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Psykoterapeuters erfarenheter av att arbeta med transpersoner 

i psykodynamisk psykoterapi   

 

Percival Gormaz 

Hur ska psykoterapeutiskt arbete med transpersoner bedrivas? Bör 

psykoterapeuten tänka på ett särskilt sätt i mötet med den här 

patientgruppen? Denna studie har som syfte att undersöka 

psykodynamiskt orienterade psykoterapeuters erfarenheter av att arbeta 

med transpersoner. Halvstrukturerade intervjuer gjordes med fem 

psykoterapeuter verksamma på HBT-hälsan på Södersjukhuset. 

Intervjuerna analyserades med Tematisk analys. Utfallet blev fyra 

övergripande teman med fjorton underkategorier: Heterogenitet 

(Generationsskillnader, Olika engagemang, Komplexitet), Bristande 

förståelse (Omgivningen förstår inte, Identitetsförvirring, 

Minoritetsproblematik), Anpassa psykoterapi (Försiktighet, Kroppen, 

Allians och alliansskapande, Stödsamtal, Interventioner och mål) samt 

Psykoterapeutens utveckling (Öppenhet, Omvärdering, Utveckling). 

Resultatet pekar på komplexiteten i behandlingen av en grupp som länge 

varit osynlig, men som nu har trätt fram. En central utmaning för 

psykoterapeuten tycks bestå i att anpassa behandlingen, utan att förlora 
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Kunskapen om diagnosen transsexualism inom hälso- och sjukvården är mycket begränsad. 

Det gäller särskilt den öppna hälso- och sjukvården som är den del av vården som först 

kommer i kontakt med dem som söker hjälp. Resurserna för könskorrigeringsvård (dvs 

utredning, behandling och uppföljning av personer som vill ändra sin könstillhörighet) är 

vidare ojämnt fördelade över landet. Väntetiderna för att inleda behandling varierar och 

utredning och behandling av patienterna sker på olika sätt i landet. Gruppen transsexuella 

uppskattas vara liten, men samtidigt heterogen. Under åren 1992-2009 har Rättsliga rådet 

vid Socialstyrelsen tagit emot närmare 540 ansökningar om ändrad könstillhörighet och 

tillstånd om ingrepp i könsorganen. Antalet ansökningar har ökat under senare år. Under 

åren 1992–1997 fick rådet i genomsnitt årligen 17 ansökningar. Under åren 1998–2003 

hade antalet ansökningar årligen ökat till i genomsnitt 23 och under åren 2004–2009 var 

antalet ansökningar i genomsnitt 37 per år. Den ökning vi sett i Sverige överensstämmer 

med de iakttagelser som gjorts i övriga europeiska länder (Socialstyrelsen, 2010). 
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För att en person ska bli aktuell för könskorrigerande åtgärder behöver hen gå igenom 

utredningar som ska kunna fastställa diagnosen könsdysfori (Socialstyrelsen, 2015). Denna 

diagnos hos ungdomar och vuxna i DSM-5 (302.85) stämmer i stort med diagnoskoden 

transsexualism i ICD-10 (F64.0). På samma sätt motsvarar könsdysfori hos barn i DSM-5 

(302.6) diagnoskoden för könsidentitetsstörning under barndomen i ICD-10 (F64.2). 

Tillståndet ska vara förknippat med kliniskt signifikant lidande eller försämrad funktion 

socialt, i skolan eller inom andra viktiga funktionsområden och ha varat i minst 6 månader. 

I Sverige är den vanligaste diagnosen och diagnoskoden, enligt Socialstyrelsens 

patientregister transsexualism (F64.0), som beskrivs på följande sätt: ”En önskan om att 

leva och bli accepterad som en medlem av det motsatta könet, ofta åtföljt av en känsla av 

obehag eller otillräcklighet med det egna anatomiska könet och en önskan om hormonell 

eller kirurgisk behandling för att kroppsligen likna det prefererade könet så mycket som 

möjligt” (Socialstyrelsen, 2015). 

En term som ofta används i detta sammanhang och som är viktigt att förstå rätt är ordet 

transperson, eller den engelska motsvarigheten transgender. Transperson är ett 

paraplybegrepp för personer vilkas könsidentitet och/eller könsuttryck inte stämmer med 

det juridiska kön som de tilldelades vid födseln. Begreppet transpersoner inkluderar, 

förutom transsexuella, människor som inte är antingen kvinna eller man, människor som 

använder kläder och andra attribut som brukar anses typiska för ett annat än ens eget kön 

(transvestit), artister som överdriver könskodade attribut när de uppträder (drag) och 

personer som inte vill, kan eller tycker att det är viktigt att definiera sig i fråga om kön 

(Transformering.se, hämtad den 16 april 2016). Som en konsekvens av den utveckling som 

visat sig i vårt samhälle gällande transpersoner har fler och fler begrepp myntats på området 

(för definitioner av centrala begrepp, se tabell 1 nedan). 

Kort historik rörande transsexualism och könskorrigering 

Under vissa tidsepoker och i vissa kulturer har s.k. crossdressing (behovet av att klä sig i 

det motsatta könets kläder) associerats med homosexualitet medan det i andra kulturer 

uppfattats som kopplat både till heterosexualitet och till homosexualitet. Attityderna till 

detta beteende har varierat kraftigt i olika historiska tidsepoker. Schamaner i olika kulturer, 

berdacher i ursprungskulturer i Nordamerika, religiösa representationer och gudar inom 

hinduismen är bara några exempel på hur detta fenomen visat sig under människans historia 

(Folkhälsomyndigheten, 2008).  

De första medicinska observationerna beträffande transsexualism mer specifikt 

publicerades på 1800-talet, när Esquirol, en fransk psykiatriker, beskrev det i sina 

medicinska skrifter. Det finns även tidigare uppgifter om en patient, född år 1678, men 

företeelsen transsexualism är, som visat ovan, känd sedan långt dessförinnan (SOU 

2007:16). 
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Tabell 1. Definitioner av centrala begrepp på området 

Begrepp Definition 

Cisperson Cis är latin för ”på samma sida”. Cisperson är en person vars könsidentitet och 
könsuttryck stämmer överens med det kön man tilldelades vid födelsen. 

Female to Male (FtM) 

 

På svenska ”kvinna till man”. Ett vanligt sätt att klargöra både vilket biologiskt 

kön personen har eller hade samt vilket kön personen känner sig som eller anser 

sig ha. I detta fall gäller det någon som fötts som biologisk kvinna som numera 
är man. 

Icke-binär 

 

En person som identifierar sig som mellan eller bortom könsuppdelningen i 

kvinna eller man. Ibland används ”icke-binär” som ett paraplybegrepp för olika 
könsidentiteter som inte följer tvåkönsnormen. 

Intergender Intergenderperson, liksom icke-binär person, identifierar sig som mellan eller 

bortom könsuppdelningen i kvinna eller man. Intergender kan ibland också 

användas som paraplybegrepp för olika könsidentiteter som inte följer 
tvåkönsnormen. 

Juridiskt kön 

 

Det kön som står registrerat i folkbokföringen samt i passet och ibland på ens 

legitimation. Personens juridiska kön framgår också av personnumrets näst sista 
siffra. 

Könsidentitet Det eller de kön en person känner sig som. Somliga känner sig inte som något 
kön alls. 

Könskorrigering 

 

Den medicinska, sociala och juridiska process som transsexuella och vissa andra 

transpersoner kan gå igenom. Könskorrigering innebär att man ändrar sin kropp 

med hjälp av hormoner och/eller operationer så att den bättre stämmer överens 

med ens könsidentitet. Man kan också ändra kroppen med hjälp av bland annat 
röstträning och hårborttagning. 

Könsuttryck Hur man uttrycker sig i fråga om kön. En persons könsuttryck kan stämma 
överens med könsidentiteten, men det behöver inte vara så. 

Male to Female (MtF) 

 

På svenska ”man till kvinna”. Ett vanligt sätt att klargöra både vilket biologiskt 

kön personen har eller hade samt vilket kön personen känner sig som eller anser 

sig ha. I detta fall gäller det någon som fötts som biologisk man som numera är 
kvinna. 

Transsexuell 

 

En person vars könsidentitet inte stämmer överens med det juridiska kön man 

tilldelades vid födseln. Oftast vill man både byta juridiskt kön och korrigera 
kroppen med exempelvis hormoner och/eller kirurgi. 

Transfobi 

 

En uppfattning eller en medveten värdering hos en individ, en grupp eller ett 

samhälle och som ger uttryck för en starkt negativ syn på transpersoner som 
grupp eller individer. 

Transvestit 

 

En person som använder sig av ett annat könsuttryck än det som förväntas av 

personen utifrån hens juridiska kön. Det kan handla om kläder, smink, hår, 

kroppsspråk, röstläge och andra attribut. 

 

Notering. Hämtade från skriften ”Hälsan och hälsans bestämningsfaktorer för transpersoner” 

(Folkhälsomyndigheten, 2015) 



5 

 

Det skulle dröja till 1910 innan Magnus Hirschfeld, tysk läkare och sexolog och en av 

förgrundsgestalterna inom den tidiga rörelsen för homosexuellas rättigheter, skulle mynta 

begreppet transvestism. Termen transsexuell användes för första gången i den medicinska 

litteraturen 1923 av dr Hirschfeld, eftersom han ville skilja en viss grupp patienter från 

transvestiter. Det var först i början av 1940-talet som ordet transsexualism började 

användas som det görs idag (Pfäfflin, 2009). 

Den första lyckade könskorrigerande operationen genomfördes 1953 i Tyskland, och det 

var inte förrän 1968 när en lyckad sådan operation skulle genomföras i Sverige. Under 

1950- och 1960-talen rådde stor rättslig osäkerhet för transsexuella i Sverige på grund av att 

det juridiska könet endast undantagsvis kunde ändras och endast byte av namn var möjligt 

(SOU 2007:16). 1963 påbörjades i Sverige den första prospektiva studien om 

transsexualism, vars resultat publicerades i avhandlingen Transsexualism: a study of forty-

three cases (Wålinder, 1967, refererat i Pfäfflin, 2009). Det skulle dröja ända till 1980 

innan diagnosen transsexualism inkluderades i den tredje upplagan av Diagnostic and 

Statistical Manual of Mental Disorders, DSM-III (American Psychiatric Association, 

1980). I Världshälsoorganisationens sjukdomsklassifikation, International Classification of 

Diseases (ICD), kopplades diagnosen till hormonell och kirurgisk behandling. Diagnosen 

transsexualism togs bort 1994 i DSM-IV och ersattes med den mer generella diagnosen 

Könsidentitetsstörningar (Pfäfflin, 2009; American Psychiatric Association, 2002). 

Sverige blir 1972 det första landet i världen där byte av juridiskt kön efter utredning blir 

möjligt. Även hormonbehandling och kirurgiska ingrepp erbjuds till transsexuella patienter. 

Detta blev grunden till lagändringar i flera andra länder. Idag accepteras könskorrigeringar i 

alla länder som är medlemmar i den Europeiska domstolen för mänskliga rättigheter 

(Pfäfflin, 2009). I samband med könskorrigeringar har transsexuella i Sverige varit tvungna 

att genomgå sterilisering, men detta hävdes den 1 juli 2013 med stöd av Lag (2013:405) om 

ändring i lagen (1972:119) om fastställande av könstillhörighet i vissa fall 

(Regeringskansliets rättsdatabaser, hämtad 10 april 2016). 

Den psykiska hälsan hos transpersoner 

Personer inom HBT-gruppen (homo-, bi-, transsexuella) i stort har högre risk än 

befolkningen i övrigt att exempelvis utveckla olika emotionella och sociala hälsoproblem. 

Depression, självmordsförsök, missbruk, förekomst av sexuellt överförda sjukdomar, 

misslyckanden i skolan, upplevelsen av att familjen tar avstånd från dem, att rymma 

hemifrån, hemlöshet och prostitution förekommer i större utsträckning i denna grupp än 

genomsnittet av resterande befolkningen. Unga HBT-personer har också beskrivits löpa 

större risk att utveckla bristande självkänsla och självförtroende än resten av befolkningen 

(Folkhälsomyndigheten, 2008). 
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När det gäller transpersoner mer specifikt indikerar flera studier att den psykiska ohälsan är 

särskilt hög i denna grupp och all kunskap som är till hjälp för att förebygga detta är 

angeläget. I Sverige genomförde exempelvis Folkhälsomyndigheten (2015) en 

enkätundersökning baserad på svar från transpersoner som rekryterades från vissa specifika 

kanaler, framför allt webbaserade. Urvalet anses inte slumpmässigt gjort och det gör att 

deras resultat inte kan ses som representativ för transpopulationen i sin helhet. Resultatet av 

undersökningen indikerade likväl hög grad av psykisk ohälsa och/eller dåliga livsvillkor i 

denna grupp. Exempelvis angav 36% att de allvarligt övervägt att ta sitt liv under den 

senaste 12 månaders period. Var femte respondent uppgav ha blivit utsatt för våld pga. 

könstillhörighet och 65 % avstod från olika aktiviteter eftersom de var rädda att bli 

diskriminerade (Folkhälsomyndigheten, 2015). I en studie genomförd i Italien (Prunas et al, 

2014) påvisades att framförallt MtF transsexuella hade en större benägenhet till 

psykopatologi än i övrig population. Det visade sig också att denna grupp hade en mer 

omogen nivå av psykologiska funktioner när de jämfördes med FtM transsexuella. 

 I en studie av riskfaktorer hos transpersoner påvisas att det finns samband med tidigare 

depressioner och med utsatthet för psykiskt och fysiskt våld på grund av könsidentitet eller 

könsuttryck (Clements-Nolle et al, 2006). Ytterligare en viktig svårighet är att 

transpersoner ofta är offer för trakasserier och diskriminering (Lombardi et al, 2002) och 

samband mellan dessa faktorer har visat sig ha stor betydelse i människors psykiska hälsa 

på ett negativt sätt (Pascoe, E. & Richman, L , 2009). Bristen på studier gjorda i 

Storbritannien drev Hunt (2014) att undersöka situationen där. Resultatet pekar på hur 

sårbara dessa patienter känner sig och hur deras rädsla för att bli diskriminerade och att 

undersöka sin könsidentitet för första gången upplevdes som stora hinder för att söka hjälp.  

Ytterligare en aspekt i detta ämne är kopplingen mellan könsdysfori och 

autismspektrumstörning. I en litteraturstudie (van der Miesen, Hurley & de Vries, 2016), 

där 25 vetenskapliga artiklar studerades, påvisades sambandet mellan könsdysfori och 

autismspektrumstörning. 20% av de med diagnostiserad könsdysfori visade förekomst av 

någon av störningar inom autismspektra. 

Psykoterapeutiskt arbete med transpersoner 

Störningar kopplade till könsidentitet har beskrivits sedan början av nittonhundratalet, 

framför allt utifrån ett psykoanalytiskt synsätt baserat på deskriptiva och fenomenologiska 

kriterier. Både transvestism och transsexualism betraktades som syndrom inom ramen för 

sexuella perversioner och det var Freuds banbrytande arbete som på många sätt ändrade 

perversionernas både vetenskapliga och kulturella status. Från att ha betraktats som ärftliga 

fördärv, brottsliga företeelser och syndiga beteenden, blev de klassificerade som en mindre 

gynnsam lösning av den Oidipala konflikten. Psykoanalysen spårar på så sätt tillbaka den 

psykosexuella strukturen till varje individs utveckling och tar inte hänsyn till de biologiska 
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aspekter som ofta anses mest centrala både av de som anser att det är onaturligt och de som 

vill rätta till naturens fel. Olika författare efter Freud har försökt placera transsexualitet 

utifrån olika syn på den underliggande patologin: en typ av psykos, narcissistisk störning 

och borderline störning (Argentieri, 2009).  

Friedemann Pfäfflin är en tysk psykoanalytiker med stor erfarenhet med behandling av 

transpersoner. Han anser att dessa patienter ofta bemötts med fördomar när de kommit i 

kontakt med sjukvården. När de sökt psykoterapi eller psykoanalys har de inte sällan nekats 

psykoterapi pga. okunskap och rädslan som funnits inom yrkeskåren. De mer än tusen 

transpersoner han mött som patienter har gett honom en stor erfarenhet och kunskap. Han 

är även mycket kritisk mot psykoanalysen själv och menar att försök till 

förklaringsmodeller inte alltid varit till för patienternas välgång, utan mer för behandlarens 

ökade kunskaper, vilket kan ha bidragit till fördomar (Pfäfflin, 2009).  

Argentieri (2009) menar att nuförtiden är det ändå vanligare att analytikerkåren använder 

sig av de relativt nya begreppen könsdysfori och könsidentitetsstörning; begreppet 

transgender har gjort att fokus flyttats från den sexuella driften till könsidentitet och blivit 

den alldagliga termen ”trans”. Även ordet perversion togs bort från DSM-III 1980 och blev 

det mer politiskt korrekta begreppet parafili. 

Fraser (2009a) hävdar att ett transpositivt förhållningssätt är avgörande i djupgående 

psykoterapier med transpersoner. Transpersonernas identitet ses ur detta perspektiv inte 

som något inneboende patologiskt och, precis som för alla andra, gäller det för dem att 

utveckla ett friskt själv och ett fungerande själv i relation till andra. Detta sker genom att i 

terapin erfara empati och förtroende, utveckla förmåga till intimitet vilket bidrar till 

förmågan att leva ett autentiskt liv. Enligt Fraser (2009a) är en specifik utmaning för 

transpersoner, och kanske den viktigaste grunden för de psykologiska teman som uppstår i 

terapin, att utvecklingen av ”transsjälvet” har blivit dolt för omgivningen. Personen 

utvecklar detta själv i sin ensamhet och i hemlighet. För att undvika stigmatisering döljs det 

inte sällan igen, även efter att personen kommit ut. Detta döljande av ”transsjälvet” innebär 

att personen går miste om det viktiga speglandet som är centralt i tidig ålder när personen 

utvecklar en egen identitet, vilket resulterar i ett icke-speglat och icke-socialiserat kön. För 

personer som betraktar sig själva som icke-binära tillkommer utmaningen att tillhöra en 

värld där det binära tankesättet råder. 

Lemma (2013) beskriver hur det är att ha en transsexuell patient i analys och de utmaningar 

detta innebär. Författaren skissar en utvecklingsmodell baserad på anknytningsteori och 

objektrelationsteori, som ett sätt att ”se” några av patientens upplevelser i kliniska 

situationer. I vissa fall av transsexualism föreslår Lemma (2013) att bakgrunden kan vara 

att det primära objektet inte kunnat spegla barnets subjektivitet på ett tillräckligt kongruent 
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vis. Personens identitetsutveckling innehåller därmed en tidig erfarenhet av inkongruens 

mellan den medfödda kroppen och den subjektiva erfarenheten av könet. Att genomgå en 

könskorrigering skulle vara sättet att bli befriad från denna inkongruens. Författaren följer 

en ”male to female” (MtF) patient under en fem år lång psykoterapi, och under tiden 

genomgår patienten könskorrigerande åtgärder. Här undersöks  den transsexuellas 

erfarenhet av inkongruens i att ”bli sedd”, det vill säga att uppfattas eller inte uppfattas 

visuellt såväl som mentalt av omgivningen. Denna erfarenhet hos patienten är en viktig 

faktor för terapeuten att känna till och förstå för att kunna närma sig fenomen som 

överföring respektive motöverföring.  

Fraser (2009b) redogör för hur medlemmar av WPATH (The World Professional 

Association for Transgender Health) har kommit fram till de olika parametrar som ska 

gynna transpersoners hälsa och psykoterapi framställs som en viktig komponent vad gäller 

identitetsutveckling och hjälp för att motverka socialt stigma. WPATH har i sin publikation 

Standards of Care for the Health of Transsexual, Transgender, and Gender Nonconforming 

People (2012), har t ex kommit fram till olika minimikrav som ska gälla för professionella 

bl a inom, psykologi, psykoterapi, psykiatri eller socialt arbete med vuxna patienter med 

könsdysfori. De kraven är: 

 Klinisk vidareutbildning på avancerad nivå, alternativ magisterexamen utfärdad av 

institution med behörighet i att utfärda  examensbevis i respektive land. 

 Kompetens i att använda DSM- och / eller ICD-manual för diagnostiska ändamål. 

 Förmåga att känna igen och diagnostisera samexisterande psykiska problem för att 

skilja dessa från könsdysfori. 

 Dokumenterad handledning och kompetens inom psykoterapi eller rådgivning. 

 Kunnig inom området könsavvikande identiteter och uttryck, och bedömningen och 

behandling av könsdysfori. 

 Fortsatt utbildning i bedömning och behandling av könsdysfori. Detta kan innefatta 

att delta i relevanta professionella möten, workshops eller seminarier; erhålla 

tillsyn från en psykolog med relevant erfarenhet; eller delta i forskning relaterad till 

könsavvikelse- och könsdysfori. 

Syfte med föreliggande studie 

I mitt arbete med ungdomar på en ungdomsmottagning i Stockholmsområdet märker vi att 

antalet ungdomar som söker för frågeställningar om sin könsidentitet har ökat. Kollegor 

som har arbetat länge inom ungdomsmottagningsverksamhet berättar att för bara några år 

sedan var det kanske någon enstaka ungdom per år som sökte stöd i sina funderingar. Nu är 

det mer regel än undantag att flera kuratorer har ett flertal unga transpersoner i samtal. 

Statistik på detta finns inte tillgänglig från ungdomsmottagningarna specifikt, men antalet 

ansökningar om att ändra sin könstillhörighet har ökat i hela landet (Socialstyrelsen, 2010). 
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Mitt intresse, som blivande psykoterapeut, handlar om hur psykoterapeuter ser på 

transpersoner och hur de arbetar med dem. Därför är syftet med denna studie att få 

fördjupade kunskaper om vad psykoterapeuter som är erfarna inom detta område upplever 

som specifikt avseende det psykoterapeutiska arbetet med patienter som definierar sig 

själva som transpersoner. Genom att systematiskt studera psykoterapeuters erfarenheter kan 

viktig ”praktisk kunskap” göras mer explicit, vilket exempelvis kan utmynna i 

rekommendationer till andra psykoterapeuter som möter patientgruppen och/eller hypoteser 

för fortsatt forskning. 

Den övergripande frågan för denna undersökning är därmed: Vad anser psykoterapeuter är 

utmärkande för psykoterapeutiskt arbete med patienter som upplever könsdysfori? 

Ytterligare frågor som kommer att ställas för att uppnå syftet är: 

 Hur tänker psykoterapeuten i sitt arbete med denna grupp?  

 

 Har psykoterapeuten erfarit att det psykodynamiska psykoterapeutiska 

arbetet skiljer sig i mötet med en transperson i förhållande till mötet med en 

cis-person? 

 

Metod 

Metodologisk ansats 

För att utforska dessa frågeställningar kommer denna undersökning att utgå från en 

kvalitativ fenomenologisk ansats. Denna typ av ansats lämpar sig bra när intentionen är att 

undersöka vad respondenter har för egna erfarenheter, egna tankar, åsikter och känslor i ett 

visst ämne (Denscombe, 2016). Genom en öppen frågeställning ges respondenter möjlighet 

att beskriva sina tankar runt företeelsen som är intressant för undersökningen, något som 

gör att den subjektiva upplevelsen och erfarenheten träder fram. Mer specifikt kommer 

materialet att struktureras och analyseras utifrån de teman som framkommer från det. 

Denna tematiska analys har som syfte att hitta de teman i det insamlade materialet som 

beskriver något centralt i relation till frågeställningen (Langemar, 2008). De specifika 

stegen i datainsamlingen och den kvalitativa analysen beskrivs mer ingående nedan. 

Informanter 

För att hitta relevanta intervjupersoner för frågeställningen kontaktades psykoterapeuter 

som är verksamma på HBT-hälsan på Södersjukhuset i Stockholm. HBT-hälsan är en 

psykoterapeutisk mottagning som ingår i Enheten för sexuell hälsa. HBT-hälsan har 

specialiserat sig på att ta emot personer som ingår i gruppen homo-, bi- och transsexuella, 

och är den instans CASM/ENID (Centrum för andrologi och sexualmedicin/Enheten för 
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könsidentitetsutredningar) vänder sig till när någon av deras patienter vill gå i psykoterapi. 

Detta uppdrag från Stockholms läns landsting har HBT-hälsan haft sedan 2010.  

Samtliga anställda leg. psykoterapeuter verksamma vid HBT-hälsan erhöll en skriftlig 

beskrivning av studiens syfte och upplägg och erbjöds att delta och alla fem tackade ja. Av 

de fem är två män och tre kvinnor, en är legitimerad psykolog samt handledare och lärare i 

psykoterapi, en är mentalskötare och de resterande tre är socionomer. Fyra av dem har gått 

sin legitimationsgrundande utbildning på Karolinska Institutet/Psykoterapiinstitutet och den 

femte gjorde det på Stockholms Universitet. Alla har psykodynamisk inriktning i sina 

legitimationsgrundande utbildningar. Åldern varierar mellan 44 och 62 år, och alla är cis-

personer. De har olika stor erfarenhet av att arbeta med målgruppen. Fyra av dem har 

arbetat länge på HBT-hälsan (som tidigare hette Psykhälsan), mellan åtta och femton år och 

har därigenom lång erfarenhet av patientgruppen. Den femte har endast arbetat knappt två 

år på HBT-hälsan, men har tidigare erfarenhet från arbete med ungdomar som själva inte 

sällan aktualiserat frågeställningar kring könsidentitet i samtalskontakterna.  

Etiska aspekter   

Psykoterapeuterna erhöll skriftlig information om syftet med undersökningen samt hur 

intervjumaterialet skulle hanteras och gav sitt skriftliga samtycke innan intervjuerna 

genomfördes (bilaga 1). De informerades även om att u.t. har en nära relation till chefen för 

Enheten för sexuell hälsa, tillika chef för HBT-hälsan. För att undvika alla former av 

igenkänning, avpersonifierades och avkodades alla intervjuer, både vad gäller berättelser 

om patienter, men också gällande psykoterapeuterna. I de citat författaren valt att använda i 

resultatdelen har sådant som kan bli igenkänt av de andra psykoterapeuterna undvikits, t ex 

olika uttryck som kan kopplas till en viss terapeut. 

Datainsamling 

Deltagarna intervjuades utifrån den semistrukturerade intervjuplan som beskrivs i bilaga 2. 

Intervjuerna genomfördes på varje psykoterapeuts respektive arbetsrum och varade i ca en 

timme. Intervjuerna spelades in digitalt och transkriberades i sin helhet av hela intervjun. 

Varje intervju resulterade i ca 8 till 10 sidor. När alla intervjuer väl hade transkriberats, 

raderades ljudfilerna och texten sparades.  

Dataanalys 

Materialet analyserades med tematisk analys (Braun & Clarke, 2006), vilket är en etablerad 

kvalitativ metod inom psykologin. Bland de fördelar som beskrivs för denna metod finns 

dess flexibilitet, att den är tillgänglig för forskare med liten eller ingen erfarenhet av 

kvalitativa metoder, samt kan med fördel sammanfatta karakteristiska drag i en stor mängd 

information.  
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Metoden innebär att det insamlade materialet struktureras i olika teman, dvs att forskaren 

letar efter upprepade meningsfulla mönster i de texter som ingår i materialet och dessa 

mönster bildar till slut de olika temana. De generella stegen för metoden som Braun & 

Clarke (2006) beskriver är: 1. Göra sig förtrogen med materialet; 2. Generera inledande 

kod; 3. Leta efter teman; 4. Granska teman; 5. Definiera och namnge de olika teman; och 

till slut 6. Skapa rapporten. Nedan beskrivs stegen för hur materialet analyserats i denna 

specifika studie. 

Steg 1: Till att börja med lyssnades alla intervjuer igenom ett par gånger och 

därefter transkriberades dem ordagrant, allt för att arbeta in materialet. Redan här kunde 

författaren känna igen olika ord, begrepp som upprepades eller bar på liknande innehåll. 

När alla intervjuerna hade blivit transkriberade, lästes dem flera gånger och beståndsdelar 

letades efter, såsom ord, meningar och/eller citat, som bar på meningsfull information 

utifrån frågeställningarna och syftet.  

Steg 2: Ord och hela meningar ströks under, små anteckningar gjordes i marginalen, 

de blev kodade och till att börja med dök två teman upp: patientgruppen och terapeuten. 

Efter att ha hittat dessa två teman samlades de ord och meningar som hade med respektive 

stortema och två listor skapades.  

Steg 3: De här listorna blev grunden för resultatet och materialet gicks igenom flera 

gånger. Intervjuerna lästes med  de nämnda listor som referens och guide för att se om de 

höll när författaren granskade om dessa ord och/eller meningar återfanns i de flesta 

intervjuerna. När denna granskning gjordes blev resultatet fyra stora teman och fjorton 

underkategorier. Varje tema och de olika kategorierna namngavs utifrån vad de verkade 

illustrera, och betydelsefulla citat valdes för att exemplifiera varje kategori.  

Steg 4: När resultatdelen blev klar fick respondenterna ta del av den via mail. De 

fick ett utkast innehållande tabell 2 och texten från resultatdelen utan de olika citaten. De 

uppmanades att återkoppla till författaren med synpunkter och funderingar. 

Respondenternas synpunkter integrerades sedan i resultatet i stort. 

Författarens förförståelse 

Från första början har meningen varit att inhämtande och analys av materialet ska göras så 

öppet och objektivt som möjligt. Samtidigt är jag färgat av tidigare erfarenheter i livet, mitt 

yrke och mina studier. Som Braun och Clark (2006) påpekar behövs författarens 

bedömning för att identifiera olika temana i tematisk analys, teman existerar inte ”av sig 

själva” utan är en produkt av författarens uttolkning av materialet. Detta innebär att 

resultatet i en tematisk analys till viss del alltid är beroende av författaren, varför det är av 
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vikt att dennes utgångspunkter redovisas så att läsaren kan bedöma trovärdigheten av 

slutsatserna. 

Jag är socionom med en grundläggande psykoterapeutisk utbildning som innefattar både 

psykodynamisk- och kognitivbeteendeterapi och har varit verksam i drygt tio år som 

socialarbetare. De senaste fyra åren har jag arbetat som kurator, med kurativa samtal som 

primära arbetsuppgifter. Mina kunskaper gällande patientgruppen transpersoner har jag 

framför allt fått de senaste två åren genom min tjänst som kurator på en 

ungdomsmottagning. Där har jag haft enstaka samtalskontakter med ungdomar som varit 

osäkra över sin könstillhörighet. Denna uppsats skrivs som ett examensarbete inom min 

legitimationsgrundande psykoterapeutiska utbildning. 

 

Resultat 

Analysen resulterade i fyra övergripande teman med 14 underkategorier (se tabell 2). 

Nedan framgår en redovisning för de olika teman och kategorier som framträdde i analysen. 

Varje kategori belyses med olika citat från intervjuerna. 

Tabell 2. Alla kategorierna samlade under respektive teman. 

Teman Underkategorier 

1. Heterogenitet Generationsskillnader  

Olika engagemang  

Komplexitet 

2. Bristande förståelse  Omgivningen förstår inte  

Identitetsförvirring 

Minoritetsproblematik 

3. Anpassa psykoterapin Försiktighet  

Kroppen  

Allians och alliansskapande  

Stödsamtal 

Interventioner och mål 

4. Psykoterapeutens utveckling Öppenhet  

Omvärdering 

Utveckling 

 

1. Heterogenitet 

Alla de intervjuade hade svårigheter att prata om transgruppen som en enhetlig grupp. Även 

om det gemensamma för gruppen är att de är så kallade transpersoner så vittnar 

psykoterapeuternas utsagor om svårigheter att tala om detta som en homogen grupp som 

det går att generalisera om. Det heterogena visar sig dels genom de berättelser som tar form 



13 

 

i terapirummet, men också i den uppsjö av begrepp och benämningar som försöker förklara 

transpersoners könsidentiteter. Svårigheten att tala om detta som en homogen grupp, 

eftersom den inte är det, uttrycks exempelvis så här av en av terapeuterna: 

”Det känns nästan svårt att tala om gruppen, om vi har trans som en grupp, ett 

paraply, så är det alla dessa som du nämner under gruppen binär, icke-binär, 

personer som jobbar hårt för att passera och andra som tycker att det är oväsentligt 

att passera och ser sig fortsatt som transperson. Andra personer vill lämna, jag har 

varit transperson, nu är jag det inte längre. Nu är jag man eller kvinna.” 

En underkategori inom detta tema handlade om transpersoner som har hunnit bli 

äldre och som inte fått uppleva samma sorts frigörelse under sin egen ungdom, såsom 

dagens unga transpersoner. Det fångar psykoterapeuten:  

”…det finns generationsskillnader. De som är unga nu har helt andra möjligheter 

att uttrycka sig på och bejaka de här tankarna och känslorna och bejaka att 

uttrycka sig på ett normbrytande sätt och det finns sammanhang där man kan träffa 

personer med liknande upplevelser och erfarenheter. Man kan engagera sig 

politiskt och vara aktiv inom RFSL-ungdom, där man kan hitta ett sammanhang 

som är väldigt stärkande, just man får denna bekräftelse...Det stämmer inte för mig, 

det finns andra som känner hyfsat likadant. Medan i den äldre generationen, övre 

medelåldern som har levt under helt andra omständigheter och i en annan värld, 

blir det ju. Där homosexualitet inte var tillåtet och tankar kring könsidentitet var ju 

nåt perverst, sjukt. De äldre personer som jag har träffat har väldigt sorgliga 

livsberättelser, ensamhet, utanförskap, inga relationer och mår väldigt dåligt.” 

Ytterligare en underkategori berörde att inom transgruppen finns en del politiskt 

engagemang, där kollektivets intresse kan stå i fokus. Och så finns det individer som 

kämpar för sin egen skull. Terapeuten förhåller sig till detta på olika sätt: 

”Det finns en politisk dimension, det är så mycket i det här. Det finns en politisk 

dimension för väldigt många av de här patienterna. De är liksom på.” 

Terapeutgruppen uttrycker på olika sätt hur komplex denna patientgrupp upplevs i 

samtalskontakterna. De kan komma med många frågor som terapeuten får sortera bland, 

både för patientens, men också för terapeutens skull. Olika aspekter vävs in i varandra. 

Transpersoners problematik brukar vara varierande, intrikata, inte lätta att förstå i första 

taget. 

”Ja, och tidigare var det med könsidentitet och sexuell läggning och hur blir det nu. 

Om han, hon, hen byter kön det blir det, nu har man sett att den bilden är väldigt 
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komplex, det är liksom att man byter läggning när man byter kön, ibland byter man 

objekt och behåller läggning alltså de här sakerna vävs in  så att det liksom, kanske 

på gott och ont, men mer tolerans att man inte vet, lite så, att det kan vara hur som 

helst, så.” 

2. Bristande förståelse 

Terapeuterna beskrev att patienter i denna grupp inte sällan kan uppleva en dubbel brist på 

förståelse. Dels omgivningen som har svårt att ta in att denna person tillhör en minoritet 

som sätter cispersonernas uppfattning av hur det ska vara att vara en människa i gungning, 

och därför har svårt att sätta sig in i dennes situation. Dels den egna förvirringen hos 

patienten, en förvirring som de många gånger har svårt att förklara både för andra men 

också för sig själva. I denna förvirring är det inte bara könsidentiteten som blir aktuell utan 

också sexuell läggning och andra livsavgörande frågor som kan aktualiseras. 

En underkategori inom detta tema handlade om upplevelser av att omgivningen inte 

förstår. Terapeuterna berättade att en återkommande upplevelse hos dessa personer 

handlade om att både de som står transpersonen nära och andra människor har svårt att 

förstå vad som pågår inom dem: 

”Familjer och närstående reagerar olika, men det innebär ju nånting för alla som 

tas emot på olika sätt beroende på vad som finns för grund att stå på i relationerna. 

Det är ju svårt för närstående att förstå eftersom det är så svårt att förmedla också, 

det är svårt att förstå, hur det känns och varför det här måste ske. Att man kanske 

inte kan fortsätta leva om det inte blir taget på allvar och inte blir verkligen att man 

fullföljer tanken på att byta identitet och på att förändra kroppen. Jag tror att det är 

mer omvälvande och mer krävande än att komma ut som trans, så här är jag, jag 

kommer att uttrycka mig på det här sättet och jag ser på mig själv på det här sättet. 

Men jag vill inte byta identitet. Som närstående ...ok, jag har fortfarande kvar, som 

mamma eller pappa, har kvar min son, det innebär inte en förlust på det sättet som 

jag har förstått att det kan bli.” 

En ytterligare dimension handlar om transpersonens svårigheter att förstå sig själva 

och hitta sin identitet. Detta kommer inte sällan upp inom ramen för terapin, när 

könsidentiteten blir en fråga. Terapeuten kan också uppleva att hen dras in i denna 

förvirring: 

”Ja, de är knepigaste. Det kan vara knepigt att förstå vad det handlar om, alltså 

nån identitets diffusion som handlar om nånting annat, det kan vara svårt att 

sortera, tycker jag, bland de här unga, vad är det här, är det en transperson i nån 

mening, eller är det bara en väldigt förvirrad, en identitetsförvirrad på nåt annat 

sätt. Det kan ju vara svårt, men jag känner att jag glider omkring... jag tänker 
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omedelbart men herregud, så är det ju i alla möten, det kan vara på både det ena 

eller det andra sättet, vem är det jag har i rummet? 

Att tillhöra en minoritet, som den här patientgruppen gör, kan föra med sig olika 

situationer och känslor som i sin tur bemöts av omgivningen på olika sätt. Detta kan 

aktualiseras i den terapeutiska relationen. Terapeuten måste vara medveten om de 

strukturella aspekterna som utgör en påverkan i den enskildes liv. Terapeuterna beskrev att 

dessa personer ofta bär på en egen känsla av att inte höra till den stora majoriteten, som i 

sin tur kan stärka transpersoners utanförskap: 

”…medan ickebinära personer, där är en ganska, för samhället, ny grupp, som inte 

tas för allvar och inte vet, de vet inte vad de vill ha för hjälp, vet inte vad de kan få 

för hjälp och vården vet inte vad de kan ge för hjälp. Där är mycket tydligare, 

samhället behöver anpassa sig och se att vi har en grupp som inte vill se sig som 

män och inte vill se sig som kvinnor, och de kan känna en minoritetsstress, som hela 

tiden är jobbig, att hela tiden bli felsedda, är du pojke eller flicka, kvinna eller man, 

jag är ingenting, eller så. Medan de binära kan ju, bara jag har gjort min juridiska 

och biologiska förändring, så är jag ju kvinna eller man, då är allting klart.” 

Terapeuterna har tagit emot många berättelser om hur omgivningen behandlar 

transpersoner nedvärderande. Värst drabbade verkar MtF-transpersoner vara: 

”Jag tänker att det handlar om könsmaktsordning mycket. Alltså att det är 

...kvinnor stiger upp. En kvinna till man stiger i hierarkin, blir man. En man till 

kvinna går ner och är lite löjeväckande, lite, alltså det är den traditionella, 

offentliga bilden av transsexuella, det är ju en mtf, som som är lite utspökad och ser 

lite, alltså det är nåt löjeväckande över det.  Medan pojkflickor…Och det är modet, 

det är så mycket saker som spelar in så jag. Om du vill att jag ska säga nåt 

generaliserande så kan jag nog tänka att det kanske är lite lättare för ftm.” 

3. Anpassa psykoterapin 

För att kunna hjälpa denna patientgrupp beskriver terapeuterna återkommande att de fått 

anpassa terapierna utifrån olika utgångspunkter. Försiktighet är ett genomgående 

undertema. Terapeuten kan till en början göra trevande försök till kontakt, en del patienter 

kan reagera och känna att de inte blir förstådda, det de kan ana är en politisk agenda. 

Försiktigheten kan fortsätta in i samtalskontakten:  

 

”Försiktigheten är väl på det sättet att, inom transgruppen finns det många väldigt 

sexualpolitiskt medvetna och radikala, som är väldigt klara över sina rättigheter 

och kämpar på det planet väldigt mycket.” 
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”Det är ändå försiktigt, den försiktigheten, den inkännande interventionen har jag 

även här när jag jobbar med den här gruppen. Jag är väldigt försiktig med 

tolkningar överhuvudtaget, det är väldigt få som är uttalat intresserade av 

tolkningar på det sättet i den klassiska psykoanalytiska, att de berättat lite om sitt 

liv, sitt beteende och sen så kommer jag med nån idé som jag har… så kan jag då 

uppmärksamma det, försiktigt, nu hände nånting, du blev tyst, var det det vi pratade 

om tidigare. Men som du hör, är det väldigt försiktigt.” 

Psykoterapeuter poängterar hur varje individ har olika behov, något som 

manifesteras i behovet av att kunna prata om den egna kroppen. Detta står i kontrast till 

patienter som är cispersoner, där kroppen, eller snarare dess transformering och/eller 

missnöje med den, inte i samma utsträckning är en central del av terapin. Terapeuten, 

utifrån tidigare erfarenheter, har med sig att kroppen blir en del av terapierna och i vissa fall 

kan det bli konkret pratande om den: 

”När jag tänker på transpersoner jag mött, det är otroligt heterogen grupp, men det 

som är med transpersoner, kanske i skillnad, vad gör man i terapi. Det finns i terapi 

med cispersoner också att när vi pratar att det är upp till dig, du gör som du gör, 

det respekteras, som individ gör du dina egna val och så kan vi prata om missbruk 

och du kan fortsätta, men det är så närvarande med transpersoner, hela tiden, att 

det är nåt slags förändring som, det är en sån konkret förändring som finns på 

agendan hela tiden, vilket inte finns, missbruket skulle kunna vara en sån konkret 

agenda, men om vi bortser från missbruket, för en cisperson finns inte nånting som 

jag vill förändra så här konkret i nåt” 

”…alla kommer med frågor, vad ska jag göra med det här, jag vill vara nåt annat, 

ska jag korrigera, ska jag inte göra, ska jag fortsätta leva med det här, hur ska jag 

bejaka det om jag inte konkret korrigerar, hur kan jag bejaka det, finns det nåt 

annat sätt jag kan bejaka min önskan?” 

Försiktigheten återkommer även när det gäller hur terapeuterna upplever det 

alliansskapande arbetet, vilket beskrivs som mycket viktig del i det terapeutiska arbetet, och 

som transpersoner har svårt med utifrån tidigare erfarenheter med andra människor. De 

alliansskapande interventionerna kan likna de som används med cis personer, men 

transpersoners erfarenheter kan kräva en varsammare gång: 

”De är mer avvaktande (än cis-personer: författarens anmärkning). Erfarenheter av 

att inte bli tagna på allvar, bli avvisade, det tycker jag är mer påtagligt i den här 

gruppen än andra som söker hit. Det är absolut. En beredskap för att bli ifrågasatt 

och känslighet för det man säger.” 
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”Det är också väldigt olika, men det som är kanske speciellt med transgruppen, 

väldigt förenklat, är nog som det här, man är inte van att bli sedd, det blir så mycket 

laddning kring hur transpersoner blir sedda. Man har varit nåt väldigt exotiskt, det 

är så mycket intresseladdning kring, på ett sätt. På ett annat sätt är man inte 

intresserad alls som personer, som människor.” 

Psykoterapeuterna beskriver även att många av deras kontakter med denna 

patientgrupp resulterar i stödsamtal och kortare kontakter snarare än psykoterapi. Samtidigt 

framhålls det psykoterapeutiska i samtalet: 

”…många av de transpersoner som jag träffar här har jag inte regelrätta 

psykoterapier. Det är många som man följer i en mer stödjande kontakt inför, t ex 

att börja på ENID, eller medan de går på ENID, alltså att ha nånstans att tala om 

var de befinner sig i den processen och vad det väcker och så.” 

”…är terapi och det tycker jag också jag mer eller mindre med alla transpersoner. 

Jag försöker med alla, men en del är inte så intresserade, då får man släppa det 

efter ett tag. Då blir mest stödkontakt, om de bara vill genomgå utredning.” 

Under terapins gång används olika interventioner för att uppnå de mål som sätts i 

början: 

”Jag jobbar mycket med mentaliseringsbaserad terapi, … det tycker jag passar den 

här gruppen väldigt bra. eftersom jag upplever att många har svårt att tänka om sig 

själv, ...jag kan inte vara den jag är, det är ingen idé att jag visar den jag är och det 

är ingen idé att jag tänker kring hur jag är heller.” 

”Så här kommer svaret på din fråga, det där med tolkningar känns inte viktigt för 

mig, jag är hyfsad nöjd som när patienten kunde se, på gott och ont, att hon klarat 

sig själv väldigt tidigt och så, och hon kunde se att det fanns fördelar med att 

försöka göra annorlunda. … Och sen tänka som psykodynamiker, jag håller med 

henne att det vore skönt om man kunde förstå det berodde på det eller det, men när 

inget kändes för henne, hellre lämna det. När vi kommer till transpersoner, vi vet 

inte riktigt, så tolkningar, det är mycket mer här och nu och hur handskas med det 

som det är och så.” 

4. Psykoterapeutens utveckling 

Psykoterapeuterna beskriver en återkommande upplevelse av att deras kunskap och 

psykoterapeutiska hållning utvecklats i takt med att de träffat fler och fler patienter inom 

transgruppen. Från att ha känt sig osäkra och lite rädda, har en öppenhet inför att tänka i 
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nya termer utvecklats. Till exempel beskrivs hur den här gruppen kan få terapeuter att 

fundera över sina egna tankar om identitet: 

”Jag har börjat tycka om gruppen mer, inte så rädd längre, tycker inte det är så 

främmande. Så att det är roligare, vad ska jag säga, väldigt fina möten med 

transpersoner. Det har gett mig väldigt mycket, tycker jag. Att få ta del av, det ger 

mycket att tänka kring hur stelt det är med vårt binära sätt att tänka... det är ändå 

alltid man och kvinna, ja på sätt och vis, men vad innebär det då.” 

”Nej, inte på samma sätt som det känns nu. Jag har förstått mer, jag förstår mer 

vad det handlar om och hur svårt det är. Det tror jag har gjort skillnad i mig. Jag 

tror det. Jag har svårt att säga på vilket sätt, men jag menar, ju mer kunskap man 

får, ju mer erfarenhet och möjlighet att försöka förstå. Jag kanske var mer 

skeptisk.” 

Det har hänt något i terapeutgruppen, de beskriver en utveckling åt positivt håll, där 

den initiala förvirringen har utvecklats till en mer givande en. Terapeuterna har också 

kunnat omvärdera sina initiala teorier om patientgruppens grundproblematik med sin 

könstillhörighet: 

”Säkerligen, eller hoppas att det här förändrats. I början när vi fick uppdraget och 

så, så pratade vi väldigt mycket som grupp, hur det var väldigt binärt, och vi tänkte 

att det var nå´n kluvenhet i det här, nå´n split i att kön inte är så viktigt, samtidigt 

som det är så viktigt, att man vill ändra helt och hållet, alltså så. Så pratar vi inte 

längre, nu har vi mer det ickebinära och intergender. Den här bilden har 

förändrats.” 

Transgruppen har bidragit, genom att vara patienter på HBT-hälsan, till 

terapeuternas vidgade vyer. Terapeuterna påverkas också av de rådande normer i vårt 

samhälle, men transpersonernas erfarenheter och berättelser har blivit som en katalysator så 

att ifrågasättande av dem blir en del av vardagen. Det har gjort att inte bara transpersoner 

får ta del av det, utan också patienter som är cis personer: 

”Ja, det är klart att jag har lärt mig mer om.. men det mysterium som människan 

är, det blir mer tolerant, öppen, för både det ena och det andra. Jag har mycket 

mera fokus på genusfrågor, alltså generellt kan jag tänka, när jag tittar på tv, vad 

som, så. Jag ser ju mycket tydligare hur heteronormativt och genusnormativt vårt 

samhälle är, jag har fått en annan blick.” 

”Det har öppnat på nå´t sätt, vidgat mitt seende, mitt sätt att, när jag möter någon 

som söker för nå´nting annat, att liksom undersöka också det. Finns det nå´nting 
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av det här med. Som en person som söker till oss och formulerar nå´nting annat, 

att vara öppen att det kan finnas också nå´t som har med identitet och trans, som 

inte är uttalat. Att vara öppen att det kan dyka upp, vilket händer ju. Det tror jag 

inte att jag hade gjort för 6-7 år sedan, på samma sätt. Så det tror jag att jag har 

lärt mig, att vara mer öppen för att mer öppna upp, det skulle kunna finnas mer 

nå´nting.” 

Sammanfattning av resultaten 

Sammanfattningsvis har alla fem intervjupersonerna berättat om det komplexa och 

samtidigt givande arbete med transpersoner som de bedriver. Det som framkommer tydligt 

är hur det terapeutiska arbetet med gruppen transpersoner har utvecklats över tid. Hur 

terapeuten ser på patientgruppen, men också hur terapeuten ser på sig själv i relation till de 

här patienterna. 

Transgruppen är så varierad att det blir omöjligt att prata om en homogen grupp som det 

går att generalisera kring. Denna grupp bär med sig erfarenheter med människor i sin 

omgivning, människor som inte förstår dem och en svårighet att berätta vari deras 

svårigheter ligger. Misstro mot andra kan göra att den terapeutiska relationen kan försvåras. 

Det kan visa sig genom att patienterna kan ha nära till att uppfatta terapeuten i linje med 

detta. Terapeuterna berättar att deras upplevelse är att patienterna inte är sena att påpeka 

det. 

Den komplexitet som denna grupp bär med sig in i terapirummet påverkar terapeuten, något 

som i sin tur kan göra att terapeuten är extra försiktig i kontakten med sina patienter. Att 

anpassa de terapeutiska förhållningssätten med tillhörande interventioner kan vara ett sätt 

att hantera situationen. Samtidigt får terapeuten ge akt på att samtalen behåller det 

terapeutiska syftet. Ibland uttrycker terapeuterna att anpassningen kan bli så pass 

långtgående och påtaglig att de inte bedriver regelrätt psykodynamisk psykoterapi, utan 

arbetet är mer att likna vid stödjande arbetssätt. 

Terapeuterna berättar om sin egen utveckling i kontakt med transgruppen. De är öppna i 

hur de har uppfattat gruppen ifrån början och hur de blivit påverkade, dels i sitt yrkesliv, 

men också hur de blivit mer uppmärksamma på omgivningens strukturer som håller alla, 

men särskilt transgruppen, inom snäva ramar för vad som anses som normen. 

Slutligen uppstår paradoxen mellan önskan, och kanske behovet, av att generalisera när det 

gäller transgruppen för att kanske hitta behandlingsmodeller, samtidigt som i terapeuternas 

berättelser framstår den ena individen efter den andra. Detsamma gäller terapeuterna, som 

alla har olika förhållningssätt gentemot sina patienter.  
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Diskussion 

Syftet med denna studie var att få fördjupade kunskaper angående psykoterapeuters 

erfarenheter av att arbeta med patienter som definierar sig som transpersoner. En mer 

specifik frågeställning i undersökningen handlar om psykoterapeuternas egna tankar om 

vad som upplevs som specifikt avseende det psykoterapeutiska arbetet med transpersoner 

och om det finns skillnader i arbetet med cispersoner. Stor vikt har lagts på 

psykoterapeuternas egna subjektiva upplevelser och erfarenheter av patientgruppen för att 

uppnå syftet. 

Resultatet visar att psykoterapeuterna upplever att detta är en heterogen och komplex 

patientgrupp som det varken går att generalisera om eller hitta några enkla svar beträffande 

deras problematik. Psykoterapeuterna ställs inför olika frågor gällande både 

könstillhörighet, men också andra mer allmänmänskliga frågor. Detta har inneburit att 

psykoterapeuterna har utvecklats under de år som de träffat dessa patienter, något som de 

haft nytta av även med andra patientgrupper, men också privat. Analysen av det insamlade 

materialet utmynnade i fyra huvudteman och fjorton underkategorier (se tabell 2). Nedan 

kommer varje huvudtema att diskuteras i relation till annan litteratur på området. 

 Heterogenitet 

Detta tema aktualiserades i alla intervjuerna och psykoterapeuterna är väl medvetna om det: 

”Det är en heterogen grupp”, ”vi får inte glömma att transgruppen inte är homogen”. 

Respondenterna uttryckte på olika sätt att de har att göra med en grupp med stor spridning 

vad gäller problematik även om begreppet transpersoner användes som paraplybegrepp. 

Människor som anses tillhöra gruppen transpersoner blir ofta av kliniker grupperade som 

mer homogena än de i själva verket är (Raj, 2002, refererat i Riley, Wong & Sitharthan, 

2011). Respondenternas behov av att i intervjuer markera heterogenitet i patientgruppen 

kan tolkas som att terapeuterna är väl medvetna om detta problem. Med tanke på att de alla 

arbetar på en specialiserad enhet är det även sannolikt att bemötande av denna grupp är 

något som diskuterats aktivt på arbetsplatsen. Att transpersoners heterogenitet markeras så 

tydligt i intervjuerna skulle dock också kunna tolkas som en reaktion mot att de (möjligen 

på ett mer omedvetet plan) känner en strävan mot att kategorisera alla transpersoner i en 

och samma grupp. En begriplig strävan i mötet med det hittills mindre igenkänningsbara 

och komplexa. Genom att uttrycka heterogeniteten högt, både för mig och för sig själva, 

försäkrar de sig möjligen om att de inte generaliserar utan ”gör rätt” och behandlar på så vis 

transpersoner som unika individer.  

En underkategori i detta tema är åldersskillnad. Detta kan relateras till en studie där äldre 

transpersoners hälsa står i fokus (Ettner & Wylie, 2013). I studien jämfördes de som gjort 

sin transition (process som innebär att leva i det motsatta könet) i hög ålder med de som 



21 

 

gjort sin transition i yngre ålder. Resultatet blev att de som genomgått övergången tidigt 

brukar kunna befästa sin identitet under mitten och slutet av vuxenlivet, samt att de i takt 

med att de åldras står inför samma problem som andra äldre. För personer som inte haft sin 

övergång tidigt är det sena vuxenlivet en särskilt svår tid. Isolering, skam, brist på stöd och 

beklagande om tidens gång kan skapa kaos i tidigare stabila individer. Resultaten i 

föreliggande undersökning indikerar att detta uppmärksammades av de psykoterapeuter 

som haft äldre patienter som sökt sig till mottagningen med sina funderingar kring sin 

könsidentitet. De kunde prata särskilt varmt om denna grupp och patienternas berättelser 

hade berört dem. En viss identifikation med patienter som är äldre och en förståelse av 

deras svårigheter kan vara en möjlig förklaring till detta. Samtidigt tycks resultaten indikera 

att de yngre och mer ”stridbara” patienterna möjligen upplevdes som svårare att få kontakt 

med av några av terapeuterna. 

Som nämndes i inledningen drabbas transpersoner oftare än andra av psykisk ohälsa 

(Prunas et al, 2014), har oftare svårigheter inom autismspektrumstörningar (van der 

Miesen, Hurley & de Vries, 2016) samt, vad gäller unga transpersoner, drabbas oftare av 

psykosociala svårigheter jämfört med resten av befolkningen (Folkhälsomyndigheten, 

2008). Den komplexa problematiken som en transperson kan bära med sig när hen träffar 

en psykoterapeut kan göra att psykoterapin kan upplevas som komplicerad, både för 

patienten och för terapeuten. Någon respondent nämnde att några av patienterna 

förmodligen uppfyllde kriterium för autismspektrumstörning. Annan psykiatrisk 

problematik nämndes också. Däremot använde sig alla terapeuterna av termen komplexitet, 

något som möjligen handlar om att terapeuten inte vill slå fast något mer precist och på så 

sätt undvika att etikettera eller stigmatisera. 

 Bristande förståelse 

Respondenterna kunde berätta att patienterna i den aktuella gruppen uttryckte att de kände 

sig oförstådda av sina nära, av sin familj. Detta tycks stämma väl med vad andra 

undersökningar visat. I en studie från 2005 påvisas att ungefär hälften av unga 

transpersoner inte kände något stöd från sina familjer under sin könstransition (Grossman et 

al, refererat i Aramburu, 2016). Genom att inte uppleva detta viktiga stöd går de miste om 

att känna sig accepterade för vem de känner sig som, trots att kroppen säger annat. Blir de 

inte accepterade som de är kan detta resultera i en bristande självkänsla, vilket kan leda till 

svårigheter att tycka om sig själv, kommunicera sina behov till andra samt svårigheter med 

att ha nära relationer. Om de upplever att familjen inte kunnat älska dem som de är, varför 

skulle någon annan göra det? Många kommer troligen ”föra över” denna bild på 

psykoterapeuten som någon av alla dem som inte förstår. Patienten refererar till att ingen 

förstår dem och det inkluderar även terapeuten. Utmaningen för psykoterapeuten kan 

initialt handla om att stå ut med att bli betraktad som en av alla dem som inte förstår och att 

fortsättningsvis upprätthålla sin strävan om att bygga en trygg relation med patienten. 
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Lyckas terapeuten med detta ökar chansen för en tillitsfull relation där terapeuten istället 

blir en av ”de andra” som ändå verkar förstå. 

En underkategori till detta tema är minoritetsproblematiken. Gruppen transpersoner är en 

minoritet av befolkningen och cispersoner utgör majoriteten, normen. Att avvika från 

normen utgör vissa risker. Som White Hughto, Reisner &  Pachankis (2015) visar i sin 

rapport, upplever transpersoner ofta stigmatisering i sin vardag och det kan ha stora 

konsekvenser för deras hälsa. Stressen det innebär att inte tillhöra majoriteten, hur den 

inverkar när de relaterar till andra människor och vad den gör med den egna självbilden är 

aspekter som innebär försämring av deras välbefinnande. Psykoterapeuterna i denna 

undersökning visar kunskap och lyhördhet för denna aspekt, vilket indikeras i 

respondenternas resonemang kring transpersonernas vardag, vad de möter i deras 

vardagliga liv, där det cisnormativa råder. De rådande strukturer som formas av  

majoritetsbefolkningen i vårt samhälle blir också närvarande i terapirummet. I resultatet 

framkommer att respondenterna har en hög medvetandegrad avseende detta. En fundering 

som väcks är samtidigt hur patienterna känner när de möter en behandlare som de, med all 

rätta, misstänker tillhör majoritetsgruppen cispersoner? 

Anpassa psykoterapi  

En psykoterapeuts uppgift är att vara lyhörd, känna av hur det hen säger landar hos 

patienten och visa empati. Samtidigt bör psykoterapeuten använda sig av de tekniker som 

denne lärt sig under sin utbildning och dra nytta av de erfarenheter som samlats under alla 

års praktiserande. I den psykodynamiska traditionen använder sig psykoterapeuten bl. a. av 

överföring och motöverföring som medel för att försöka förstå vad som pågår i patientens 

inre. Motöverföring är omedvetna reaktioner mot sin patient, i synnerhet på patientens egen 

överföring. Det pågår ett konstant flöde mellan patienten och psykoterapeuten och 

transpersoner som går i psykoterapi är inget undantag. 

I detta tema framträdde framför allt underkategorin försiktighet. Det nämndes som ett sätt 

att närma sig patienten och skapa tillit. Welldon (2009) undersökte psykoterapeuters 

motöverföring i relation till transpersoner och menar att detta också kan handla om hur 

psykoterapeuten tar emot patientens inre. I studien visade det sig att terapeuternas 

motöverföring replikerade patienternas intensiva rädsla av att bli missförstådda, dömda och 

förföljda. Det gjorde att psykoterapeuterna också kände sig värdelösa, kraftlösa och delade 

en viss grad av förvirring inför sina terapeutroller. I en annan studie där transpersoner kom 

till tals tydliggjordes att en terapeut ska kunna inneha en del egenskaper såsom empati, 

känslighet och erfarenhet. Samtidigt ska terapeuten kunna utmana transpersoner så att de 

ska kunna fullfölja sina sanna önskemål i samband med transitionen och uttrycket av 

könsidentitet. Transpatienter måste kunna utmanas att utforska de smärtsamma känslor som 

ofta åtföljer processen med att utveckla sin egen könsidentitet (Bess & Stabb, 2009). Den 
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försiktighet som respondenterna har beskrivit i föreliggande undersökning kan handla om, 

som en utav respondenterna uttryckte det i mailkonversation när hen tagit del av resultatet, 

en medveten strategi för att närma sig patienterna. Samtidigt bör terapeuten vara 

uppmärksam inför motöverföringsprocesser och möjligen den projektiva identifikation som 

kan uppstå hos terapeuten i mötet med en patient som i sin brist på tidig spegling inte 

förmår identifiera eller uttrycka svåra känslor och behov. I en önskan om att vara 

tillmötesgående och icke konfrontativ kan vissa aspekter av överföringen missas och 

misstolkas.  

Kroppen visade sig vara något återkommande i de samtal terapeuterna bedrev med 

transpersoner. I en översiktsstudie (Jones et al, 2016) av 74 vetenskapliga studier fann 

författarna att missnöje med kroppen spelar en framträdande roll i könsdysfori. I vissa 

individer tycks detta manifesteras med ätstörningar som ett sätt att undertrycka kroppsliga 

funktioner i det biologiska könet och på så sätt accentuera funktioner i deras könsidentitet. 

Denna studie bekräftar det respondenterna berättar: kroppen är ett viktigt tema i 

transpersoners psykoterapi. Detta är något som är så konkret att det kan stå i motsats till det 

terapeuten har lärt sig, dvs att det bakom det konkreta och manifesta finns det latenta motiv 

som patienten ska få hjälp att upptäcka. Det skulle kunna kännas frustrerande att något så 

konkret som kroppen tar så mycket plats i psykoterapin, men psykoterapeutens 

yrkesförmåga ska kunna göra det bästa och använda sig av berättelser om kroppen för att 

hjälpa patienten att förstå sig själv bättre. 

Något som respondenterna poängterade upprepade gånger var att de inte alltid bedrev 

psykoterapier. De flesta samtalskontakter kunde främst definieras som ”samtalsstöd”. I en 

studie som genomfördes i Tyskland ville Seikowski (2007) undersöka behovet av 

psykoterapi bland transsexuella patienter som kvalificerade sig inom det tyska 

hälsoförsäkringssystemet. Resultatet indikerade att ca två tredjedelar inte var i behov av 

djupgående psykoterapi. En viss andel hade dock ett behov och han fann även en subgrupp 

av de transsexuella där i första hand stödjande psykoterapi kunde rekommenderas. 

Transpersoner som söker sig till HBT-hälsan gör det av olika anledningar, 

psykoterapeuterna i sin tur gör en bedömning som utgör grunden för det fortsatta arbetet 

med dem. Olika aspekter, såsom ekonomi, personalresurser och annat kan vara anledning 

till att begränsa erbjudanden av psykoterapi, men det är viktigt att upptäcka de som 

verkligen skulle behöva den insatsen. Det framstår som att patienter som är aktuella för 

utredning inom ENID är minst angelägna om att gå i psykoterapi. Komplexiteten i 

patienternas problematik borde inte vara ett skäl till att inte erbjuda längre 

psykoterapeutiska kontakter, samtidigt som det är viktigt att inte påtvinga psykoterapi till 

någon som inte behöver det. 

 Psykoterapeutens utveckling 
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De flesta respondenterna har en lång erfarenhet av att arbeta med homo- och bisexuella. 

Efter att sporadiskt ha träffat transpersoner i samtal blev året 2010 en vändpunkt för HBT-

hälsan i och med det nya uppdraget från Stockholms läns landsting om att mottagningen 

skulle ta emot transpersoner. Fler och fler transpersoner hänvisades dit och 

psykoterapeuterna bemötte dem med den erfarenhet de haft av andra patienter som i första 

hand varit cispersoner. Psykoterapeuternas välgrundade kompetens i att bemöta HBT-

personer har självklart varit till stor hjälp men transpersonerna kan samtidigt ha utgjort en 

utmaning. Respondenterna beskriver hur de initialt kunde känna sig osäkra och rädda. I takt 

med att det som i början kändes främmande avtog, infann sig en ökad känsla av kontakt i 

relation till patienterna. Mitchell (2010) påtalar vikten av att psykoterapeuten utvecklar sitt 

terapeutiska jag, dvs. att terapeuten blir en person som har tillgång i sig själv till en 

uppsättning personliga resurser som hen använder, styrd av kunskap och empati, med mål 

att arbeta mot terapeutisk förändring. Detta är särskilt viktigt när terapeuten möter patienter 

från HBT-gruppen. Erfarna psykoterapeuter bör ha ett välutvecklat terapeutiskt jag, det är 

en förutsättning för bra psykoterapeutiskt arbete. När en patientgrupp utmanar de 

existerande normer som styr människor i ett samhälle kan detta utspela sig också i 

terapirummet. Respondenternas erfarenheter av att arbeta med patienter ur HBT-gruppen 

har förmodligen bidragit till att konsolidera ett terapeutiskt jag som har varit till nytta vid 

arbete med, framför allt, cispersoner. När transpersoner började komma till HBT hälsan i 

högre utsträckning ställde det krav på respondenterna att utveckla ett terapeutiskt jag som 

även innefattar transpersoner. En öppenhet gällande gruppen transpersoner och 

omvärdering av tidigare teorier blev resultatet, nya termer som icke-binärt och intergender 

blev internaliserade i terapeutgruppen, något som bidragit till psykoterapeuternas 

utveckling. 

En del av personer ur HBT-gruppen har blivit bemötta med heterosexism, sexism och 

patologiserande fördomar, även från personer inom psykoterapeutkåren  (Bess & Stabb, 

2009), något som med största sannolikhet också präglat respondenternas patienter. Även 

om de kanske inte haft någon samtalskontakt av terapeutisk art har de i tidigare erfarenheter 

i andra sammanhang, t ex i skolan eller inom sina egna familjer, antingen tigit för att 

undvika konflikter eller så kan de ha valt att ”komma ut” med konsekvensen att ha upplevt 

sig förlöjligade eller känt sig utanför. Psykoterapeuten har fått en fördjupad förståelse av 

vad det innebär för patientgruppen att de i sina liv ständigt möter en omgivning som har en 

cisnormativ förväntan och utgångspunkt. Tack vare mötet med transpersoner har 

psykoterapeuten en möjlighet att ifrågasätta de normer som råder i vårt samhälle, vilket har 

upplevts som mestadels berikande. 

Metoddiskussion 
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Den metod som använts för att uppnå syftet med studien var att intervjua psykoterapeuter 

om sina egna upplevelser med patienter ur gruppen transpersoner. Materialet som detta 

resulterade i analyserades utifrån en tematisk analys. Dessa två aspekter av designen och 

metoden diskuteras mer ingående nedan. 

Urval och intervjuer 

När det gäller urvalet av respondenter arbetar alla fem intervjuade psykoterapeuterna på 

HBT-hälsan, en specialistenhet på Södersjukhuset som arbetar med målgruppen HBT-

personer och deras närstående. Alla fem psykoterapeuter har stor erfarenhet av 

transpersoner i samtal och psykoterapi vilket innebär att deras kunskaper och kompetens 

inom området bedömdes särskilt värdefulla för studiens syfte.  

Att samtliga intervjuade arbetar på samma enhet kan samtidigt ses som en begränsning i 

undersökningen. De flesta har arbetat länge där och de känner varandra väl yrkesmässigt 

vilket kan ha påverkat resultatet. Trots alla försök till att avpersonifiera deras citat finns det 

alltid en risk att de kan känna igen sig själva eller varandra. Hur detta kan ha påverkat deras 

svar i intervjun kan jag bara spekulera i. Om någon censurerade sig själv på grund av risken 

för att kollegorna skulle kunna härleda uttalandet innebär det en risk för jag inte kunnat ta 

del av vissa delar av svaren. 

En fördel, som tidigare nämnts, med att intervjua psykoterapeuterna på HBT-hälsan är att 

de besitter en värdefull erfarenhet gällande patientgruppen. Samtidigt representerar deras 

patienter endast en bråkdel av alla transpersoner som söker psykoterapeutisk hjälp. Dels har 

vi alla dem som söker hjälp hos privatpraktiserande psykoterapeuter, de som inte vill söka 

sig till den offentliga vården och vars erfarenheter kan vara annorlunda, dels är det fokus på 

patienter inom Stockholms län, vilkas erfarenheter skulle kunna skilja sig från 

transpersoner i övriga landet. 

En till faktor som spelar roll är intervjuaren, i det här fallet studieförfattaren. Denscombe 

(2016) menar att denna ”intervjuareffekt” kan påverka den som intervjuas. Exempelvis kan 

intervjuarens kön, ålder och etniska ursprung ha en betydande roll i hur mycket och vilken 

typ av information den intervjuade är beredd att dela med sig, samt hur ärlig denne kan 

vara. Data som intervjun resulterar i är direkt beroende av intervjuarens identitet, eller 

rättare sagt, vad den väcker hos den intervjuade. Eftersom studieförfattaren har träffat alla 

de intervjuade psykoterapeuterna tidigare i olika sammanhang finns det vidare en risk att de 

har haft en bild av mig och att det kan ha påverkat resultatet. Samtidigt har jag intervjuat 

dem i deras arbetsrum där de förhoppningsvis känner sig bekväma och avslappnade. Den 

förkonstruerade, semistrukturerade intervjuguiden kan även ses som ett hjälpmedel för att 

hålla intervjun inom ämnet och med fokus på det syfte jag velat uppnå. 
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Det skulle ha varit intressant att ha inkluderat flera intervjuade psykoterapeuter som arbetar 

inom olika enheter, både inom det offentliga och inom den privata sfären. Detta hade 

kunnat ge ytterligare teman och/eller fördjupad information om de teman som framkom. 

Fler intervjuare hade också varit något positivt för att jämföra svaren. Ytterligare en fråga 

som väcks är hur det hade varit om den som intervjuade var en transperson? Hade det 

kommit mer eller mindre ur intervjuerna? 

 Analysmetod 

Den metod som användes för att analysera materialet var tematisk analys. Som namnet 

antyder innebär detta att materialet i undersökningen ordnas i olika teman (Langemar, 

2008). Denna analysmetod har en rad fördelar som till exempel flexibilitet, att den gör det 

möjligt att upptäcka likheter och skillnader i materialet samt att resultatet blir lättillgängligt 

för andra. De nackdelar som tillskrivs metoden är bl a att den kan ha begränsningar när det 

gäller tolkning av texten och hur språket används kommer inte fram (Braun & Clarke, 

2006). Som Langemar (2008) beskriver det kan resultatet bli rikt på beskrivande detaljer, 

nyanser och variationer även om helheten kan upplevas som alldaglig och inte verka bidra 

till öka kunskapen om ett visst ämne. Resultatet kan också uppfattas som för abstrakt och 

teoretiskt om få konkreta exempel ges. Denna undersökning gav en hel del information om 

informanterna och deras arbete med patienter från gruppen transpersoner. Genom att 

använda annan metod för att analysera materialet är det möjligt att resultatet blivit ett annat 

samtidigt som den valda analysmetod gav svar på de initiala frågor som ställdes och syftet 

kunde därmed fullföljas. 

Braun och Clarke (2006) menar att de teman som framkommer från materialet i en tematisk 

analys egentligen inte återfinns i materialet i sig utan att de är en följd av författarens egen 

tolkning av materialet. Författarens subjektivitet kan med andra ord också påverka både val 

av teman och hur de presenteras, så att slutresultatet blir en kombination av författarens och 

respondentens samspel. Det är här en begränsning att ha känt till respondenterna i förväg; 

deras svar på intervjun kan ha präglats av de tidigare erfarenheter som de kopplar mig till.  

Utifrån dessa aspekter kunde studien även resulterat i andra teman om någon annan än 

författaren hade analyserat materialet. För att till viss del kompensera för begränsningen att 

endast en person analyserade materialet fick respondenterna ta del av ett utdrag av 

resultatet via mejl. Alla citat ströks för att undvika all typ av igenkänning och på så sätt 

kunde de känna sig fria att kommentera. På detta sätt kan författaren få belägg på att 

resultatet anses adekvat i sitt sammanhang, s.k. respondentvalidering (Denscombe, 2016). 

Av de fem respondenterna, återkom fyra med positiva kommentarer angående resultatdelen, 

med endast några påpekande gällande användningen av vissa ord. Den femte hade 

synpunkter angående underkategorin försiktighet, vilket redovisas i diskussiondelen under 

rubriken Anpassa psykoterapin. 
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Praktiska implikationer 

Vården för transpersoner har utvecklats parallellt, om än ojämnt, med en ökande 

medvetenhet om denna utsatta grupp. Organisationen WPATH har sammanfattat de 

minimikrav som de professionella bör uppfylla när de ska behandla eller stödja 

transpersoner. Med detta som utgångspunkt gäller det att anpassa insatser till den 

kompetens som finns och till de lokala och regionala resurserna. HBT-hälsan har en 

psykoterapeutisk och stödjande profil med erfarna professionella inom psykoterapi. Så ser 

det sannolikt inte ut i stora delar av landet i övrigt, men genom att hålla sig till 

vetenskapliga råd och beprövad erfarenhet kan det räcka långt. 

Resultatet av denna undersökning indikerar att psykoterapeutisk arbetet med denna 

komplexa patientgrupp kan innebära en del svårigheter när det gäller psykoterapeuternas 

förmåga att bibehålla ett psykoterapeutiskt förhållningssätt. Respondenterna berättade om 

hur ovana, ibland även osäkra, de kunde känna sig inför transpersoner, trots att de haft 

patienter ur HBT-gruppen under många år. Det som hände 2010 i och med det nya 

uppdraget från Stockholms läns landsting verkar respondenterna inte ha varit förberedda 

för. Det som dock kommer fram hos alla psykoterapeuter är att de utvecklats parallellt med 

att de träffat flera transpersoner; de vittnar om att de blivit mindre rädda och mer bekväma 

med denna patientgrupp med tiden. Ett sätt att motverka initial rädsla och osäkerhet kan 

vara att läsa sig in i vad forskningen säger samt att ta del av andra mottagningar med 

motsvarande patientgrupp och/eller anordna gruppdiskussioner. 

De svårigheter som nämnts i samband med de samtal terapeuterna har med transpersoner 

ska kunna kartläggas och utgöra grund för den bedömning som görs inom arbetsgruppen så 

att arbetet är under konstant utveckling. Erbjuds psykoterapi till alla som vill och/eller 

behöver det? Finns det strukturella eller resursmässiga hinder att erbjuda alla som behöver 

psykoterapi? Utan att veta hur denna arbetsgrupp gör sina bedömningar förefaller det som 

tydligt att denna patientgrupp, utifrån forskning och erfarenheter, löper större risk att 

drabbas av olika psykosociala svårigheter och därför bör prioriteras. 

Respondenternas erfarenheter skulle även kunna kopplas till andra delar av sjukvården, inte 

endast till psykoterapimottagningar. Det är känt att den här gruppen bär med sig otaliga 

erfarenheter av att bli avvisade, inte trodda eller nonchalerade som en konsekvens av att 

inte tillhöra det cisnormativa majoritetssamhället. En ökad kunskap bland professionella 

inom vården och andra instanser där transpersoner kan bli aktuella är önskvärt.  

Det kan finnas önskan om att hitta ett sätt att förhålla sig och förstå transpersoner på ett 

allmängiltigt sätt, eftersom det handlar om en komplex, outforskad och relativt ny grupp 

som nu söker vård. Men varje individ bär sin egen berättelse och det är psykoterapeutens 

roll att ta emot den och bidra till att synliggöra den. 
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Fortsatt forskning 

Denna studie var av kvalitativ karaktär och hade som syfte att fånga psykoterapeuters 

erfarenheter gällande patienter tillhörande gruppen transpersoner. Antalet respondenter, 

fem, är relativt lågt men det innefattar psykoterapeuter som är särskilt erfarna av att arbeta 

med gruppen på HBT-hälsan. Det skulle självfallet vara intressant att kunna göra en 

liknande studie som omfattar psykoterapeuter i andra delar av Sverige, privatpraktiserande 

och andra som kommer i kontakt med patientgruppen. Genom att flera respondenter 

intervjuas kan det finnas en större möjlighet att hitta ytterligare teman samt att resultatet 

återspeglar verkligheten i olika kontexter. Samtidigt minskar även risken att 

psykoterapeuter upplever att någon kan känna igen dem genom deras svar.  

Det skulle också vara mycket intressant att undersöka vad transpersoner har för erfarenheter 

och upplevelser av att gå i psykoterapi. Genom exempelvis intervjuer, enkäter eller 

gruppdiskussioner skulle deras upplevelser och erfarenheter kunna tas till vara, något som 

förefaller mycket aktuellt. Transpersoner blir mer och mer synliga, både inom media och 

inom kulturen, men också mer och mer i vardagen. Att få denna grupp att dela med sig av 

sin bild av kontakten med, t ex, psykoterapeuter, skulle vara till stor hjälp för de 

behandlande professionella. 

Slutligen är det två aspekter som har blivit tydliga under arbetet med denna studie. Dels 

avsaknaden av svenska studier och dels bristen på undersökningar där psykoterapeuters 

erfarenheter tas tillvara på ett systematiskt vis, exempelvis gällande arbetet med en specifik 

patientgrupp. De flesta studier kring transsexualism är genomförda i västvärlden, USA eller 

Europa. Sverige tillhör Europa, men det är viktigt att undersöka de egna villkoren för 

psykoterapin och ta reda på de egna kulturella skillnader som t ex sjukvården och andra 

instanser besitter och som är av vikt i behandling av transpersoner. Den andra delen, att 

systematiskt ta tillvara erfarna psykoterapeuters erfarenheter är också viktigt. Den 

erfarenhetskunskap som utvecklas i mötet mellan professionella och specifika grupper och 

individer utgör en viktig grund för fortsatta studier och utveckling av psykoterapeutisk 

teori, metodik och praktik. 
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Bilaga 1 

Information om uppsatsarbete och samtycke till medverkan 

 
Hej leg psykoterapeuter på HBT-hälsan! 

 

Jag heter Percival Gormaz och läser femte terminen på Psykoterapeutprogrammet vid 

Psykologiska Institutionen, Stockholms universitet.  

För mitt examensarbete avser jag intervjua leg psykoterapeuter med psykodynamisk 

inriktning som i sitt arbete möter patienter som definierar sig själva som transpersoner och 

bedriver psykoterapeutiska samtal med dem. Litteraturstudie kommer också att göras, dels 

för att få kunskap om läget både nationellt som internationellt, men också för att hitta 

likheter och olikheter mellan mina intervjupersoner och andra praktiserande 

psykoterapeuter. Det övergripande syftet med arbetet är att ge fördjupade kunskaper om 

vad psykoterapeuter som är erfarna inom detta område upplever som specifik avseende det 

psykoterapeutiska arbetet med denna patientgrupp. Målsättningen är systematisera denna 

praktiska kunskap för att bidra till utveckling av psykoterapeutiska förhållningssätt för 

patientgruppen i framtiden.  

Då dina specifika kunskaper och erfarenheter är mycket värdefulla för 

uppsatsens syfte önskar jag intervjua dig om ditt arbete inom ovanstående område. 

Intervjun beräknas ta ca en timme och kommer spelas in på ljudband. Medverkan är 

givetvis frivillig och du kan när som helst dra dig ur studien om du så önskar.  

Jag vill även informera dig om följande: 

 

- Allt material som samlas in kommer att behandlas konfidentiellt så att det inte ska 

vara möjligt att koppla era svar till någon av er personligen.  

 

- Enstaka citat från intervjuer kan komma att användas i uppsatsens 

resultatredovisning för att illustrera teman på gruppnivå. Dessa citat kommer att 

avidentifieras. 

 

- Efter studiens avslut kommer allt inspelat material att raderas. 

 

Du bör även känna till att jag har en privat relation till er chef, Magnus Karlsson. Han 

känner till min uppsatsidé, men jag försäkrar att han inte på något sätt kommer ta del av 

materialet innan uppsatsen är färdigställd och tillgänglig för er arbetsgrupp 

Er kollega Magda Völgyi-Holmqvist är min kontaktperson med er grupp. 

Vid frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss: 

Percival Gormaz  

070-XXXXXXX 

percival_gormaz@hotmail.com 

 

 

 

 

Handledare: 

Peter Lilliengren, fil dr., leg psykolog, leg 

psykoterapeut, vik universitetslektor 

08-163909 

peter.lilliengren@psychology.su.se

mailto:magda.volgyi-holmqvist@sodersjukhuset.se
mailto:percival_gormaz@hotmail.com
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Bilaga 2 

Berätta lite om dig, erfarenhet, definiera sig, cis eller trans 

Frågeställningar: 

Om gruppen: 

• Vilka är deras frågeställningar när de träffar en psykoterapeut? 

- Sökanledning 

- Frågor som kommer upp  

- Skillnader inom gruppen (ung/gammal, utred eller ej, ftm/mtf, etniska sv/andra 

kulturer, kommit ut/ej) 

 

Om terapin: 

• Beskriv det psykoterapeutiska arbetet med gruppen transpersoner 

o Syfte med behandling 

o Allians 

o Interventioner (spegling, konfrontationer, tolkningar 

o Förhållningssätt (beskriva…aktiv, passiv) (hur är det att gå ut med sig själv, olika 

referenser, världsbild…) 

o Utmaningar/svårigheter 

• Skiljer sig det psykodynamiska psykoterapeutiska arbetet när terapeuten möter en 

cis-person och en trans-person? Binär/icke binär? 

 

Om process: 

• Har ditt förhållningssätt förändrats under de år du arbetat med gruppen? 

• Har din inställning till gruppen förändrats? 

• Har ditt arbetssätt förändrats? 

• Vad har du lärt dig? 

 

Annat 

Nåt du vill dela med dig 

Annat område 

Nåt jag missat 

 

 


