas vara intressanta att undersöka utifrån olika synvinklar. 

Sexuell förmåga kan tänkas påverka välmående eftersom könskorrigeringen har med 

könsorganets funktion att göra.  Om könsorganen hindrar människan från att njuta och 

kunna ge njutning kan detta tänkas påverka välmåendet. Vem man attraheras av har 

visat sig i vara betydelsefullt för hur transsexuella studeras enligt Kuiper et al. (2003) 

Studien visar framförallt att det skiljer sig åt i den subjektiva upplevelsen av varför den 

transsexuella väljer att genomföra könskorrigering hos homosexuella och 

ickehomosexuella transsexuella. Vidare undersöks om vem man attraheras av har 

betydelse för välmåendet i denna studiegrupp. Att inte kunna identifiera sig med 

kollektivet utifrån könsnormer som indelar världen i kvinnor och män, tänker sig 

författaren att subjektiv åsikt av att passera kan tänkas påverka välmåendet. 

Omgivningens reaktioner att inte passera som det kön den transsexuella uppfattar sig 

som kanske kan kännas som ett handikapp eller att den transsexuella utsätts för 

trakasserier.  

1.4 Begreppssammanfattning 

För att reda ut vissa begrepp och förkortningar kommer ett antal ord definieras: 

Biologiskt kön definieras här av vilka kromosomer man har och vilka inre och yttre 

könsorgan en person har. Könsidentitet beskriver en inre upplevelse av att vara man 

eller kvinna. De flesta av oss tar det för givet men har samtidigt mycket svårt att 

beskriva och definiera den upplevelsen. Könsroll/könsuttryck innebär hur omgivningen 

uppfattar oss, och hur vi framställer oss själva. Sexuell läggning definieras genom vilket 

kön man finner attraktivt, förälskar sig i eller har sexuella relationer till. Kategorierna 

för sexuell läggning är homo-, hetero- och/eller bisexuell. Tycker man om kvinnor heter 

det gynofil eller om man tycker om män heter det androfil, dessa begrepp är inte 

könsbundet. Drag king är någon som är kvinna och agerar man på scen respektive drag 

queen om man är man och agerar kvinna på scen. Transsexuell är en person vars 
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könsidentitet inte stämmer med det biologiska könet. En sådan person kan vara antingen 

gyno- eller androfil. Att vara androgyn innebär att omgivningen och eller du själv inte 

tillhör någon specifik kategori av man eller kvinna utan att personen är mer flytande 

mellan dessa.  

   En transsexuell person önskar i allmänhet korrigera sin kropp så den stämmer med 

den upplevda könsidentiteten. Man kan antingen vara född man och uppleva sig som 

kvinna eller tvärtom. MtF förkortar male to female, man till kvinna. Detta är en person 

som fötts med en manskropp men upplever sig som kvinna. FtM förkortar female to 

male, kvinna till man. Denna person har fötts med en kvinnokropp men upplever sig 

som man. En transvestit är en person som av och till uppträder i en annan könsroll än 

sitt biologiska kön och sin könsidentitet. En sådan person kan självfallet också vara 

både gyno- och androfil. Transpersoner är ett paraplybegrepp som inkluderar både 

transsexuella och transvestiter samt andra personer som på olika sätt bryter mot normen 

för könsuttryck. Könskorrigerande operation innebär att man korrigerar sitt biologiska 

kön till att efterlikna det mottsatta könet. 
1
 

1.5 Disposition 

Efter denna inledning följer kapitel 2, som innefattar alla teoretiska delar för denna 

studie. Därefter i kapitel 3, beskrivs metod samt operationaliseringar av den beroende 

och de oberoende variablerna. Kapitel 3 innefattar även en beskrivning av studiegrupp 

samt metodproblematik. I kapitel 4, redovisas resultaten. Först en sammanfattande 

beskrivning av studiegruppen för att sedan följas av frågeställningarnas resultat. 

Avslutningsvis knyts påsen ihop i kapitel 5, genom att sammanfattningsvis koppla 

resultaten till teorin. Fortsatt forskning på området är studiens avslutande avsnitt.  

2. Teori och tidigare forskning 

 

I detta kapitel ämnas ta reda på vad begreppet transsexualism innebär samt hur 

transsexualism kan tolkas ur ett sociologiskt perspektiv. Inledningsvis förklaras 

                                                 
1 http://lukas.romson.org/info.htm , http://rfsu.se/ordlista.asp (17 februari 2009) Gäller hela 

kapitel 1.4 Begreppssammanfattning.  

http://lukas.romson.org/info.htm
http://rfsu.se/ordlista.asp
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begreppen kön respektive genus där könsroller och makt diskuteras. Därnäst diskuteras 

de oberoende och beroende variablerna var för sig samt kopplat till transsexualism.  

2.1 Kön och genus 

2.1.1 Kön 

Kön som är en kategoriserande distinktion finns att hitta i olika samhällen och genom 

olika tidsepoker, (Thurén, 2003). Kön som biologiskt/fysiologiskt faktum är ett resultat 

av genetiska anlag och biologiska processer vilket betonar skillnaderna mellan de 

fysiologiska könen. Den genetiska skillnaden finner vi i en av 46 kromosomer som 

skiljer könen åt. Av 23 kromosompar är det sista paret som bestämmer köntillhörighet. 

Kromosomuppsättningen XX innebär att fostret utvecklar kvinnligt kön som exempelvis 

kännetecknar tunnare hud hos kvinnor, då X kromosomen innehåller ett större antal 

gener jämfört med kromosomen Y. Kromosomuppsättningen XY innebär att fostret 

utvecklar manligt kön. Detta innebär även färre gener då Y kromosomen innehåller tio 

gånger gener jämfört med X kromosomen. Detta kan förklara den relativt höga 

dödligheten hos manliga foster och nyfödda men även varför färgblindhet är tio gånger 

vanligare hos män än hos kvinnor. Den fysiska skillnaden är genomsnittslängd och -vikt 

för män respektive kvinnor, vilket kan vara av betydelse när det gäller maskulinitet och 

femininitet. (Thurén, 2003) 

2.1.2 Genus 

Genus kommer från latin och betyder, slag, släkte, sort och kön. Kvinnoforskare lånade 

detta ord från lingvistiken på 1980-talet som översättning av det engelska ordet gender. 

Gender i sin tur betyder, utöver det ovan nämnda, också ”det täckta könet”, ”the fair 

gender”. Att låna ordet hade för syfte att betona det feministiska credot, att det finns 

fasta former bakom ”kvinnligt” och ”manligt”. Att vara man respektive kvinna innebär i 

sig en prägling, fostran, tvång och en under- och överordnig. (Hirdman, 2001) Butler 

sammanfattar begreppet genus som en svårtillgänglig, djup och inre substans som blir 

en påtvingad performativ ”akt” som egentligen är oerhört skör för den fundamentalt 

illusoriska ställning som framkallats. Performativitet innebär hur vi representerar oss 

som män respektive kvinnor och innefattas av normerna vi producerar kring dessa 

roller. Genus skapas genom handlingar och vi ”gör” kön. Butler citerar Simone de 

Beauvoir som myntade att kvinnor inte föds till kvinnor utan bli kvinnor. (Butler, 2007) 



 

 5 

   Könsmaktordningen i förhållande till hur vi skapar kön innebär att mannen och hans 

sexualitet har setts som norm och överordnad samtidigt som kvinnan underordnas 

mannen. Detta kan exemplifieras med att våldtäkt inom äktenskapet inte 

kriminaliserades förrän 1965 och då kvinnor innan dess på laglig grund inte hade rätt att 

säga nej till sexuellt umgänge med sin make. Denna könsordning innebär även en 

heterosexuell norm vilket betyder att icke heterosexuella förhållanden eller 

könsöverskridande beteende värderas annorlunda, denna heterosexuella norm kallas 

heteronormativitet. Som exempel på norm och avvikande beteende beskriver Laskar 

(2005) att det på sent 1700-tal uttalades lesbisk kärlek mellan en kvinna och en kvinna 

med en förstorad klitoris. Kvinnan med den onormalt stora klitorisen tog mannens roll i 

det sexuella sammanhanget då hon kunde gnugga den mot sin partner. Denna 

kroppsavvikelse på kvinnan stred mot könsordningen och var ett brott mot den 

heterosexuella fortplantningen eftersom klitorisen inte var en fungerande penis. 

Kvinnan med den förstorade klitorisen blev synonym med sitt gnuggande och hennes 

lesbiska handling blev på så vis associerad med sjukdom. Könsmaktsordningen innebär 

även att män har ett mindre utrymme för könsöverskridande än vad kvinnor har, då 

”bögen” är en femininitet av mannen och därmed nedvärderar den heterosexuella 

mannen. (Laskar, 2005) En transsexuell är även hon könsöverskridande genom att ha 

fötts i en fel kropp. Butler (2006) menar att transsexualism pekar mot en upplösning av 

den heterosexuella matrisen och ger samtidigt en öppning för möjliga sexualiteter och 

könsidentiteter bortom den heterosexuella matrisen.  Hon säger att vi måste lära oss att 

acceptera mindre och koherenta identiteter och lära oss att leva i ambivalensens tecken.  

 

2.2 Transsexualism 

Transsexualism är en medicinsk/psykiatrisk diagnos och klassificeras som sådan i ICD 

10, (WHO 1993). Det finns ytterligare en psykiatrisk diagnostisk klassificering som 

används parallellt med ICD 10, DSM-IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental 

Disorders), American Psychiatric Association (APA), 1994. I DSM-IV använder man 

inte termen transsexualism utan Könsidentitetsstörning på engelska Gender Identity 

Disorder förkortat GID. Någon större skillnad mellan de två olika diagnoserna finns 

dock inte.  
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   I ICD-10 betecknas tillståndet med transsexualism och i DSM-IV som 

könsidentitetsstörning vilket innebär att: A, En stark bestående identifikation med det 

motsatta könet, yttrar sig genom att personen uttryckligen önskar få tillhöra det motsatta 

könet, uppträder som hon eller han tillhörde det motsatta könet, önskar leva, bli 

behandlad som det motsatta könet, eller är övertygad om att hon eller han reagerar och 

känner på ett sätt som är typiskt för det motsatta könet. B, Varaktig otillfredsställelse 

med sitt kön eller känner sig otillräcklig i sin egen könsroll.  Tar sig sådana uttryckt att 

personen aktivt försöker göra sig av med primära och sekundära könskarakteristiska (till 

exempel begär hormonbehandling, kirurgiska ingrepp eller andra åtgärder för att 

förändra fysiska könskarakteristiska i syfte att simulera tillhörighet till det andra könet) 

eller att personen tror sig vara född i fel kön. 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. 

   Personer som önskar korrigera sitt kön kan söka sig till något av de sex olika 

utredningsteamen i landet: Stockholm, Uppsala, Lund, Alingsås, Umeå, och 

Lindköping. Den första fasen består av en psykiatrisk och psykologisk utredning i syfte 

att utreda om personen lider av transsexualism.  Får man diagnosen inleds 

behandlingsfasen med att man får hormonbehandling med det motsatta könets 

hormoner, röstbehandling samt att kvinnor till män (FtM) får opera bort brösten och 

män till kvinnor (MtF) får tar bort oönskad hårväxt. Under denna period ska också den 

personen som önskar korrigera sitt kön leva fullt ut i det kön man känner sig som, så 

kallad ”real-life”. Utredning och behandling tar ca två år. Därefter ska den som önskar 

korrigera sitt kön skicka in en ansökan till socialstyrelsen rättsliga råd, till ansökan 

bifogas ett intyg från utredningsteamet. Bifaller socialstyrelsens rättsliga råd ansökan 

får man tillstånd att opereras i könsorganen i syfte att få könsorgan att så långt som 

möjligt likna det könet man upplever sig tillhöra.
2
 

                                                 
2 Muntlig referens: Cecilia Dhejne, Utredande läkare vid transsexmottagningen på Karolinska 

universitetssjukhuset, 10 december 2008.  
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2.3 Psykiskt och fysiskt välmående 

I detta kapitel kommer jag att undersöka och beskriva vad måttet för somatiska (fysiska) 

och psykiska symtom innebär samt koppla till forskning gällande transsexuellas 

välmående som inkluderar alkoholvanor samt självmordsförsök.  

2.3.1 Hälsa 

Välmående kan kännetecknas som att vara vid god hälsa och då hälsa står för folkhälsa, 

frisk och i motsats till ohälsa, sjukdom (www.nordstedsord.se, uppslagsord: 

välmående). I denna uppsats används Välmående som hälsobegrepp då laddningen 

sjukdom inte ska ta överhand. I detta kapitel kommer begreppet hälsa att diskuteras då 

det finns en tydligare distinktion mellan hälsa och ohälsa. I begreppet hälsa finns även 

ett särskiljande mellan psykisk och fysisk hälsa (Bjärås & Kanström, 2002) vilket är av 

intresse för denna studie.  

   För att konkretisera hälsa delas begreppet in i psykisk och fysisk hälsa. Psykisk 

sjukdom är som alla sjukdomar kategoriserade i olika diagnoser till exempel depression, 

panikångest och schizofreni. Vad som ska vara uppfyllt för de olika diagnoserna 

framgår av ICD 10 eller DSM IV. Psykisk ohälsa till skillnad från psykisk sjukdom är 

däremot en subjektiv uppfattning av den psykiska hälsan, där upplevelsen av besvären 

står i centrum. Denna uppfattning kan sättas i samband med sjukdom men dock inte 

nödvändigtvis.  Psykisk ohälsa blir allt vanligare och yttrar sig genom nedstämdhet, 

ångestkänslor, oro, trötthet och sömstörningar. (Bjärås & Kanström, 2002)   

   De objektiva måtten man använder sig av inom sjukvården för att diagnostisera 

sjukdomar utgår ifrån de symptom och mätvärden patienten uppvisar. Behandlingen kan 

sättas igång då diagnosen är ställd. Den professionella definierade hälsan kan föra med 

sig problemet att vi inte ser de människor som inte tar sig till vårdinrättningar eller 

uppsöker vård. (Dahlgren et al. 1991)  

   Hälsobegreppet har förändrats historiskt menar Anderson et al. (2004) och har 

utvecklats främst inom de två inriktningarna biomedicinska och humanistiska. Centralt 

för den biomedicinska inriktningen är att personer som är sjuka även har ohälsa. Hälsa 

definieras i Nationalencyklopedin enligt Världshälsoorganisationen (WHO, 1946) som 

"ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och inte blott 

frånvaro av sjukdom och handikapp". Därmed beskrivs hälsa som ett positivt tillstånd, 

vilket inbegriper hela individen i förhållande till dess situation (www.ne.se, 

http://www.nordstedsord.se/
http://www.ne.se/
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uppslagsord: hälsa). Motsats till hälsa är ohälsa vilket skulle kunna definieras som ett 

tillstånd av ofullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och inte frånvaro av 

sjukdom och handikapp. Därmed skulle ohälsa kunna beskrivas som ett negativt 

tillstånd, vilket inbegriper hela individen i förhållande till dess situation. 

   Den humanistiska inriktningen talar om hälsa människor har i interaktion med 

omgivning vilket ger en helhetsbild av hur människan mår. Den biomedicinska 

inriktningen tillämpar i medicinsk sjukvård den så kallade ”biostatistiska” teorin om 

hälsa. Detta innebär att människan har arttypiska värden vilket generar arttypiska 

mönster, exempelvis hjärtfrekvens, kroppstemperatur och längd. De som befinner sig 

utanför dessa mönster avviker från det normala och kan kallas för ohälsa som går att 

kategoriskt diagnostisera och beskrivas som sjukdom. En människa anses vara vid hälsa 

om hennes kropp och hennes psyke fungerar i enlighet med det för arten typiska 

mönster, däremot är människan vid ohälsa eller har en sjukdom om någon av hennes 

funktioner på ett subnormalt sätt avviker från det arttypiska (Nordenfelt, 2004). 

Problemet med den biostatistiska teorin är att den inte alltid är samstämmig med 

individens egen uppfattning om sitt hälsotillstånd. En individs uppmätta värden kan 

vara subnormala medan personen känner sig frisk samtidigt som att en individ som mår 

dåligt kan ha normalt uppmätta värden. (Dahlgren et al., 1991) Därför är hälsa och 

välmående många gånger något subjektivt och därför används oftast intervjufrågor som 

är självskattade och självupplevda hälsobesvär vid undersökningar för att på så vis nå 

bästa möjliga datakvalitet.  

2.3.2 Transsexuella och hälsa     

I Sverige har man i olika studier undersökt transsexuellas hälsa och ohälsa. Den första 

uppföljningsstudien gjordes av Wåhlinder (1975) där han följde upp 24 stycken 

transsexuella som i snitt hade gjort sina operationer 6 till 8 år innan studien ägde rum. 

Han fann att 16 av 22 stycken hade förbättrad eller oförbättrad god psykisk hälsa, 1 

patient hade försämrad samt att 5 stycken hade oförändrad dålig hälsa (Wåhlinder, 

1976). 1986 undersökte Lidemalm (1987) hur det hade gått för 13 stycken män till 

kvinnor i snitt 12 år efter könskorrigering. Han bedömde att det skett en viss förbättring 

i psykosocial anpassning dock att 8 stycken hade oförändrad psykosocial anpassning. 

Bodlund undersökte 1994, 19 stycken transsexuella och då bedömdes 68 procent som 

förbättrade, 16 procent som oförändrande och 16 procent som försämrade (Bodlund, 

1996). Eldh et al. (1997) undersökte hur det gått för de 175 stycken som mellan 1965-
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1995 opererats i Sverige. Han nådde 90 stycken och fann att 86 procent var nöjda med 

sina operationsresultat.   

   Uppföljningstudier som skett utanför Sverige finns bland annat i Belgien och Holland. 

I den Belgiska följdes 55 av 107 stycken personer, som hade utretts och behandlats för 

transsexualism.  Man fann att 81 procent var fysiskt nöjda, 94 procent känslomässigt 

nöjda, 91 procent socialt nöjda och 67 procent sexuellt nöjda med sina liv och resultat 

(De Cuypere et al., 2005). I Holland gjordes en studie där 126 av 162 stycken personer, 

som utretts och behandlats för transsexualism, visade att 98 procent nöjda med sina 

resultat. I en metaanalys, också gjord i Holland, på 55 transsexuella (32 MtF och 23 

FtM) fann man att kvinnor till män hade lägre testosteron halt samt var signifikant äldre 

än män till kvinnor vilket kan förklara sämre fysisk hälsa och också sämre välmående 

(De Cuypere et al., 2005). 

2.4 Alkohol 

Alkohol är nära kopplat till människors fysiska och psykiska hälsa. Framförallt påverkar 

det människors välmående. I Sveriges historia har man upplevt större alkoholrelaterade 

hälso- och samlivsskador till skillnad från många andra länder och det har under förra 

sekelskiftet ägt rum många heta debatter angående svenskarnas alkoholvanor (fhi, 

2005:1). Trots att alkoholkonsumtionen ökar i Sverige dricks det måttligt. För de flesta 

svenskar har alkoholen en mycket liten inverkan på hälsa, dock noteras att alkohol kan 

vara ett stort problem för en del. Standardglas är ett begrepp som används vid frågor om 

alkoholvanor vilket innehåller 15 cl bordsvin, 33 cl starköl eller 4 cl sprit. Den rimliga 

gränsen för män ligger på 14 standardglas i veckan och 9 standardglas för kvinnor. 

Rekommenderade mängden alkohol av Livsmedelsverket är att människans dagliga 

intag inte överstiger 5 procent av energiintaget vilket motsvarar 20 gram för män och 15 

gram för kvinnor. Personer som har ett högre alkoholintag än så betraktas som riskfulla. 

Allt berusningsdrickande anses riskfullt och då är gränsvärdet 5 standardglas för män 

och 4 glas för kvinnor under en och samma tillfälle (fhi, 2005:1). 

2.5 Självmordsförsök 

Sociologen Emile Durkheim (1951) menar att ett visst självmordsantal är ett socialt 

faktum och kan tolkas som en indikator på social solidaritet i ett samhälle. Antal 

självmord är varierande för olika samhällen men är inom ett samhälle relativt stabilt 
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över tid menar han. Exempelvis tar Protestanter livet av sig i större utsträckning jämfört 

med Judar samt att ogifta män tar livet av sig i större utsträckning än gifta män. 

Durkheim definierar integration och reglering som svar på social struktur för den 

solidaritet som finns i ett samhälle. Integrationen binder personer till en grupp genom 

moraliska aspekter medan regleringen utgör de normativa kvav som finns i en social 

grupp. På detta sätt förhåller vi oss till de relationer vi införskaffar. De fyra formerna av 

självmord är: egoism, altruism, anomi och fatalism. Egoistiska självmord representerar 

frånvaro av social struktur och altruistiska självmord representerar absolut närvaro av 

social struktur och solidaritet (Durkheim, 1983). 

   Mortalitetsdata gjort av Karolinska Institutet 2007 visar att trenden av sjunkande 

självmord i Sverige håller i sig. 2004 tog totalt 1387 personer (15 år och äldre) livet av 

sig i Sverige. Av dessa var 1000 män och 387 kvinnor. Självmordsförsöken är vanligare 

bland unga än äldre samtidigt som fullbordade självmord är vanligare bland 

medelåldern. Självmordsförsök är vanligast bland unga kvinnor. (NASP, 2007) I 

folkhälsoenkäten 2005, gjord av Folkhälsoinstitutet rapporterades att homosexuella och 

bisexuella hade betydligt högre grad av självmordstankar till skillnad från befolkningen 

i helhet. I Folkhälsoinstitutets Webbenkät samma år uppgav cirka hälften av 

transpersonerna att de någon gång hade övervägt att ta sitt liv. När det gäller övriga 

studier så rapporterar Wåhlinder (1975) att av 22 stycken hade 5 gjort självmordsförsök 

före korrigering och 4 stycken efter. Själva försöken till självmord är vanligast bland 

transpersoner, särskilt de med kort utbildning i förhållande till dem med hög utbildning 

(fhi, 2005:2). Folkhälsoinstitutets samlade rapport 2008, beskriver orsaker så som 

könsidentitet och sexuell identitet till självmord.  Depressionsfaktorn hade störst 

betydelse i samband med ungdomars skattning av självmordsrisk, vilket visats i en 

tvärsnittsundersökning i USA. Data från USA visar även att transsexuella tenderar att ha 

en hög självmordsbenägenhet. Däremot är självmordsbenägenhet präglad av kultur och 

sociala förhållanden vilket gör det olämpligt att överföra dessa teorier på svenska 

transsexuella (fhi, 2008). 

2.6 Sexuell förmåga  

2.6.1 Förmåga inte bara funktion 

Kerstin Fugl-Meyer (1996) menar att begreppet förmåga betecknar önskan om att utföra 

en (intentionell) handling. Funktion i sin tur kännetecknar kroppslig anatomisk och 
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fysiologisk funktion enligt WHO. Vilket betyder att nedsatt förmåga kan innebära 

dysfunktion (funktionens motsats). Begreppet förmåga rymmer även följderna av 

funktionssvikten så som psykologisk och social svikt. Exempelvis kan en person som 

har orgasm- eller utlösningssvårigheter uppleva ett bekymmer. Bekymret behöver 

nödvändigtvis inte vara ett sexuellt problem. Därför används begreppet förmåga i ”Sex i 

Sverige” (1996). 

   Den sexuella förmågan kan skifta under livets gång liksom de sexuella problemen 

men kan även innebära olika saker för den enskilde individen. Detta gäller även tankar 

och fantasier om hennes kroppsliga och psykologiska sexuella engagemang. I 

beskrivningen av sexuell förmåga i ”Sex i Sverige” (1996) har man utgått ifrån 

Kaplan´s process-orienterade kategorisering som innefattar lust (intresse), upphetsning 

(kvinnans lubrikation och mannens erektion) samt orgasm (kvinnors orgasm och mäns 

utlösning/orgasm). Faktorerna i denna studie kommer att vara förmågan till lust och 

orgasm samt smärta som indikatorer för sexuell förmåga. Lubrikation och erektion som 

var en kategorisering i Kaplans modell blir relativt komplicerat att undersöka och att 

jämföra med studien ”Sex i Sverige” då transsexuella inte har någon naturlig funktion 

efter könskorrigering. Däremot får en del MtF egen lubrikation efter viss gången tid 

efter könskorrigering. Kvinnor som blir män (FtM) kan bibehålla sin orgasmiska 

förmåga men kan inte få någon utlösningsfunktion genom operation däremot finns 

upphetsnings förmågan såklart kvar. Det som beskrivs under upphetsning hos en 

biologiskt född kvinna med kvinnligt könsorgan är att klitoris ökar i volym 

(klitoriserektion) (Fugl-Meyer, 1996) vilket även kan ske hos både en MtF och FtM. 

2.6.2 Lust  

Lusten eller intresset för sex varierar över tid hos en enskild individ men kan även 

variera mellan olika människor. Lägre sexuell lust för ofta med sig nedsatt förmåga att 

bli upphetsad och att nå orgasm/utlösning. En nedsatt förmåga kan även föra med sig 

nedsatt lust. Exempelvis kan en kvinna som erfarit nedsatt förmåga till orgasm uppleva 

en nedsatt sexuell känsla av lust, vilket givetvis även kan hända för en man som har 

svårigheter med erektion eller utlösning. I båda fallen kan nedsatt lust, oavsett om det 

upplevs som ett problem eller ej, vara ett psykologiskt försvar (Fugl-Meyer, 1996). Det 

kan tänkas vara så att den nedsatta lusten också kommer ifrån sociala relationer, (inte 

nödvändigtvis relationen med sin partner), och då ”stänger kroppen av” den orgasmiska 

förmågan. Den vanligaste orsaken till att kvinnor söker sexologisk hjälp är låg lust eller 



 

 12 

avsaknad av lust. Denna lustnedsättning har även ökat kraftigt det senaste decenniet 

menar Fugl-Meyer, både hos män och kvinnor. Att ofta känna sexuell lust var betydligt 

högre hos männen i alla åldrar. Rapporterad frekvent sexuell lust i ”Sex i Sverige” 

visade att lusten minskade med ålder hos båda könen. I de yngre åldrarna hade två 

tredjedelar av männen ofta sexuell lust medan en tredjedel av kvinnorna ofta hade 

sexuell lust (Fugl-Meyer, 1996).  

2.6.3 Orgasm 

Möjligheten att få orgasm finns hos alla friska barn redan från födseln. Skillnaden 

mellan mäns och kvinnors orgasmförmåga är inte fysiologisk utan en social 

konstruktion. Mannen låter sig tidigare upptäcka och utforska sitt kön och sin sexualitet 

medan kvinnor inte lika tidigt låter sig utforska sitt kön och därför har svårare att få 

orgasm i högre grad än män. Fysiologiskt mognar kvinnor tidigare sexuellt och borde få 

sin orgasm tidigare, dock rapporterar man i ”Sex i Sverige” (1996) att män får sin första 

orgasm tidigare än kvinnor. Detta betyder att den sociala strukturen om kvinnors 

sexualitet kan utgöra ett problem för dem. I ”Sex i Sverige” (1996), rapporterade var 

femte kvinna att hon åtminstone ”ganska ofta” inte fick orgasm vid samlag, ungefär 

samma andel rapporterade att de hade svårigheter att få orgasm. Drygt 40 procent av 

dem som hade orgasmisk nedsättningsförmåga angav att detta var ett problem.  Två 

tredjedelar av kvinnor utan nedsatt orgasmisk förmåga och problem angav att de var 

mycket tillfreds eller tillfreds med sitt sexualliv medan en liten minoritet av de med 

orgasmisk problematik var åtminstone tillfredsställda med sitt sexualliv (Fugl-Meyer, 

1996). 

      I metaanalysen (De Cuypere et al., 2005) presenteras en studie av 55 transsexuella 

(32 MtF och 23 FtM) där FtM onanerade oftare efter könskorrigerande operation 

jämfört med före operation. Före operation fann man ingen skillnad mellan grupperna. 

78 procent av hela gruppen kunde nå orgasm genom onani och det fanns inga skillnader 

mellan FtM och MtF gällande orgasmförmåga vid sexuell aktivitet med partner. 

Kvinnor till mäns (FtM) sexuella aktivitet före operation bestod hellre av 

klitorisstimulans än vaginal penetration till att övergå till att föredra sexuell aktivitet 

med sin nya penis. Hos män till kvinnor (MtF) var det före operation vanligt med både 

sexuell aktivitet genom vaginal och anal penetration och övergick till att främst bestå av 

vaginal penetration. Majoriteten av hela gruppen angav att deras orgasmiska känsla 

förändrades med den könskorrigerande operationen. FtM kände en starkare och kortare 
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orgasm medan MtF upplevde en mer intensiv, mjukare och längre orgasm. Mer än två 

tredjedelar av MtF rapporterade att sekret förekom i vagina inte bara under orgasm utan 

även under sexuell upphetsning.  

2.6.4 Smärta 

Vid fråga om genital smärta i ”Sex i Sverige”, (1996), påfanns att 6 procent av 

kvinnorna hade upplevt smärta i könsorgan medan endast 1 procent av männen hade 

upplevt detta hos sig själva i samband med sexuell aktivitet. Hos kvinnorna var det mer 

vanligt hos de äldre och hade förmodligen med nedsatt lubrikation att göra.  

   Sammanfattningsvis kan man säga att signifikant fler kvinnor än män rapporterade 

förekomsten av nedsatt sexuell förmåga. 47 procent av kvinnorna och 23 procent av 

männen angav att de hade en eller flera nedsatta sexuella förmågor (Fugl-Meyer, 1996). 

2.7 Sexuell attraktion  

I ”Sex i Sverige” (1996), frågade man respondenterna om de blivit attraherade av någon 

människa med samma kön. Det som rapporteras är en heterosexuell dominans varvid 

drygt 95 procent av männen angav attraktion endast till motsatt kön och kvinnorna 90 

procent attraktion till motsatt kön. Drygt 5 procent av kvinnorna attraherades av någon 

av samma kön vilket är fler än dubbelt så många män, 2,5 procent. Däremot uppgav 

drygt 2 procent av både männen och kvinnorna att de haft någon form av sexuell 

kontakt med någon av samma kön. Det som framkommer är att de som haft sexuell 

kontakt med någon av samma kön också har haft förhållande med personer av motsatt 

kön, vilket gör andelen med personer som endast har homosexuella erfarenheter väldigt 

liten, (0,5 procent av männen och mindre än 0,5 procent av kvinnorna).  

   Lawrences metaanalys, (2005) undersökte sexuell attraktion och erfarenheter hos MtF. 

Hon beskriver hur man under 1960 och 1970 talet förmodade att män som blev kvinnor 

(MtF) skulle attraheras av män efter könskorrigerande operation. Några enstaka 

rapporter från slutet av 60- och början av 70-talet beskriver hur MtF var attraherade av 

kvinnor. En liten andel MtF rapporterades vara attraherad av både kvinnor och män 

samt en andel asexuella från samma tid. Respondenterna (n=232 MtF) angav innan 

operation att 54 procent var heterosexuella, 25 procent bisexuella, 9 procent 

homosexuella och 12 procent asexuella. Efter operation angav samma grupp att 25 

procent var heterosexuella, 32 procent bisexuella, 34 procent homosexuella och 9 

procent asexuella. Män som blev kvinnor (MtF) blev mer homosexuellt orienterade.  
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2.8 Passera i nytt kön  

2.8.1 Identitet  

Konstruktivister inom sociologin så som Durkheim, Marx och Tönnies, talar om 

identitet som social konstruktion. Den sociala identiteten handlar om likheter och 

gemensamma attribut som delas i en grupp. Kollektivet internaliserar de gemensamma 

kvaliteterna samtidigt som individerna gör dessa till sitt ”jag”. I denna konstruktion 

menar Cerulo, (1997), att genus uppstår som socialt uppträdande eller social ”akt”. 

Femininet och maskulinitet skapas genom akten genom symboler kopplat till familj, 

arbete/skolan, genom media och kultur. På så vis socialiseras individerna till att 

kognitivt, affektivt och beteendemässigt uppträda i det genus som formats hos en själv 

(Cerulo, 1997). 

   En norm som innebär att mannen och kvinnan förälskar sig i varandra, gifter sig och 

skaffar barn kallas ibland för den heterosexuella matrisen (Butler, 2007). Denna 

normalisering reproduceras då människor tror sig veta att denna modell är sanning för 

lycka och återskapar med vilja den heterosexuella modellen (Butler, 2007). En 

bidragande faktor till den återskapande heterosexuella matrisen och sexuell identitet är 

Freuds teorier om jagutvecklingens melankoli menar Butler (2007). Freud hävdar att det 

finns en objektkonflikt hos den lilla pojken och en ambivalens och sorg som 

gossebarnet ställs inför när han måste välja sexuell kärlek till någon av sina föräldrar. 

Detta menar Butler i sin tur är en bidragande orsak till att den heterosexuella matrisen 

återskapas. Dessa två, Freud och Butler, är i enighet att det från en början finns 

bisexuell läggning hos barnet men endast Butler tar ett vidare resonemang om varför 

pojken oftast väljer heterosexualiteten i rädsla för att socialt bli straffad genom 

kastrering. Med kastrering menar Butler feminisering av heterosexuell kultur som 

förknippas med manlig homosexualitet. På så vis slår det heterosexuella begäret rot trots 

att andra läggningar erkänts vilket bekräftar den manliga hegemoni som råder. Vidare 

om hegemonin får begreppet makt stor betydelse. I vår historia har homosexuella 

förbindelser varit olagliga och är fortfarande i länder så som i Iran och Libanon. I 

Sverige togs homosexualitet bort som sjukdom 1979. (RFSL, 2009) Denna 

kriminalisering menar Butler (2007) har hjälpt till att konstruera den heterosexuella 

sexualiteten och genusidentiteten. Dessa lagar har förändrats men normen och social 

bestraffning är svår att bryta (Butler, 2007). Transsexuellas identitet överensstämmer 

inte med den normativa bilden av hur man bör identifiera sig själv vilket kan bidra till 
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den sociala bestraffningen som präglar människans sätt att behandla avvikare på. 

Upplösandet av den påtvingade heterosexualiteten genom lagen kommer att medföra en 

upplösning av genusidentiteten. Vidare menar Butler att identiteten och subjektet är en 

följd av regelstyrda diskurser som bestämmer hur identiteten ska åberopas och därför 

sker i en reglerad och kontrollerad upprepningsprocess. (Butler, 2007)  

2.8.2 Transsexuellas röst och tal 

   I ett forskningsprojekt av Maria Södersten (2008), docent och leg. logoped vid 

Karolinska universitetssjukhuset tittade man på 66 patienter (47 MtF och 19 FtM). 43 

av dessa 66 patienter hade fått röstbehandling hos logoped (37 MtF och 7 FtM). Elva 

män till kvinnor hade genomgått stämbandskirurgi. De objektiva och subjektiva 

resultaten skiljer sig åt, varvid vissa MtF patienter som hade uppnått en kvinnlig röst 

fortfarande inte var nöjda medan en MtF som inte uppnått ett kvinnligt röstläge istället 

var nöjd. I vissa fall var den subjektiva och den objektiva uppfattningen lika. Det som 

framkommer i en explorativ studie från Australien gjord på 25 australiensiska MtF är 

det inte finns några jämförelsedata hos transsexuella därför blir deras röstutvärdering 

svag och utan evidens vilket man då vill höja med hjälp av denna studie. Det framkom 

även att de ofta angav sig vara relativt nöjda med sin röst. Inte att förglömma är röstens 

styrka samt läge kulturellt betingat vilket gör det svårt att jämföra med svenska 

transsexuella. (Holmberg, 2008).  

   Orloff (2006) beskriver att kvinnliga transsexuella patienter (MtF) ha svårt att passera 

som det önskvärda könet både i telefon och i offentligheten på grund av den maskulina 

rösten. Resultaten i deras studie visar att deras 31 amerikanska patienter som sökte en 

mer feminin röst blev mer tillfredsställda med sin röst efter stämbandkirurgi. Däremot 

skedde en minskad klarhet, styrka och vidd med rösten (Orloff el al, 2006) 

 

3. Metod 

I detta kapitel beskrivs studiegruppen och urvalet. Därefter operationaliseras varje 

beroende och oberoende variabel för att till sist diskutera metodproblematik.  
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3.1 Urval 

Det var 578 patienter som mellan 1972 och 2006 fått könskorrigerande operation 

beviljat av rättsliga rådet. 
3
 Av dessa har Cecilia Dhejne med forskargrupp fått in dryga 

60 personer till den retrospektiva studien och i detta material kommer det att finnas med 

42 stycken i urvalet. De som ingår i studiens urval är de som först och främst fått 

tillstånd av socialstyrelsen att genomgå så kallad könskorrigerande operation. 

Tillvägagångssättet för urvalet har skett genom personlig kontakt, information via 

patientgrupper (exempelvis Patientföreningen Benjamin som är en förening för 

transsexuella och före detta transsexuella), både på hemsidor men även att studieledarna 

har deltagit på möten och spridit informationen). Det har även funnits, och finns 

fortfarande, kontakt med andra kollegor som jobbar med denna patientgrupp samt att 

kontakt med personer som deltagit har tillfrågats om dessa har kunnat tänka sig föra 

informationen vidare, ett så kallat snöbollsurval. En blandning av bekvämlighetsurval 

och snöbollsurval (Bryman, 2002) har ägt rum för att nå studiegruppen.  

3.2 Beskrivning av studiegrupp 

Kön som i detta fall får en liten annorlunda presentation visas genom vilka som har bytt 

från och till vad. I denna studiegrupp finns 11 stycken FtM och 31 MtF. Det finns två 

personer som bytt från biologisk man till kvinna (MtF) men sedan tillbaka till man igen 

vilket betyder att dessa är rekorrigerade. Dessa har placerats i kategorin FtM, med andra 

ord utifrån deras sista korrigering. Personernas ålder sträcker sig mellan 22 och 76 år. 

Den största urvalsgruppen ligger mellan 40 och 49 år (13 stycken). Ålderns medelvärde 

är 48 år och median värdet 47 år. De flesta bor i någon storstad, Stockholm, Göteborg 

eller Malmö (22 stycken), endast 6 stycken bor på landsbyggd, 3 stycken bor utomlands 

och resterande 10 bor i övriga städer. Vid fastställelse av ny könstillhörighet var de 

flesta mellan 20 och 29 år (29 procent), 19 procent var mellan 30 och 39 år. 12 procent 

var mellan 40 och 49 år medan 5 procent var mellan 50 och 59 år. 3 stycken var mellan 

60 och 69 år (7 procent), och 2 stycken hade inte fått fastställelse vid intervjun. Högsta 

uppnådda utbildningsnivå är minst tre års universitetsstudier vilket även är vad 15 

stycken angett i studiegruppen (36 procent) och är därmed överrepresenterat. 11 stycken 

                                                 
3 Muntlig referens: Cecilia Dhejne 9 januari 2009, Huddinge. Det finns ingen exakt siffra på hur 

många som könkorrigerat sig/beviljats av rättsliga rådet. Därför har denna siffra räknats ihop 

utifrån frågeställningen ”Välmående efter könskorrigering” med hjälp av Socialstyrelsens siffror.  
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har angett att de har klarat av gymnasial utbildning (26 procent), 7 stycken fullgjord 

gymnasial utbildning (17 procent). 3 stycken (14 procent) har fullgjord gymnasial 

utbildning och endast 1 person (2 procent) i urvalet har inte fullgjord förgymnasial 

utbildning.  

3.3 Operationaliseringar 

3.3.1 Psykiskt och fysiskt välmående 

Min avsikt är att mäta psykisk och fysisk hälsa, som jag valt att kalla välmående, samt 

samvariera välmående med de oberoende variablerna. Skattningsformuläret SCL-90 är 

av amerikanskt ursprung och publicerade från början som Hopkins Symptom Checklist 

men som modifierades i början av 70-talet till SCL-90 av Derogatis, Lipman och Cove 

1973. Detta instrument hör till ett av de mest använda i världen gällande 

symptomskattning och syftar till att mäta personers egen upplevelse av hur de har mått 

psykiskt och fysiskt den senaste veckan. De 90 frågorna i formuläret är kategoriserade i 

9 diagnostiska subskalor samt 3 globala skalor. Skalan används som komplement till 

andra diagnostiska instrument och för utvärdering av bland annat behandlingseffekt. 

SCL-90 har använts under flera år i Sverige, både inom psykiatri och somatik. Sverige 

har utgått ifrån den amerikanska versionen som utvärderats och översatts utifrån 

svenska normer. (Fridell et al, 2002). Jag valde att använda mig utav tre subskalor, 

somatisering, depression och ångest.  

   Välmående i relation till begreppet hälsa har mätts genom tre skalor ur 

självskattningsmåttet SCL-90. För fysisk hälsa tog jag ut de frågor som hade med 

somatik att göra, exempelvis (se även bilaga 1, s. 38): 

 Hur mycket har du besvärats av; Huvudvärk? 

Beskrivningen av denna skala kan sammanfattas med att den speglar individens 

upplevelser av kroppsliga symtom så som huvudvärk, smärta och muskelobehag. De 

andra två skalorna innehöll påståenden om den psykiska hälsan som exempelvis:  

 Känner mig ensam?  

 Känner mig energifattig eller långsammare än vanligt.   

Skalan om depressiva symtom ska spegla den kliniska manifestationen av depression så 

som bristande intresse och upplevelsen av nedstämdhet. Ångestskalan speglar 

upplevelser av panik eller starkt obehag i den kliniska manifestationen.   
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   De svarsalternativ som funnits har inneburit hur mycket man besvärats av dessa 

påståenden senaste veckan. Alternativen var: 0=inget alls, 1= Lite grand, 2=Måttligt, 

3=Ganska mycket, 4= Väldigt mycket. De tre skalorna sammanförde jag i ett index som 

utgjorde min variabel om fysiskt och psykiskt välmående genom att plussa ihop värden 

för varje skala och delade värdet i antal frågor, fördelat på MtF och FtM.  Då kunde 

individerna få 0=Inga symtom alls, 1= Svaga symtom, 2=Måttliga symtom, 3=Ganska 

klara symtom, 4= Väldigt klara symtom, som indikator på allmänt välmående.  

3.3.2 Alkohol 

Det finns ingen fråga om alkoholvanor i symtomskalan SCL-90 vilket betyder att jag 

har lagt till denna faktor genom ett annat identifikationstest AUDIT som en kontroll för 

den psykiska och fysiska hälsan. Detta mått korrelerade inte med hälsoindexet vilket 

gjort att jag tittar på alkoholvanor för sig. Detta test har utformats för att kunna 

identifiera personer med alkoholrelaterade problem. Syftet med identifikationen är att 

gallra de personer som har problem och som en institution eller behandlare vill 

uppmärksamma. Uppmärksammandet kan leda till identifikationerna av problem men 

även uteslutande av problematik. När identifieringen visar någon typ av problematik 

görs en fördjupad analys av problemets omfattning och karaktär. Därefter sätts resurser 

in utifrån hjälpbehov till att avslutas med en uppföljning av utredningsprocessen. I 

AUDIT räknas en manlig klient som har 8 poäng eller mer samt en kvinna med 6 poäng 

eller mer sannolikt ha ett alkoholrelaterat problem. 

   Signifikansmåttet utgår ifrån födelsekön vilket jag ”kodat om”. Då det är två personer 

som rekorrigerats, det vill säga från man till kvinna och tillbaka till man igen så blir 

könsfördelningen annorlunda. Födda män = 33 och födda kvinnor = 9. De som 

rekorrigerats har placerats i kategorin FtM.  

 Hur ofta dricker du alkohol?  

 Hur många (standard) glas dricker du en typisk dag?  

Frågorna som ställs i AUDIT (Alcohol Use Disorders Identification Test), är 

formulerade så att respondenterna kan markera med ett kryss för vilket alternativ som 

passar dem bäst. Ex: 0=Aldrig, 1=en gång i månaden eller mer sällan, 2=2-4 gånger i 

månaden, 3=2-3 gånger i veckan, 4=4 gånger i veckan eller mer.  
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3.3.3 Självmordsförsök 

Frågorna som ställs ur ett specialutformat intervjuformulär avser dels om man begått 

något självmordförsök innan och/eller efter könskorrigering.  

 Har du innan/efter din könskorrigering gjort något självmordförsök?  

Svarsalternativen var: 0=nej och 1=ja. 

3.3.4 Sexuell förmåga 

Sexuell förmåga kommer att mätas i tre olika kategorier utifrån Kaplans process-

orienterade kategorisering som innefattar Lust (intresse), Upphetsning (kvinnans 

lubrikation och mannens erektion) samt Orgasm (kvinnors orgasm och mäns utlösning). 

Jag har även tagit med en fråga om smärta i könsorganen samt en direkt fråga om 

huruvida de tycker att de har några aktuella sexuella problem nu. Frågorna är ställda 

utifrån ”Sex i Sverige” (1996).  

 

 Hur ofta känner du sexuell lust? 

 Det händer att mannen/kvinnan har svårt att få utlösning/orgasm. Har detta 

förekommit i ditt sexualliv under de senaste 12 månaderna?  

 Det händer att samlag/sexuell aktivitet är förenat med smärta i könsorganen. Har 

detta förekommit i ditt sexualliv under de senaste 12 månaderna?  

 Har du några sexuella problem nu?  

Frågan om sexuell förmåga har jag delat in i variablerna 1, om man har några aktuella 

problem nu, 2, om det finns sexlust, 3, som sex är förenat med smärta, 4, om man får 

orgasm. Svarsalternativen för lust var: 0=Aldrig, 1=Ibland, 2=Sällan, 3=Ofta. Dessa har 

klassindelats till 0=Aldrig, 1=Ibland/Sällan, 2=Ofta. Svarsalternativen för orgasm och 

smärta var: 0=Aldrig, 1=Nästan aldrig, 2=Ganska sällan, 3=Ganska ofta, 4=Nästan hela 

tiden, 5=Hela tiden. Dessa har klassindelats: 0=Aldrig/Nästan aldrig, 1=Ganska 

sällan/Ganska ofta, 2=Nästan hela tiden/Hela tiden. Svarsalternativen för sexuella 

problem var att själv beskriva problemet: 0=Ingen beskrivning - Nej, 1=Beskrivning - 

Ja. 

3.3.5 Sexuell attraktion (sexuell orientering) 

Frågan om sexuell attraktion mäts före och efter könskorrigering.  
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 Om du tänker på de människor du blivit sexuellt attraherad av, vilket kön har de 

haft? (före och efter könskorrigering)  

Svarsalternativen var: 1=Alltid kvinnor, 2= Oftast kvinnor ibland män, 3= Ungefär lika 

ofta kvinnor som män, 4= Oftast män ibland kvinnor, 5= Alltid män 

3.3.6 Passera  

För att kunna mäta subjektiv upplevelse av att passera i det önskvärda könet valdes tre 

frågor ur ett specialutformat intervjuformulär samt ur ett självskattningsformulär om 

sexualitet. En direkt fråga om man tycker att man passerar är ställd samt frågor hur nöjd 

man är med sin röst. Att uppleva att man inte blir accepterad av omgivningen genom att 

inte passerar med sin röst som den önskade könsrollen kan tänkas påverka självbilden 

och indirekt välmåendet. Därför valdes att titta på samvariationen mellan passerbarhet 

och välmående. Genom att göra ett histogram med normalkurva fick jag fram att 

fördelningen såg olika ut för respektive fråga gällande rösten. Därför blev dessa också 

indelade olika för när man lät som man, androgyn respektive kvinna. Frågan om 

huruvida upplever sig passera i det nya könet är indelat i två delar. (1), en direkt fråga 

om man upplever sig passera men även hur nöjd man känner sig vara med rösten 2, 

face-to-face men även i 3, telefon. Vilket kan vara en indikator på att passera som det 

önskvärda könet i samtal med främmande människor.  

 Tycker du att du passerar som det kön du upplever dig som?  

 När jag talar med andra människor uppfattas jag som… 

 När jag talar i telefon uppfattas jag som…  

Svarsalternativet för ”Tycker du att du passerar som det kön du upplever dig som?” var 

0=Nej och 1=Ja. Svarsalternativen för hur respondenterna ansåg sig uppfattas på rösten 

mättes på en skala 0-98 centimeter. Tal: 0-30=man, 31-70=androgyn, 71-98=kvinna, 

telefon: 0-25=man, 26-70=androgyn, 71-98=kvinna. 

3.4 Metodproblematik  

3.4.1 Etiska aspekter 

Denna studie har varit svår att genomföra på grund av etiska och politiska skäl. Det 

finns olika anledningar till varför patienterna inte vill delta i studier som denna. 
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Framförallt finns det personer som genomgått könskorrigering som inte vill att någon 

förutom närstående ska känna till deras förflutna, i detta fall att de har tillhört ett annat 

biologiskt kön tidigare i livet. Det finns två patientgrupper med olika politiska intressen 

och sätt att se på transsexualism. Bland professionella har det funnits en oro över 

transsexuellas integritet och därför har det också tagit tid att sammanställa en bra metod 

för att få personer att delta i studien.  

3.4.2 Bortfall 

Det externa bortfallet är 92,7 procent (n=42/N=578=0,073, det vill säga 7,3 procent av 

urvalet) vilket betyder att det inte går att generalisera denna studies resultat på hela 

populationen. Det interna bortfallet, det vill säga ickesvar, varierar mellan olika frågor. 

Interna bortfall är problematiska då undersökningens resultat kan bli missvisande. Risk 

för fel och skevhet i undersökningen ökar med storleken av bortfallet. Detta bidrar även 

till en svårighet att kunna generalisera de snedvridna resultaten på individer både på och 

utanför undersökningsgruppen (Bryman, 2002). I denna undersökning kan ickesvar bero 

på många faktorer så som att patienterna har varit i sjukvården så länge att de är trötta 

på att fylla i formulär om dem själva. Dessutom kan frågorna ibland varit svåra att svara 

på, på grund av frågornas utformning, stavfel men även att det har handlat om intima 

och subjektiva bedömningar som har kunnat vara svåra att tolka eller ge ett direkt svar 

på.  

3.4.3 Mätfel 

Med reliabilitet avses hur pass påtagliga mätningarna av ett begrepp är. Det man vill ha 

reda på är om resultaten har uppkommit av slumpen eller ej. Det vill säga skulle samma 

resultat erhållas igen om undersökningen gjordes på nytt. Om samma resultat erhålls 

igen vid en annan tidpunkt talar man om hög reliabilitet medan om man får olika 

resultat talar om låg reliabilitet. I det sistnämna fallet kan det handla om ett 

otillfredsställande mätinstrument och kan innebära att man exempelvis mäter ett 

begrepp felaktigt, det vill säga ett mätfel uppstår (Bryman, 2002). Ett slumpmässigt 

mätfel kan i sin tur handla om att respondenten underskattar något medan en annan 

överskattar något. Vid större urval tar sådana fel ofta ut varandra (Vejde, 2005). 

   Validiteten innebär om det som avses mätas verkligen mäts. Vanligen kallas detta för 

teoretisk validitet eller begreppsvaliditet (Bryman, 2002). Detta innebär att man 

operationaliserar begreppen, det vill säga översätter begreppen och frågeställningarna så 
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att de går att mätas. Intervjufrågor eller frågor i en enkät är exempel på mått av begrepp. 

Har man ställt en fråga fel som i sin tur respondenten misstolkar kallas detta för 

systematiskt mätfel. Den interna validiteten rör huruvida sambandet är kausalt eller inte, 

det vill säga om variabeln x beror på y. Den externa validiteten handlar om huruvida 

undersökningens resultat kan generaliseras utanför den undersökta kontexten. Låg 

validitet innebär därför att resultaten endast kan generaliseras på individerna i 

undersökningsgruppen (ibid). 

   För att minska mätfel hade det varit bra om det interna bortfallet minskat genom att 

exempelvis kontakta respondenterna igen för att kompletterat svaren. En pilotstudie 

hade varit av intresse för att se vilka frågor som eventuellt hade behövts ställas 

annorlunda då missförstånd kan ha orsakat internt bortfall. Eftersom det i 

självskattningsformulären har funnits en del stavfel kan detta ha orsakat en viss 

trovärdighetsproblematik och kanske därför påverkat den interna svarsfrekvensen. Det 

jag gjorde för att minska mätfel var att kontrollera datamaterialet innan analys, det vill 

säga jag gick tillbaka till råmaterialet för att kunna upptäcka felkodning. Det som har 

varit till studiens fördel är att intervjuarna har haft en god kontakt till patienterna vilket 

kan ha bidragit till ärliga och konsekventa svar från respondenterna.  Känner 

respondenten sig trygg med intervjuaren och i den miljö personen befinner sig i kommer 

svaren med större sannolikhet att vara samstämmiga med den faktiska bilden av hur de 

uppfattar sin situation. (Bryman, 2002) 

3.5 Analysmetoder 

För att ta reda på om mina frågeställningar stämmer kommer följande analys att 

genomföras: 

Genom att titta på frekvenstabeller i SPSS 15.0 (Statistical Package for the Social 

Sciences) har antal- och procentsatser kunnat utläsas för att genomföra den beskrivande 

delen av urvalet men även för att beskriva exempelvis självmordsfrekvens. Tanken var 

att ett antal frågor ur olika formulär skulle utgöra vissa index; exempelvis hälsa som 

bestod av 32 frågor, sexuell förmåga som bestod av tre frågor och passera som bestod 

av tre frågor. Dessa skulle senare korreleras utifrån mina frågeställningar. För att ta reda 

på om dessa frågor över huvud taget kunde utgöra mina tänkbara index så har det varit 

tvunget till att göra Cronbach alfa (alpha=) för att se om variablerna som mätte 

begreppet välmående. Ett alfavärde runt 0,7 och 0,8 är vad Cortina (1993) menar är en 



 

 23 

återkommande gräns för samhällsanalytiker, vilket ses som en acceptabel gräns vid 

tolkningar av samband. Problemet med Cronbach alfa är att vid ökat antal frågor (items) 

ökar även koefficienten alfa. Detta gör att måttet kan vara missvisande (Cortina, 1993). 

I denna undersökning kunde endast ett hälsoindex påträffas då de andra frågorna inte 

mätte samma sak. Därför tittar jag separat på frågorna gällande självmord, alkohol, 

sexuell förmåga samt att passera. Frågan om reliabilitet är då av intresse då mina 

operationaliseringar av de oberoende variablerna innefattat inkluderade frågor som ett 

mått på sexuell förmåga respektive passera. Genom korrelationsmatriser har sambanden 

kunnat utläsas. Jag har använt mig utav Spearmans Rho vilket är ett korrelationsmått 

och en så kallad rangkorrelation vid ordinalskalenivå. Vid få undersökningsenheter är 

Spearmans ett bra mått som annars kan vara ett relativt svagt mått, (Aronsson, 1999). 

Variationen i måttet är mellan 0 och 1, och då måttet är lika med 0 föreligger inget 

samband. Då Spearman visar 1 överensstämmer randordningarna i måtten och det 

föreligger ett perfekt samband (Aronsson, 1999). Vidare presenteras resultat i nästa 

kapitel.  

4. Resultat  

Följande kommer de oberoende variabler som samvarierats med den beroende variabeln 

välmående att redovisas med hjälp av korstabeller och Spearmans Rho. Dessförinnan 

beskrivs de data om studiegruppen som inte gick att inkludera i några index. 

4.1 Beskrivning av studiegrupp 

4.1.1 Välmående 

I studiegruppen påfanns att majoriteten, 41 procent, inte har några somatiska 

hälsosymtom och 31 procent har svaga symtom. 17 procent hade måttliga symtom och 

ingen hade gränsvärdena för ganska klara symtom respektive väldigt klara symtom. Det 

fanns ett bortfall på 12 procent (5 stycken). Fördelningen på depressionsskalan är 

följande; 24 procent inga symtom, 43 procent svaga, 12 procent måttliga samt 7 procent 

ganska klara depressionssymtom. 50 procent hade inte några ångestsymtom alls, 26 

procent svaga och 10 procent hade måttliga ångestsymtom. Välmåendet utifrån min 

sammanlagda beräkning av de tre skalorna somatisering, depression och ångest visar att 
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gruppen mår relativt bra. 41 procent har inga symtom alls, 31 procent har svaga och 14 

procent måttliga symtom på försämrad hälsa senaste veckan. Bland dessa fanns ett 

bortfall på 14 procent. I normalpopulationen, det vill säga de som inte är transsexuella, 

som Brändström (2001) refererar till, hade ingen över 1. Detta innebär svaga symtom 

kontrollerat för ålder och kön. De som hade högst medelvärde var unga kvinnor i 

depressionsskalan. Ganska måttligt klara- och väldigt klara symptom kommer därför 

inte att redovisas i korstabellerna vid samvariation mellan den beroende och de 

oberoende variablerna.  

   Fördelningen mellan MtF och FtM visar att FtM har generellt högre värde på 

depressionsskalan 1,02 medan MtF har 0,9, vilket i sig inte utgör någon större skillnad 

förutom att värdet 1,02 överstiger gränsen för inga symtom och övergår i svara symtom. 

Hos födda kvinnor är värdet på depression 1,08 och hos födda män 0,9 vilket går i linje 

med normalpopulation, (de icke transsexuella), då FtM är födda kvinnor och MtF är 

födda män. Inte redovisa ny information i resultatdelen.  

   I denna grupp har majoriteten med sannolikhet inte ett alkoholrelaterat beroende. 

Dock har 3 födda män (MtF) en cut-off över 8 poäng vilket betyder en sannolikhet för 

alkoholrelaterat beroende varav en född man över 25 poäng vilket med hög sannolikhet 

innebär ett alkoholrelaterat beroende. En född kvinna (FtM) hade över 6 poäng vilket 

sannolikt innebär ett alkoholrelaterat beroende.  

   Nedan presenteras antal självmordsförsök före och efter könskorrigering. Efter 

könskorrigering sjunker självmordförsöken med hälften så många i denna studiegrupp 

då 6 stycken har gjort ett försök respektive 34 som inte gjort något försök till självmord. 

 

   Diagram 4.1 Antal personer som gjort självmordsförsök före könskorrigering    
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Diagrammet 4.1 visar att 12 stycken någon gång gjort ett själmordsförsök före 

könskorrigering medan 28 stycken inte gjort något.  
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Diagram 4.2 Antal självmordsförsök efter könskorrigering 
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Diagrammet 4.2 visar att 6 stycken någon gång gjort ett själmordsförsök efter 

könskorrigering medan 36 stycken inte gjort något försök.  

 

4.1.2 Sexualitet 

I studiegruppen hade 60 procent några aktuella sexuella problem vid intervjutillfället. 29 

procent kände ofta sexuell lust, 31 procent ibland och 31 procent kände sällan eller 

aldrig sexuell lust. 31 procent hade känt smärta i könsorganet regelbundet under sexuell 

aktivitet de senaste tolv månaderna, 21 procent ganska ofta/sällan och 7 procent nästan 

aldrig/aldrig. 29 procent upplevde att mannen hade haft svårt att få utlösning/orgasm de 

senaste tolv månaderna, 10 procent ganska ofta/sällan och endast 2 procent hade nästan 

aldrig/aldrig dessa svårigheter. 12 procent upplevde att kvinnan hade svårigheter att nå 

orgasm de senaste tolv månaderna, 26 procent ganska ofta/sällan respektive 26 procent 

som nästan aldrig/aldrig upplevt svårigheter med orgasm. Fördelningen mellan kön 

visar att i gruppen MtF ökar attraktionen alltid till män (från 27 procent till 45 procent) 

och minskar alltid till kvinnor (från 54 procent till 35 procent). 

    

4.1.3 Passera 

Av de 5 stycken FtM som svarat på frågorna om rösten anser samtliga att de låter som 

män när de talar med främmande människor. 52 procent av MtF som svarat anser att de 

uppfattas som kvinnor när de talar med främmande människor. Av de FtM som svarat 

på denna fråga anser samtliga 5 att de låter som män i telefon. Av de 24 MtF som svarat 

anser sig 36 procent uppfattas som kvinnor i telefon.  
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4.2 Samvarierar sexuell förmåga med 

välmående? 

Tabell 4.1 Korstabell över hur ofta man känner sexuell lust med välmående  

 

 Välmående 

Lust 
Inga  

symtom 
Svaga 

symtom 
Måttliga 
symtom 

Aldrig 2 1 0 

Sällan/Ibland 10 8 4 

Ofta 5 3 2 

n = 35    

Spearman = 0,059   

 

 

Tabell 4.1 visar att det inte finns någon samvariation mellan sexuell lust och välmående 

i denna studiegrupp. Det låga korrelationsvärdet Sperarman 0,059 tyder på ett 0-

samband. Med andra ord påverkar inte låg lust välmåendet eller tvärt om för personerna 

i studien. 

 

Tabell 4.2 Korstabell över smärta i könsorgan vid sexuell aktivitet korrelerat med 

välmående. 

 Välmående 

Smärta 
Inga 

symtom 
Svaga 

symtom 
Måttliga 
symtom 

Aldrig/Nästan aldrig 5 4 2 

Ganska sällan/Ganska ofta 5 2 2 

Alltid/Nästan alltid 1 1 1 

n = 23    

Spearman = 0,042   
                

 

Tabell 4.2 visar heller inte något samband mellan smärta i könsorgan vid sexuell 

aktivitet och välmående. Värdet lutar åt ett 0-samband vilket innebär att aldrig ha smärta 

inte påverkar välmåendet eller att välmåendet påverkar ökad smärta i könsorganen vid 

sexuell aktivitet för denna studiegrupp.  
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Tabell 4.3 Korstabell över om mannen har orgasmsvårigheter korrelerat med 

välmående.  

 Välmående 

Orgasm man 
Inga 

symtom 
Svaga 

symtom 
Måttliga 
symtom 

Adrig/Nästan aldrig 4 4 3 

Ganska sällan/Ganska ofta 1 2 1 

Alltid/Nästan alltid 0 0 0 

n = 15    

Spearman = 0,056   

 

 

Orgasmproblematik för FtM i tabell 4.3 visar inte något samband med välmående. 

Samma sak gäller för MtF i tabell 4.4. FtM:s orgasmproblematik ligger närmare ett 0-

samband än MtF:s. Välmående påverkas inte av orgasmförmåga eller tvärt om för 

personerna i denna studie. I detta fall kunde alla respondenter svara på frågan då frågan 

ej var könsbunden. Om man var man (FtM) kunde man svara för om kvinnan i en 

sexuell relation hade svårigheter att nå orgasm och vice versa. Däremot var det högre 

bortfall när frågan gällde männen (27 stycken), jämfört med frågan gällande kvinnan 

(16 stycken). Detta kan bero på att urvalet är snedfördelat, MtF är en överrepresenterad 

grupp 31 stycken, medan FtM endast utgör mindre än en tredjedel, 11 stycken.  

 

Tabell 4.4 Korstabell över om kvinnan har orgasmsvårigheter korrelerat med 

välmående.  

 Välmående 

Orgasm kvinna 
Inga 

symtom 
Svaga 

symtom 
Måttliga 
symtom 

Adrig/Nästan aldrig 2 1 1 

Ganska sällan/Ganska ofta 4 3 4 

Alltid/Nästan alltid 7 3 1 

n = 26    

Spearman = -0,225   
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4.3 Samvarierar sexuell attraktion med 

Välmående? 

 

Tabell 4.5 Korstabell över sexuell attraktion korrelerat med välmående före 

könskorrigering hos MtF (födda män).  

 Välmående 

 Sexuell attraktion 
Inga 

symtom 
Svaga 

symtom 
Måttliga 
symtom 

Alltid/Oftast kvinnor 8 8 2 

Ungefär lika ofta kvinnor som män 0 0 0 

Alltid/Oftast män 5 2 2 

n = 27    

Spearman = 0,033   

 

 

Ingen samvariation kunde påträffas gällande sexuell attraktion före könskorrigering hos 

MtF och välmående i tabell 4.5. Detta betyder att välmående inte påverkas av vem man 

attraheras av eller tvärt om i denna studiegrupp.  

 

Tabell 4.6 Korstabell över sexuell attraktion korrelerat med välmående före 

könskorrigering hos FtM (födda kvinnor).  

 Välmående 

 Sexuell attraktion 
Inga 

symtom 
Svaga 

symtom 
Måttliga 
symtom 

Alltid/Oftast kvinnor 2 2 0 

Ungefär lika ofta kvinnor som män 0 0 1 

Alltid/Oftast män 1 0 0 

n = 6    

Spearman = 0,073   

 

I tabell 4.6 påträffades ingen samvariation mellan sexuell attraktion och välmående hos 

FtM vilket betyder att välmående inte påverkas av vem man attraheras av eller tvärt om 

för denna studiegrupp.  
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Tabell 4.7 Korstabell över sexuell attraktion korrelerat med välmående efter 

könskorrigering hos MtF (födda män).  

 Välmående 

 Sexuell attraktion 
Inga 

symtom 
Svaga 

symtom 
Måttliga 
symtom 

Alltid/Oftast kvinnor 4 5 2 

Ungefär lika ofta kvinnor som män 1 0 0 

Alltid/Oftast män 8 4 2 

n = 26    

Spearman = -0,172   

 

Ingen samvariation kunde påträffas i tabell 4.7 gällande sexuell attraktion efter 

könskorrigering hos MtF och välmående. Välmåendet hos MtF påverkas inte av vem 

man attraheras av eller tvärt om i denna studiegrupp.  

 

 

Tabell 4.8 Korstabell över sexuell attraktion korrelerat med välmående efter 

könskorrigering hos FtM (födda kvinnor).  

 Välmående 

 Sexuell attraktion 
Inga 

symtom 
Svaga 

symtom 
Måttliga 
symtom 

Alltid/Oftast kvinnor 3 1 0 

Ungefär lika ofta kvinnor som män 0 0 1 

Alltid/Oftast män 0 0 1 

n = 6    

Spearman = 0,707   

 

Tabell 4.8. Samvariation kunde påträffas gällande sexuell attraktion efter 

könskorrigering hos FtM och välmående. En heterosexuell attraktion innebär inga 

ohälsosymtom eller tvärt om. Endast samvariation mellan attraktion hos FtM och 

välmående visades i denna studie och för detta urval. Dock var signifikansen 0,116 

vilket betyder att urvalet inte är representativt för hela populationen vilket även gäller 

för hela studien. Ingen samvariation kunde finnas mellan vem man attraheras av och 

välmående i de andra korrelationerna..  
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4.4 Samvarierar att passera i nytt kön med 

välmående? 

 

Tabell 4.9 Tycker du att du passerar som det kön du upplever dig som? 

 

 

 

 

 

 

Tabell 4.9 visar att hela 74 procent anser att de passerar i sitt nya kön efter 

könskorrigering. 

 

Tabell 4.10 Korrelationsmatris över att passera i nytt kön korrelerat med välmående 

efter könskorrigering.  

 Välmående 

Passera 
Inga 

symtom 
Svaga 

symtom 
Måttliga 
symtom 

Nej 3 3 0 

Ja 14 9 5 

n = 34    

Spearman = 0,716   

 

 

I tabell 4.10 kunde en samvariation mellan att passera i nytt kön och välmående 

påträffas för denna studiegrupp. Majoriteten anser att de själva tycker att de passerar (28 

stycken) vilket skulle kunna förklara denna samvariation.  

5. Sammanfattande diskussion 

I detta kapitel diskuteras de resultat som framkommit i studien angående sexuell 

förmåga, sexuell attraktion samt att passera i nytt kön. Syftet med denna studie var att 

ge en deskriptiv bild av studiegruppen svenska transsexuella samt undersöka om sexuell 

 

Antal 

 

Procent 

% 

Nej 6 14 

Ja 31 74 

bortfall 5 12 

Total 42 100 
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förmåga, sexuell attraktion och passerbarhet samvarierar med välmående hos personer 

som genomgått könskorrigerande operation.  

5.1 Sexuell förmåga 

Depressionssymtom var vanligare hos MtF (13 procent) än hos FtM (7 procent) i 

studien av Landén et al, (1998). I denna studie visar fördelningen mellan MtF och FtM 

att kvinnor till män (FtM) hade generellt högre värden på depressionsskalan, 1,02 

medan män till kvinnor (MtF) hade 0,9, vilket i sig inte utgör någon större skillnad 

förutom att värdet 1,02 överstiger gränsen för inga symtom och övergår i svåra symtom. 

Hos födda kvinnor är värdet på depression 1,08 och hos födda män 0,9 vilket går i enhet 

med de icke-transsexuella.  

   I studiegruppen hade 60 procent några sexuella problem vid intervjutillfället. Jämfört 

med ”Sex i Sverige” (1996) hade 47 procent av kvinnorna en eller flera nedsatta 

sexuella förmågor och männen i sin tur 23 procent vilket kanske innebär att denna 

studiegrupp anser sig ha fler nedsatta förmågor som orsakar problem. 29 procent i 

denna studiegrupp kände ofta sexuell lust, 31 procent ibland och 31 procent kände 

sällan eller aldrig sexuell lust. Nedsatt lust kan som nämnt tidigare vara ett psykologiskt 

försvar och då de transsexuella inte har varit nöjda med sin kropp och heller inte har 

kunnat njuta av den kan detta tänkas vara en förklaring till att 31 procent aldrig eller 

nästan aldrig känner sexuell lust. Jämfört med De Cuypere (2005) hittades ingen 

skillnad i orgasmförmåga mellan MtF och FtM. Likväl som att 29 procent upplevde att 

mannen hade svårt att få utlösning/orgasm de senaste tolv månaderna, 10 procent 

ganska ofta/sällan och endast 2 procent hade nästan aldrig/aldrig dessa svårigheter. 

Bland kvinnorna var det 12 procent som hade upplevt svårigheter att nå orgasm de 

senaste tolv månaderna, 26 procent ganska ofta/sällan respektive 26 procent som nästan 

aldrig/aldrig upplevt svårigheter med orgasm. Kvinnor har med andra ord lättare i denna 

undersökning att nå orgasm jämfört med kvinnor i ”Sex i Sverige” (1996) då två 

tredjedelar av kvinnorna hade nedsatt orgasmisk förmåga. Kvinnor i denna 

undersökning kan tänkas vara födda män (MtF), det vill säga de som haft ett mer 

naturligt förhållningssätt till sin sexualitet trots att de inte har känt sig bekväma i sin 

fysiologiska kropp eller med sitt fysiologiska kön. På så vis har de lättare för att få 

orgasm och därför blir det kanske omvänd ordning på dessa procentenheter. Hade 
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frågan varit könsbunden hade svaren möjligen följt normalpopulationen i samma 

riktning vilket hade varit att FtM hade haft svårare att nå orgasm och MtF lättare.  

   Sexualiteten valdes som en oberoende variabel, jag är dock medveten om att sexuell 

hälsa är en del av hela hälsobegreppet vilket kan betyda att denna samvariation fångas 

upp av hälsovariabeln trots att inga frågor om sexualitet ställs i SCL-90. Välmående 

handlar i många fall om hur bra man mår sexuellt och hur tillfreds man är med sin 

sexualitet och kan kanske påverka de psykosomatiska faktorerna. Därför har det kanske 

inte blivit några signifikanta samband mellan självskattad sexuell förmåga och 

välmående.  

5.2 Sexuell attraktion 

 Lawrence, (2005) rapporterade att MtF både var attraherade av kvinnor och män. 

Respondenterna (N=232 MtF) angav innan operation att 54 procent var heterosexuella 

och 9 procent homosexuella. Efter operation angav samma grupp att 25 procent var 

heterosexuella och 34 procent homosexuella. Män som blev kvinnor (MtF) blev mer 

homosexuellt orienterade enligt denna studie Enligt Lawrences studie blev MtF 

homosexuellt orienterade efter könskorrigering vilket denna studie visar motsatta 

resultat till. Det kritiseras i artikeln om självskattad sexuell orientering är att lita på då 

tidigare könsroll (innan operation) lägger grunden för vilken orientering man ser sig 

tillhöra. Kanske är inte så många MtF homosexuella som rapporteras i Lawrence studie? 

Heteronormativiteten kan möjligen ha gjort de transsexuella homosexuellt orienterade 

då heterosexualitet är den mest accepterande formen för partnerskap och då dessa 

personer inte har velat känna sig utanför i sitt val av partner.  

   Det som framkommit i denna studie är att vem man attraheras av förändras efter 

könskorrigering, att alltid attraheras av kvinnor minskar medan attraktionen till män 

ökar för hela studiegruppen. Då det är överrepresenterat MtF tenderar gruppen gå mot 

en mer heterosexuell orientering vilket kan tänkas bero på att transsexuella kvinnor som 

varit män vågar attraheras av det motsatta könet då de funnit en mer naturlig sexualitet 

för dem och då de inte nödvändigtvis behöver bli betraktade som homosexuella. Jämfört 

med normalpopulationen i ”Sex i Sverige” (1996) angav 90 procent av kvinnorna och 

95 procent av männen att de var heterosexuellt attraherade. Dubbelt så många kvinnor 

(5 procent) än män (2,5 procent) hade däremot attraherats av motsatt kön. Detta ger en 

ganska tydlig bild av hur normen i samhället ser ut. Männen har i heteronormativiteten 
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mindre utrymme för homosexuellt beteende vilket tydliggörs i ”Sex i Sverige” men 

även i denna studie då männen som blir kvinnor i större utsträckning attraheras av 

motsatt kön. Det som förmodligen skiljer sig från idag, drygt tio år senare från när 

studien ”Sex i Sverige” gjordes, är att de rapporterade homosexuella erfarenheterna 

skulle öka då det är mer accepterat att attraheras av en människa med samma kön idag. 

Detta är dock inte ett likhetstecken med att samma acceptans finns för att dela sitt liv 

med någon med samma kön.  

5.3 Identitet och passera 

I Sverige har tre uppföljningsstudier på transsexuella genomförts. I den första studien 

som genomfördes 1975 fann man att 69 procent av MtF respektive 91 procent av FtM 

var nöjda med sina operationsresultat (Wålinder & Thuwe, 1976). 1997 rapporterade 

Eldh och hans kollegor att utav 136 patienter som opererats mellan 1965 och 1995 var 

86 procent nöjda med sitt nya kön (Eldh et al, 1997). Orloff, 2006, rapporterar att MtF 

har svårare att passera än FtM. I denna studie tycker majoriteten att de passerar i sitt nya 

kön (74 procent) och majoriteten tycks även må relativt bra jämfört med 

normalpopulationen (icke-transsexuella) trots att ingen samvariation kan förklaras. Om 

majoriteten anser att de passerar samt att 52 procent av MtF och 100 procent av FtM 

anser att de passerar vid samtal med en främmande människa i samband med att de inte 

visar några större negativa hälsosymtom kan det tänkas att detta på något vis har ett 

samband trots att ingen signifikans kunde påvisas. De förhöjda värdena i SCL-90 

jämfört med jämförande normalpopulationen (icke transexuella) visar ändå att 

studiegruppen befinner sig relativt lågt, utan större påverkan på hälsa eller välmående. 

Att känna att man passerar och blir accepterad för den önskade könsrollen kan tänkbart 

ha ett samband med välmående att göra men med ett lågt urval och hälsa mätt senaste 

veckan kan det tänkas att det inte får något utfall vid en korrelation.  

   En transsexuell motsätter sig till viss del en konstruktivistisk uppfattning om hur vi 

”gör” kön genom att de flesta transsexuella upplever en könsidentitet tidigt i barndomen 

och sedan socialiserats till det ena eller andra könet. Denna identitet kan kopplas till 

attribut så som kläder och specifika beteenden, men endast på så vis att den 

transsexuella inte upplever sig tillhöra den gupp vars symboliska egenskaper 

överensstämmer med det psykiskt upplevda könet. Därför blir det kanske svårt att 

diskutera deras könsroll som skapad i en grupp när den egentligen påminner dem om att 
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egenskaperna inte tillhör just dem. Beteendemässigt socialiseras transsexuella att vara 

avvikare och inte en i mängden, kanske kan detta kallas att de skapar ett eget genus som 

inte är erkänt av omgivningen (än). Den normativa distinktionen mellan man och kvinna 

omöjliggör alternativa genus menar Butler (2007), vilket transsexualism kanske speglar. 

Den sociala bestraffningen kvarstår genom att gruppen transsexuella inte accepteras i 

den grad som önskas.   

5.4 Fortsatt forskning 

Det har varit problematiskt med måttet SCL-90 som avser att mäta senaste veckans 

symtom. Mina resultat visar inga samvariationer mellan sexuell förmåga, sexuell 

attraktion och upplevelse att passera med senaste veckans hälsosymtom. Problemen 

med måttet kan ha inneburit att det inte går att samvariera symtomen med de oberoende 

variablerna. Dels kan detta ifrågasättas utifrån att symtomen i studien visar att gruppen 

mår relativt bra, det vill säga visar låga värden på hälsosymtom. Dels kan även måttet 

ifrågasättas då de senaste veckans symtom kanske överensstämmer med det 

övergripande hälsotillståndet samtidigt som de oberoende variablerna är avhängiga 

respektive påverkar den totala hälsan. Vid fortsatta studier kan det tänkas vara av 

intresse att använda sig utav ett mått på välmående som är mer heltäckande och inte 

bara gäller senaste veckans hälsosymtom. I alla fall ett kompletterande mått för att 

kontrollera om senaste veckans symptom överensstämmer med välmåendet i stort. 

Tanken om att inkludera AUDIT som kontrollvariabel för hälsa och välmående gick ej 

att genomföra på så vis att SCL-90 och AUDIT inte gick att göra till ett index. Därför 

tittade jag på alkoholvanor för sig för att beskriva transsexuellas alkoholvanor i denna 

studie. Alkohol verkar dock inte utgöra en negativ hälsoaspekt för denna studiegrupp.  

   Det låga antalet individer i urvalet är naturligtvis ett annat problem och ger låg 

reliabilitet. Urvalet är inte representativt för den totala gruppen transsexuella som 

genomgått könskorregering, med andra ord går det inte att generalisera denna 

urvalsgrupp till hela populationen. Högt internt bortfall har bidragit med låg validitet 

och reliabilitet och till nästa studie kan det tänkas vara till nytta att försöka komplettera 

med respondenternas svar genom att ringa upp dessa personer och fråga igen. Denna 

metod har inte använts i denna studie då studiepersonerna är relativt svåra att få tag på 

av etiska skäl, men kan tänkas vara av intresse inför kommande forskning. Att ingen 

signifikans har påträffats kan även bero på det tunna urvalet och det interna bortfallet. 
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De som har valt att ställa upp i undersökningen har haft relativt hög utbildningsnivå 

vilket kan vara en indikator på gott välmående och att urvalet är snedvridet. De med hög 

utbildning kan också tänkas vara mer medvetna om forskningens relevans och därför 

valt att vara med, för att förbättra transsexuellas situation. Överlag är bortfallsanalys av 

stort intresse för kommande studier på området.  

 

Inför kommande forskning har jag valt att diskutera några övriga aspekter av den 

problematik som jag har stött på i mitt arbete. De som ändå sökt till studien verkar må 

relativt bra jämfört med vad tidigare studier indikerar på. En kontrollvariabel för att de 

mår bättre än innan könskorrigering är ändå det halverande självmordsantalet. Kan det 

vara så att de som sökt mår relativt bra vilket i så fall gör urvalet (N=>500, n=42) 

snedvridet? De som mår bättre är kanske de som har stabilare sociala kontakter och 

också vågat sig på att söka till studien, kanske också för att de vill berätta hur de mår i 

ett terapeutiskt syfte men även att de är så pass ”friska” från andra 

personlighetsstörningar att de kan berätta och vill förbättra för nästkommande 

transsexuella som eventuellt ska gå igenom samma sak. Sociala kontakter och social 

förmåga är intressanta aspekter att vidareutforska.  

   En annan aspekt som blir problematiskt när vi vill mäta hälsa och välmående hos 

transexuella är att denna grupp sammanförs med transpersoner och som i sin tur 

sammanförs och jämförs med sexuell läggning. Tidigare studier jämför transpersoner 

(som grupp) med homo- och bisexuella, till exempel folkhälsoinstitutets undersökning 

2005. En transexuell kan utöver sin könsidentitet ha en icke heteronormativ läggning 

precis som vilken människa som helst. Det som skiljer en transexuell från en icke 

transexuell är att könsidentiteten normativt inte överensstämmer med det fysiska könet. 

Jag skulle önska att denna grupp inte jämfördes med homo- och bisexuella i framtiden. 

Denna studiegrupp behöver sina egna teoretiska aspekter då könsidentitet i sig är 

komplext fenomen och är icke avhängig sexualiteten. Om homo- och bisexuella 

generellt mår sämre än resterande befolkning, blir det då inte missvisande att jämföra 

dessa med personer som har en annorlunda könsidentitet? Sexuell läggning betraktas 

inte som sjukdom medan könsidentitetsstörning gör det. Är det då ekvivalent att jämföra 

dessa? En annan fråga jag ställt mig är om transsexualism som klassad sjukdom, 

nödvändigtvis måste klassas som en könsidentitetsstörning. Jag är dock medveten om 

att det i nuläget fortfarande är den bästa metoden som finns då den möjliggör 

könskorrigering för transsexuella vilket enligt denna undersökning har betydelse för 
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deras välmående. Vilket inte minst syns på självmordsförsöken som halverats som i sin 

tur är en betydelsefull indikator på att dessa skulle må bättre.  

   Däremot är stämpeln som transsexuell svår att tvätta bort, och samhället har 

fortfarande en kvarstående syn på könsbytet trots att bytet är gjort och den nya 

könsidentiteten i praktiken gäller.  Detta kan tänkas ha konsekvenser för att personer 

som genomgår könskorrigering aldrig riktigt blir den personen han/hon vill vara för 

omgivningen. Sjukdomsbegreppet reproducerar kanske en bild av en transsexuell som 

onormal och konstig, eller så kanske det möjliggör acceptans för människor som är 

annorlunda genom att visa att samhället tar sitt ansvar och vill hjälpa dessa genom en 

könsbytesprocess. Kanske blir det blandade konsekvenser. Om vi får en ökad acceptans 

i samhället kommer de som ångrar en könskorrigering att öka i antal jämfört med de få 

som ångrat sig fram till idag? (I denna studie 2 stycken). De som är politiskt aktiva och 

bedriver queer-rörelsen (Queer= underlig/annorlunda, www.nordstetsord.se upplagsord; 

queer) kanske medför en förvirring eller en lättnad för vissa, där könsidentitet inte 

spelar någon roll till det yttre, därav fler som ångrar sig? Eller kommer färre 

könskorringar att förekomma då acceptans för olikheter ökar? Frågorna är många och 

transsexualism är komplicerat och outforskat på många områden.   
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Bilagor 

1 

SCL-90 Symtom skala  

Hur mycket har du besvärats av?:  

Subskala I - Somatisering  Subskala IV - Depression 

Huvudvärk Förlust av sexuellt intresse eller njutning 

Svimningskänsla eller yrsel Tröghet eller brist på energi 

Smärtor i hjärttrakten eller i bröstet Tankar på att ta ditt liv 

Illamående eller orolig mage Att ha lätt för att brista i gråt 

Värk eller ömhet i musklerna Känslan av att vara snärjd eller fångad 

Att ha svårt att andas Att klandra Dig själv för saker och ting 

Vågor av kyla eller värme genom kroppen Brist på intresse för saker och ting 

Att det domnar eller sticker i olika delar av kroppen Känslor av hopplöshet inför framtiden 

En känsla av en klump i halsen Att allt känns ansträngande 

Svaghet i delar av kroppen Känslor av att vara värdelös 

Att Du känner Dig tung i armar eller ben  

  

  

Subskala V – Ångest  

Nervositet eller inre oro  

Att känna Dig darrig  

Plötslig rädsla eller oförklarlig skräck  

Rädsla och ängslighet  

Hjärtklappning eller andra obehagskänslor från hjärtat  

Att Du känner Dig spänd eller uppjagad  

Ångest eller panikattacker   

Oro och rastlöshet så att Du inte kan sitta still  

Känslan av att välbekanta saker är underliga och overkliga  

Att känna Dig pressad att få saker gjorda  
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2 

 

AUDIT 

Ett ”glas” = 1 flaska starköl, en liten starköl, 1 glas vin, 1 litet glas starkvin, ett litet glas sprit (4 cl) 

 

1 Hur ofta dricker Du alkohol? 

 Aldrig, 1 gång i månaden eller mer sällan, 2-4 gånger i månade, 2-3 gånger i veckan, 4 gånger/vecka eller mer 

2 Hur många (standard) ”glas” dricker du en typisk dag då Du dricker alkohol? 

 2, 3-4, 5-6, 7-9, 10 eller fler 

3 Hur ofta dricker sex Du sådana ”glas” eller mer vid samma tillfälle? 

 Aldrig, Mer sällan än en gång i månaden, Varje månad, Varje vecka, Dagligen eller varje dag 

4 Har det hänt under det senaste året att Du inte har kunnat sluta dricka sedan Du börjat? 

 Aldrig, Mer sällan än en gång i månaden, Varje månad, Varje vecka, Dagligen eller varje dag 

5 Hur ofta under det senaste året har Du låtit bli att göra det som Du borde för att Du drack? 

 Aldrig, Mer sällan än en gång i månaden, Varje månad, Varje vecka, Dagligen eller varje dag 

6 Hur ofta under det senaste året har Du behövt ett ”glas” på morgonen efter mycket drickande dagen innan? 

 Aldrig, Mer sällan än en gång i månaden, Varje månad, Varje vecka, Dagligen eller varje dag 

7 Hur ofta under det senaste året har Du haft skuldkänslor eller samvetsförebråelser på grund av Ditt drickande? 

 Aldrig, Mer sällan än en gång i månaden, Varje månad, Varje vecka, Dagligen eller varje dag 

8 Hur ofta under det senaste året har Du druckit så att du dagen efter inte kommit ihåg vad Du sagt eller gjort? 

 Aldrig, Mer sällan än en gång i månaden, Varje månad, Varje vecka, Dagligen eller varje dag 

9 Har Du eller någon annan blivit skadad på grund av ditt drickande? 

 Nej, Ja men inte under det senaste året, Ja under det senaste året 

10 Har en släkting eller vän, en läkare (eller någon annan inom sjukvården) oroat sig över Ditt drickande eller antytt 

på att Du borde minska på det? 

 Nej, Ja men inte under det senaste året, Ja under det senaste året. 

 

 

 


