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Sammanfattning 

Syftet med studien var att få en bild av hur föräldrar upplever situationen kring att ha ett barn 

vars kropp och upplevda kön inte harmonierar och utifrån det identifiera och lyfta fram 

relevanta aspekter som kan bidra till bättre förståelse och förbättringar inom området. Det har 

tidigare inte gjorts någon liknande undersökning i Sverige. Datamaterialet samlades in med 

hjälp av semistrukturerade intervjuer med åtta föräldrar till barn med könsdysfori. Datan 

analyserades genom induktiv tematisk analys. Analysen resulterade i tre huvudteman: 

Tillgänglighet, Kunskap och kompetens samt Resan. Slutsatserna var att föräldrarna fyller 

funktionen som informatörer, rådgivare och stödpersoner till andra	  – funktioner de själva 

efterfrågar, bör få och behöver - och att hälso- och sjukvården och skolan behöver utveckla 

sina kunskaper kring könsdysfori och trans för att bättre kunna möta barnens och föräldrarnas 

behov.  

 Nyckelord: Föräldrar, barn, erfarenheter, könsdysfori, trans 

Abstract 

The purpose of this study was to explore how parents experience the situation of having a 

child whose body does not harmonize with their experienced gender, in order to identify and 

highlight relevant aspects for better understanding and improvements within the field. No 

such research has been carried out in Sweden previously. Data was collected by semi-

structured interviews with eight parents of children with gender dysphoria. The data was 

analyzed by inductive thematic analysis. The outcome was three central themes: Availability, 

Knowledge and competence and The Journey. Conclusions were that the parents fill the 

function as informers, advisors and sustaining persons in relation to others – functions that 

they request, should get and need for themselves - and that health care and schools need to 

explicate their competence regarding gender dysphoria and trans to better meet the needs of 

both children and parents. 

 Keywords: Parents, children, experiences, gender dysphoria, trans 
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Introduktion	  

Inledning  

 Föräldrar eller de som fyller den funktionen är viktiga och kan spela en avgörande roll 

för hur ett barn mår och utvecklas. Omvårdnaden är det som påverkar barnets utveckling allra 

mest (Broberg, Almqvist, Risholm Mothander & Tjus, 2015). Utöver omvårdnaden ska 

föräldrarna/vårdnadshavarna tillgodose barnets behov av trygghet och fostran samt se till att 

barnet inte far illa. De ska också se till att utifrån barnets ålder, utveckling och andra 

omständigheter ge den tillsyn som behövs. Med vårdnadshavare menas den som har det 

juridiska ansvaret för barnet. Oftast är det föräldrarna som är vårdnadshavare, men 

vårdnadshavaren kan även utses av domstol. Föräldern eller vårdnadshavaren har rätt men 

även skyldighet att fatta beslut och bestämma i viktiga frågor relaterade till barnet. I takt med 

att barnet mognar och blir äldre ska vårdnadshavaren allt eftersom väga in och ta större 

hänsyn till egna önskemål och synpunkter från barnet. Ansvaret upphör när barnet fyller 18 år 

(FB 6 kap. 2 §; Regeringen, 2015). Fortsättningsvis används enbart begreppet förälder som 

synonymt med vårdnadshavare.   

 Föräldraskapet kan vara en av de största utmaningar en ställs inför i livet. Om barnet 

dessutom avviker från normen kan det vara än mer utmanande. Att ha ett barn som upplever 

att kroppen inte stämmer överens med det kön barnet själv identifierar sig med kan ställa 

föräldern inför livsavgörande beslut, både i relation till barnet och sig själv (Gregor, Hingley-

Jones & Davidson, 2014). Minderåriga är beroende av föräldrarna i beslutsfattandet kring 

eventuell behandling - beslut som kommer påverka barnets framtida liv. Möjligheten för 

barnet själv att delta i beslutsfattandet är begränsad. Tonåringar har exempelvis ingen juridisk 

möjlighet att ge informerat samtycke (Drescher & Byne, 2012). Klinisk litteratur lyfter fram 

förälderns viktiga roll som förmedlare av barnets erfarenheter om barnet inte kommit så långt 

i sin mognadsprocess att det själv kan förmedla dem (Gray, Sweeney, Randazzo & Levitt, 

2015).  

 Studien syftar till att få en bild av svenska föräldrars upplevelser kring att ha ett barn 

vars kropp och upplevda kön inte stämmer överens. Hur ser föräldrarnas erfarenheter ut?  

Syftet är också att utifrån vad som framkommer i föräldrarnas berättelser identifiera 

eventuella utvecklingsområden och behov av stödåtgärder. Då det idag inte finns någon 

svensk forskning som undersökt hur föräldrar upplever situationen är förhoppningen att 

resultatet kan bidra med värdefull kunskap och information.  
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Könsdysfori  

 Könsdysfori kan vara både ett begrepp och en diagnos (Davy & Toze, 2018). 

Begreppet könsdysfori syftar på missnöjet med det tilldelade könet som ges vid födseln, vilket 

baseras på biologiska markörer. Vad gäller diagnosen är det bristen på överensstämmelse 

mellan tilldelat kön och upplevt kön som är kärnkomponenten. Diagnoskriterierna skiljer sig 

åt mellan könsdysfori hos barn och könsdysfori hos ungdomar och vuxna (DSM-5, 2013), se 

bilaga I.  

 Enligt FN:s barnkonvention definieras barn som personer under 18 år. Ungdomar 

definieras som äldre barn i tonåren. I riktlinjerna för könsdysforibehandling sett ur ett 

internationellt perspektiv delas unga upp utifrån om de kommit in i puberteten eller inte. 

Indelningen sker utifrån att behandling som syftar till att förändra kroppen inte är aktuell 

förrän puberteten startat. I den här studien används begreppet barn om unga som inte kommit 

in i puberteten. Med ungdom syftas på unga under 18 år vars pubertet startat (Socialstyrelsen, 

2015). Utifrån det används diagnosen Könsdysfori hos barn på barn som ännu inte kommit in 

i puberteten och diagnosen Könsdysfori hos unga och vuxna på vuxna och barn under 18 år 

vars pubertet startat. Åldrarna på barnen till föräldrarna i den här studien varierar, vilket 

innebär att både diagnosen Könsdysfori hos barn och diagnosen Könsdysfori hos ungdomar 

och vuxna kan förekomma i de fall diagnos ställts.   

 Könsdysfori framträder på olika sätt i olika åldersgrupper. Hos ett prepubertalt barn 

född flicka kan det exempelvis visa sig genom att barnet uttrycker en önskan om att vara 

pojke eller hävdar att det är en pojke. Barnet kan även uttrycka det genom preferens av kläder, 

val av frisyr eller genom fysiska lekar som traditionellt förknippas mer med pojkar. Vissa kan 

uttrycka en önskan om att ha en penis. För prepubertala barn födda pojkar uttrycks det på 

omvänt sätt. Barnet kan till exempel uttrycka en önskan om att vara flicka, hävda att det är en 

flicka, vilja ha typiska flickkläder eller flickfrisyrer eller undvika närgångna fysiska lekar. I 

sällsynta fall kan barnet uttrycka att det vill ta bort sin pung och penis och istället ha en 

snippa. Hos tonåringen påminner de kliniska karaktärsdragen om hur könsdysfori yttrar sig 

hos barn eller vuxna, beroende på var i pubertetsutvecklingen tonåringen befinner sig. Hos 

vuxna personer med könsdysfori finns en brist på överensstämmelse mellan upplevt kön och 

fysiska könskarakteristika (DSM-5, 2013). Med könskarakteristika menas de särdrag som 

skiljer könen åt. Primära könskarakteristika är äggstockar och testiklar med tillhörande 

hormoner. Sekundära könskarakteristika är de som utmärker manligt respektive kvinnligt men 

som inte har med fortplantning att göra (Karolinska, 2019). Ibland finns en önskan om att 

göra sig av med könsorganet, alternativt att få det motsatta könets könsorgan. Det kan även 
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röra sig om en önskan att göra sig av med, alternativt få det motsatta könets sekundära 

könskarakteristika som exempelvis kroppsstorlek, bröst eller manlig/kvinnlig röst (DSM-5, 

2013). Vissa klär och beter sig i enighet med det upplevda könet och känner sig obekväma om 

de betraktas som sitt tilldelade kön. Det kan även finnas en stark längtan efter att vara och bli 

behandlad som det upplevda könet. En del är bekväma med den inre övertygelsen om att de 

känner sig och är som det upplevda könet och söker inte medicinsk behandling (DSM-5, 

2013).   

Orsak, förekomst och ökning av könsdysfori  

 Det finns idag ingen enskild faktor som förklarar orsaken till könsdysfori (de Vries & 

Cohen-Kettenis, 2012; Drescher & Byne, 2012). Både biologiska och psykosociala faktorer 

anses ha betydelse. Under senare år har fokus mer legat på biologiska faktorer. Tidigare 

ansågs de psykosociala faktorerna väga tyngre (de Vries & Cohen-Kettenis, 2012). 

Bland yngre barn är det inte helt ovanligt att uttrycka en önskan om att tillhöra eller att en 

tillhör det andra könet (Läkartidningen, 2017). Det kan vara en naturlig fas i barnets 

utveckling. Det är viktigt att väga in utvecklingsperspektivet när det kommer till diagnos och 

behandling av könsdysfori (de Vries & Cohen-Kettenis, 2012). Att ha en bestående önskan 

om att tillhöra det motsatta könet är väldigt ovanligt. Av prepubertala barn som uppfyller 

diagnoskriterierna för könsdysfori är det endast ungefär 20 % som kommer ha en bestående 

önskan om könsbekräftande åtgärder (Läkartidningen, 2017). När och varför könsdysforin 

eventuellt upphör är okänt, men oftast sker det strax innan puberteten börjar eller strax efter 

att den börjat (de Vries & Cohen-Kettenis, 2012). Om könsdysforin funnits sedan barndomen, 

tilltar och består i samband med puberteten är det vanligt att diagnoskriterierna och önskan 

om könsbekräftande åtgärder kvarstår (de Vries & Cohen-Kettenis, 2012; Läkartidningen, 

2017).  

Förekomsten av könsdysfori hos vuxna enligt DSM-5 (2013) är: 
   

• Vuxna födda som man: 0,005 % - 0,014 %  

• Vuxna födda som kvinna: 0,002 % - 0,003 %  
 

2015 var antalet personer med könsdysfori i Sverige cirka 3500 personer. Det motsvarade en 

andel på cirka 0,04 procent av befolkningen (Socialstyrelsen, 2017). Vad gäller förekomsten 

av könsdysfori hos barn som inte kommit in i puberteten finns inga konkreta siffror. Drescher 

& Byne (2012) skriver att registreringen av minderåriga med könsdysfori ökar. Siffror från en 

klinik i Holland visar en ökning av både barn och tonåringar som registrerats vid kliniken 

mellan åren 2002 och 2011 (de Vries & Cohen-Kettenis, 2012), vilket enbart säger något om 
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förekomsten vid just den kliniken. Könsidentitetsmottagningen på Astrid Lindgrens 

barnsjukhus berättar att antalet remisser ökat kraftigt de senaste åren. 2016 var antalet 

inkommande remisser 197, vilket kan jämföras med enstaka remisser årligen några år tillbaka 

(Läkartidningen, 2017). Det beskriver enbart situationen på könsidentitetsmottagningen på 

Astrid Lindgrens barnsjukhus. Socialstyrelsen (2015) skriver i sitt kunskapsstöd att en 

internationellt sett ser en ökning vad gäller antal vårdsökande barn, ungdomar och vuxna.  

Orsaken till varför könsdysfori ökar över hela världen hos både yngre och vuxna är inte känd. 

Olika faktorer nämns som möjliga förklaringar. I många samhällen har den kulturella 

utvecklingen kring trans under flera decennier gått i riktning mot ökad social acceptans, ökad 

öppenhet och mindre stigmatisering (Drescher & Byne, 2012; Läkartidningen, 2017). Det 

finns flera kända transpersoner som figurerar inom sociala medier, vilket kan ha en kulturell 

påverkan på ungdomar i riktning mot ökad acceptans och minskad stigmatisering. Skolor tar 

transbarn mer på allvar vilket gör att det blir mindre komplicerat för barn att uttrycka sin 

könstillhörighet (Drescher & Byne, 2012). Tillgången till internet och därigenom ökad 

kunskap, ökad tillgång till vård samt miljöfaktorer ses också som möjliga förklaringar till 

ökningen av könsdysfori. Det finns också undersökningar som visar att ungdomar idag i större 

utsträckning utforskar sin könsidentitet i samband med identitetsutvecklingen 

(Socialstyrelsen, 2015; Läkartidningen, 2017). 

 
Figur 1: Förekomst av könsdysfori 1998-2015 i Sverige. 

      Källa: Socialstyrelsen, 2017 
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Förekomstens validitet  

 Över tid har författare internationellt använt olika terminologier i samband med 

könsdysfori - Transgender, Transsexual, Gender Identity Disorder och Gender Dysphoria - 

vilka alla är olika diagnoser. Blandningen av termer gör det svårt att få en bild av den faktiska 

förekomsten (Davy & Toze, 2018), vilket gäller även för Sverige. Socialstyrelsen (2015) 

skriver i sitt nationella kunskapsstöd:  

Diagnosen könsdysfori hos ungdomar och vuxna i DSM-5 (302.85) motsvarar i 

stort diagnoskoden transsexualism i ICD-10 (F64.0). På samma vis motsvarar 

könsdysfori hos barn i DSM-5 (302.6) diagnoskoden för könsidentitetsstörning 

under barndomen i ICD-10 (F64.2). I ICD-10-SE saknas motsvarande 

diagnoskoder för barn och ungdomar. (s. 14-15). 

Föräldrarna   

 Att få en diagnos kan innebära behov av vård. Vårdbehovet är relaterat till det lidande 

som upplevs i relation till diagnosen. Personer med könsdysfori har generellt sett ett 

vårdbehov. Lidandet är i många fall är stort. Som förälder kan det vara omvälvande att ta in 

och förstå barnets problematik och eventuella lidande (Socialstyrelsen, 2015). En naturlig 

reaktion när barnet lider är att som förälder själv känna oro. Oron kan bland annat skapas av 

otillräcklig kunskap om könsdysfori, tankar kring hur andra kommer reagera, rädsla för hur 

barnet kommer bli bemött eller ovisshet kring framtiden (Gregor, Hingley-Jones & Davidson, 

2014; Socialstyrelsen, 2015). Hur en reagerar som förälder kan påverka förälderns mående, 

som i sin tur kan påverka barnets (Gregor, Hingley-Jones & Davidson, 2014). Socialstyrelsen 

rekommenderar i sitt nationella kunskapsstöd (2015) att information, stöd och rådgivning till 

föräldrar till barn och ungdomar med könsdysfori bör tillgängliggöras av hälso- och 

sjukvården. Insatserna kan vara extra viktiga i det initiala skedet för att underlätta för barnet i 

olika situationer, exempelvis i kontakten med skolan. Att ha föräldrarnas stöd har visat sig 

vara mycket viktigt för barn och ungdomar med könsdysfori. Ett bra stöd kan påverka barnets 

psykiska hälsa positivt även upp i vuxen ålder (Spivey & Edwards-Leeper, 2019). Föräldrarna 

bör även ha tillgång till information, stöd och rådgivning när utredning och behandling 

påbörjats (Socialstyrelsen, 2015). Vidare skriver Socialstyrelsen (2015) att det bör finnas 

olika typer av insatser för föräldrar till barn med könsdysfori. Om vårdnadshavaren behöver 

råd och stöd kring situationen med barnets eller ungdomens könsidentitet ska remiss skickas 

till specialistteam. Syftet med insatserna som erbjuds bör vara att hjälpa föräldrar och 

anhöriga i att stötta barnet, vilket är viktigt för att ge barnet goda förutsättningar att utveckla 

en bra självkänsla. Föräldern bör få stöd i att hjälpa barnet att utforska sin könsidentitet och 
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att hantera den osäkerhet som kan finnas kring könsidentiteten i relation till framtiden. 

Socialstyrelsen tar också upp att det är hälso- och sjukvårdens uppgift att förmedla 

information kring lämpligt förhållningssätt från föräldrarna. Om vårdbehovet av specialiserad 

vård initialt inte är uppenbart för barnet bör föräldrarna uppmuntras att återkomma när 

puberteten närmar sig. Om det innan dess skulle uppstå behov av råd och stöd för både barn 

och föräldrar bör de kunna få det (Socialstyrelsen, 2015).  

Tidigare kvalitativ forskning - föräldrars berättelser inom studiens forskningsfält 

I en intervjustudie av Gregor, Hingley-Jones & Davidson (2014) med åtta engelska 

föräldrar till prepubertala barn med frågeställning kring könsidentiteten framkom fem teman 

relaterade till en process med sorgebearbetning. Metoden baserades på en konstruktivistisk 

version av Grounded Theory, som är ett kvalitativt tillvägagångssätt med fokus på att 

generera teori direkt från datan (Wilson & McLean, 2011). Analysen resulterade i temana 

Förlust, Inte tänka, Ovisshet, Ambivalens och Acceptans. En slutsats i studien var att 

föräldrarna blir bortglömda, att det inte finns något stöd för dem. Ytterligare slutsatser var att 

ickepatologiserande stöd borde erbjudas och att föräldrarna bör stödjas i att hantera ångest för 

att kunna stå ut och leva med ovisshet och ambivalens (Gregor, Hingley-Jones & Davidson, 

2014).  

I Grays, Sweeneys, Randazzos & Levitts studie (2015) intervjuades 11 amerikanska 

föräldrar till barn som inte följer könsnormen. Datan analyserades med en anpassad version 

av Grounded Theory. Frågeställningen rörde föräldrarnas berättelser om hur det är att 

uppfostra ett barn som inte är könsnormativt. Analysen resulterade i en central kategori med 

sex underliggande kluster med i sin tur 20 underliggande kategorier. Den centrala kategorin 

var att söka en barndom utan stigmatisering för barnet. Klustren som framträdde var 

Föräldrarnas dynamiska resa, Barnets situation som påverkan på föräldrarnas självförmåga, 

Relationsförändringar inom familjen, Föräldrarnas kamp för att skapa en vanlig barndom, 

Social intolerans och barnspecifika faktorer samt Ovisshet kring framtiden. I studiens 

diskussion framkom att vårdgivarna spelade en central roll för föräldrarna, som stöd i att 

förstå barnet och vad gällde att upplysa om barnets behov. Det framkom också att föräldrarna 

strävade efter att hitta balans mellan att skydda barnet från stigma och att stödja barnets 

könsuttryck. Slutligen förespråkades att arbeta med både barnet och föräldrarna. Barnet skulle 

genom arbetet få hjälp med att bekräfta sin identitet och även att förstå samhällets krav som 

indelningen utifrån två kön medför. Föräldrarna skulle få hjälp med att vårda det unika i 

barnet samt att balansera mellan barnets önskan och den sociala verkligheten (Gray, Sweeney, 

Randazzo & Levitt, 2015). 
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Tidigare forskning inom studiens forskningsfält 

 I en artikel från 2012 beskrev de Vries & Cohen-Kettenis det kliniska 

tillvägagångssättet vid könsdysfori hos barn och tonåringar på en holländsk klinik. I 

behandlingsmodellen fick både föräldrar och barn stöd och hjälp med att hantera ovissheten 

kring utkomsten av barnets könsdysfori. Utöver det hade föräldrarna tillgång till rådgivning, i 

par och individuellt, både i början av processen och senare (de Vries & Cohen-Kettenis, 

2012). 

 Drescher & Byne, USA, gjorde 2012 en evidenssammanställning inom områdena 

minderåriga med könsdysfori/könsvarians, deras familjer, behandling samt den omgivande 

kulturen. I relation till föräldrar visade sammanställningen att en inte vet om det är etiskt rätt 

att bekräfta/avråda social transition utifrån den knapphändiga forskning som finns. Det var 

också okänt om ökad samhällsacceptans vad gäller olika könsuttryck kan innebära att färre 

föräldrar kommer söka psykologiska interventioner för sina barn (Drescher and Byne, 2012).  

 Amerikanen Schwarz gav i en artikel från 2012 sin syn på tre kliniska artiklar kring 

deras förhållningssätt till kön. Syftet var att belysa hur förhållningssätt kan påverka klinikerna 

vad gäller konceptualisering och val av behandling vid könsdysfori hos barn. Enligt Schwartz 

arbetade kliniker under motstridiga krav och kämpade för att hantera dem. De motstridiga 

kraven var barnets lidande, föräldrarnas lidande, kulturella tvång, politiska krafter och den 

egna utbildningen (Schwartz, 2012). 

 En litteraturöversikt (Gregor, Davidson & Hingley-Jones, 2014) över barns och 

familjers erfarenheter av könsdysfori hos prepubertala barn i England visade att kännedomen 

om könsdysfori hos barn var liten. Föräldrarna upplevde stress i början av processen men 

lärde sig efter hand hantera situationen allt bättre. Barn och föräldrar fick ofta utbilda både sig 

själva och andra som borde ha kunskap om fenomenet. Föräldrar och vuxna transpersoner 

upplevde att professionella hade lite kunskap om könsidentitetsfrågor, framförallt i relation 

till prepubertala barn. Översikten visade också att upp till två tredjedelar av unga med 

könsdysfori inte avslöjade det för någon annan förrän de fyllt 18 år och att det inte var givet 

att de talade om det för föräldrarna. Det förekom könsstereotypa drag hos föräldrarna 

gentemot barnet. Papporna tenderade att försvara och erbjuda säkerhet medan mammorna 

kopplades ihop med omhändertagande och acceptans. Huvuduppgiften för föräldrarna var att 

lotsa och göra det möjligt för barnet att ta sig igenom tillvaron utifrån omgivningens 

förutsättningar. Föräldrarna behövde även göra en avvägning mellan att främja barnets 

personliga utveckling och att anpassa barnet till verklighetens tvåkönade samhälle. Det var 

också avgörande att föräldrarna var flexibla och kunde balansera mellan barnets 
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aktuella könsuttryck och utkomsten av barnets könsutveckling. (Gregor, Davidson 

and Hingley-Jones, 2014).  

 I en amerikansk artikel av Kern, Edmonds, Perrin & Stein (2014) gav tre barnläkare, 

varav en var förälder till ett barn med könsdysfori, sina perspektiv utifrån en fallbeskrivning 

av en 8-årig biologisk flicka som identifierade sig som pojke. Läkarna kom fram till att det är 

viktigt med öppna och välkomnande mottagningar samt att ha ett könsneutralt 

förhållningssätt. Det framkom också att det är en utmaning att vara förälder till ett transbarn 

och svårt att stå ut med ovissheten kring framtiden. En trygg och accepterande familj där alla 

möjligheter ryms ansågs viktigt. Det var även viktigt att ha kontakt med skolan kring 

situationerna vad gäller omklädning och att tipsa om var information finns, om det skulle 

behövas. Till sist framkom att det generellt behövs mer kunskap hos läkare kring trans och att 

läkarutbildningen utifrån det behöver anpassas. (Kern, Edmonds, Perrin & Stein, 2014).  

 I en kvalitativ amerikansk studie från 2017 (Chen, Hidalgo & Garofalo) deltog 40 

föräldrar till transbarn och könsatypiska barn i åldern 4-11 år. Data samlades in genom 

fokusgrupper. Syftet var att försöka förstå om transbarn och könsavvikande barn (här 

benämnt TGNC-barn) visar emotionella problem och beteendeproblem relaterade till TGNC 

samt hur evidensbaserade interventioner kunde anpassas till barnen. Föräldrarna identifierade 

flera exempel av emotionella och beteendemässiga utmaningar. KBT-interventioner vid oro 

och rädsla skulle kunna anpassas till barnet och riktas specifikt mot utsatthet, framtida 

kärleksrelationer, medicinska ingrepp, att hitta sin egen könsidentitet samt att inte bli 

accepterad (Chen, Hidalgo and Garofalo, 2017).  

 I Coolhart & Shipmans artikel från 2017 beskrevs en form av familjeterapi för familjer 

med TGNC-barn och TGNC-ungdomar i USA. I relation till föräldrar bestod det aktiva 

arbetet av att stärka föräldrarna i ansvarsrollen, att hantera känslor kring oro, ovisshet och 

acceptans, att hålla fokus på här och nu samt vid behov vidga deras syn på könsuttryck 

(Coolhart and Shipman, 2017). 

 I en litteraturstudie där syftet var att identifiera framtida direktiv vad gäller 

psykologiska interventioner för transbarn/transungdomar (Spivey & Edwards-Leeper, 2019), 

framhölls vikten av föräldrars och familjens stöd i processen. Att ha föräldrarnas stöd innebar 

större tillfredsställelse med livet, lägre upplevt förtryck och färre depressiva symtom hos 

ungdomarna. Avsaknad av föräldrarnas stöd var förenat med högre risk för psykisk ohälsa och 

upp i vuxen ålder tre gånger högre risk för självmordsförsök jämfört med cisungdomar 

(Spivey & Edwards-Leeper, 2019). Med cisperson menas en person som identifierar sig enligt 

normen (Transformering, 2019). 
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 Sammanfattningsvis visade tidigare forskning att situationen kring barnets könsdysfori 

på många sätt är omtumlande för en som förälder. Hela processen tar lång tid och framtiden är 

oviss. Föräldrarna och familjen som helhet sågs som ett viktigt stöd för barnet. Det var viktigt 

att som förälder erbjudas stöd och rådgivning för att hantera ovisshet samt att ha fokus på här 

och nu. Kunskapen kring könsidentitetsfrågor hos barn upplevdes som låg hos yrkeskategorier 

som bör ha kunskap, vilket innebar att både föräldrar och barn ofta fick hjälpa till och utbilda. 

Det framhölls som viktigt att som förälder vara flexibel i sitt förhållningssätt i relation till 

ovissheten kring barnets könsidentitet. Det var också viktigt att försöka hitta balans mellan att 

stödja barnets personliga utveckling kontra att anpassa barnet till verklighetens tvåkönade 

samhälle. Utifrån tidigare forskning fanns inget svar på huruvida det är etiskt rätt att 

bekräfta/avråda social transition. Mer forskning behövs. 

Syfte        

Syftet med studien är att få en bild av hur föräldrar upplever situationen kring att ha ett 

barn vars kropp och upplevda kön inte harmonierar och utifrån det identifiera och lyfta fram 

relevanta aspekter som kan bidra till ökad kunskap och förståelse. Syftet är även att identifiera 

potentiella utvecklingsområden och behov av eventuella stödåtgärder, vilket kan vara till hjälp 

för aktörer och andra berörda i processen.  

Frågeställning  

Hur ser föräldrarnas upplevelser och erfarenheter ut av att ha ett barn vars kropp och 

upplevda kön inte harmonierar? Frågeställningen ses som intressant då det tidigare inte gjorts 

någon liknande undersökning i Sverige. Internationellt sett finns endast ett fåtal studier som 

undersökt föräldraupplevelser i relation till barn med könsdysfori. Studien anses vara ett 

viktigt bidrag utifrån hur svenska föräldrar kan uppleva situationen. 

Metod 

Deltagare och urval  

 Deltagare i studien var åtta föräldrar till barn som upplever att kroppen inte stämmer 

överens med det upplevda könet. 10 föräldrar anmälde intresse via en hemlig Facebookgrupp, 

där anslag kring studien publicerades och en av studiens författare är medlem. En förälder 

avbokade strax innan intervju på grund av personliga skäl. En annan svarade inte på fortsatta 

planeringsmail. Resterande åtta föräldrar intervjuades. Av föräldrarna identifierade sig sju 

som mammor och en som pappa. En av mammorna och pappan var föräldrar till samma barn. 

Urval av deltagare skedde genom ändamålsenligt bekvämlighetsurval. För att få svar på 

frågeställningen var det av avgörande betydelse att populationen, den grupp vi skulle göra ett 
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urval ur och som urvalet skulle representera (Langemar, 2008), var just föräldrar till barn med 

upplevd könsdysfori. Konstaterad medicinsk diagnos ansågs vara av underordnad betydelse, 

då ett utredningsförfarande kan bli aktuellt först längre fram i processen. Bekvämlighetsurval 

kan innebära att en sätter upp anslag eller på annat sätt, exempelvis via internet, ger sig 

tillkänna för att komma i kontakt med frivilliga deltagare (Langemar, 2008). Deltagare i södra 

Sverige söktes. Geografiskt innebar det i det här fallet området mellan Malmö och Stockholm. 

Den geografiska begränsningen i urvalet gjordes utifrån ett logistiskt, rent praktiskt perspektiv 

men även med hänsyn till miljön, tidsfaktorn samt för att hålla nere eventuella resekostnader. 

Populationen föräldrar till barn som upplever att kroppen inte stämmer överens med det 

upplevda könet får anses som relativt liten. Med hänsyn till det gjordes valet att inte närmare 

gå in på uppgifter som hade kunnat möjliggöra en eventuell identifiering av föräldrarna. 

Instrument  

 Datamaterialet samlades in med hjälp av semistrukturerade intervjuer. Alla intervjuer 

utgick från samma intervjuguide (bilaga II).  Intervjuerna tog mellan 50 och 70 minuter att 

genomföra, med undantag av en intervju som tog drygt 90 minuter. I allmänhet brukar en 

kvalitativ intervju ta mellan 40 och 90 minuter (Langemar, 2008). Intervjuguiden innehöll 

några bakgrundsfrågor samt åtta frågor i relation till sex olika områden: Föräldern själv, 

Vänner, Skola, Hälso- och sjukvård, Fritids- och idrottsaktiviteter samt Valfritt område. 

Upplägget vid semistrukturerad intervju är ett antal i förväg formulerade frågor som under 

själva intervjun kan kompletteras med följdfrågor och andra frågor som dyker upp. 

Ordningsföljden på frågorna behöver inte vara densamma i alla intervjuerna och beroende på 

hur intervjun utvecklas kan frågornas formulering anpassas (Langemar, 2008).  

Design  

 Föräldrars upplevelser och erfarenheter av att ha ett barn vars kropp inte stämmer 

överens med det upplevda könet undersöktes. Metoden var kvalitativ, med både analys och 

resultat i språklig form. Kvalitativ metod är vanligt att använda när en vill studera upplevelser 

och få kvalitativ förståelse för ett fenomen (Langemar, 2008). Genom att inte använda 

förutbestämda svarsalternativ ger metoden möjlighet att fånga in människans fria berättelse 

(Wilson & MacLean, 2011). Det kvalitativa perspektivet är ofta humanvetenskapligt med 

fokus på det mänskliga subjektet och inom det psykologiska fältet är det oftast förknippat med 

upplevelser. Begreppet livsvärld används för att beskriva upplevelser och innebär individens 

tolkningar av hens upplevelser. Hur en upplever något påverkas av tidigare erfarenheter men 

även av hur vi ser på framtiden utifrån önskningar och mål. Livsvärlden blir därmed 
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subjektiv. Det som beskrivs och berättas av en individ blir i sin tur en subjektiv upplevelse för 

mottagaren. Interaktionen mellan den som beskriver livsvärlden och mottagaren skapar en 

intersubjektiv förståelse (Langemar, 2008). Kvalitativ metod i form av språkliga 

beskrivningar är därför lämpligt att använda när en vill få fram innebörden av människors 

olika upplevelser.  

Ontologi och epistemologi 

 Induktiv tematisk analys användes, vilket innebar att mönster och teman identifierades 

och utarbetades ur det insamlade materialet utan vara bundna till en förutbestämd teori (Braun 

& Clarke, 2006; Langemar, 2008). Det epistemologiska perspektivet var kritisk realism. 

Epistemologi syftar på hur kunskap är beskaffad och i vilken utsträckning kunskapen en får 

kan vara objektiv (Langemar, 2008). Kritisk realism syftar på att en kan nå och närma sig 

verkligheten men inte få perfekt kunskap (Langemar, 2008). Sanningen finns, men vi ser den 

inte klart. Ansatsen var semantisk, vilket innebar att alla teman identifierades utifrån vad 

deltagarna sagt. Ingen underliggande tolkning gjordes (Braun & Clarke, 2006).  

Procedur 

 I det initiala skedet kontaktades tre könsidentitetskliniker för barn och unga - 

Lundströmmottagningen i Alingsås, Könsidentitetsmottagningen (KIM) i Lund samt Teamet 

för könsidentitetsutredningar av unga (KID) i Stockholm. Kontakten togs via mail. Utkast 

kring anslag och informationsbrev bifogades. I de fall svar uteblev gjordes försök till kontakt 

via telefon. Klinikerna tillfrågades om möjlighet till publicering av anslag på lämpligt ställe 

samt möjlighet att låna ut samtalsrum vid genomförande av intervjuerna. Klinikernas 

inställning till studien var positiv. På grund av lokalbrist hade mottagningen i Stockholm inte 

möjlighet att erbjuda hjälp med eventuella samtalsrum. Utifrån det erbjöds 

Lundströmmottagningen i Alingsås, Könsidentitetsmottagningen i Lund och 

Linnéuniversitetet i Växjö som intervjuplatser. Utöver ambitionen att komma i kontakt med 

intresserade föräldrar via mottagningarna planerades att publicera anslaget i en hemlig 

Facebookgrupp för föräldrar till unga transbarn. Då slutgiltiga beslut kring publicering av 

anslag på klinikerna dröjde från chefer högre upp i vårdhierarkin beslutades att primärt lägga 

ut anslaget (bilaga III) i Facebookgruppen. 

 I första rundan anmälde tre föräldrar intresse att vara med i studien. Tidsfaktorn och 

ovissheten kring mottagningarnas möjlighet att hjälpa till i rekryteringsprocessen resulterade i 

att anslaget i Facebookgruppen korrigerades genom att erbjuda föräldrarna intervjuer på 

lämpligt ställe i eller nära bostadsorten alternativt arbetsplatsen. Utöver korrigeringen kring 
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intervjuställe efterfrågades ytterligare deltagare för att få de 8-10 deltagare som behövdes. 

Tillräckligt antal deltagare uppnåddes på några dagar efter att korrigeringen gjorts. 

 Intervjuerna genomfördes mellan den 28 februari och 7 mars 2019. Två intervjuer 

ägde rum i samtalsrum på Psykoterapimottagningen på Linnéuniversitetet i Växjö. En intervju 

gjordes i ett personalrum på en arbetsplats. En intervju gjordes i ett mindre konferensrum på 

en extern arbetsplats. Resterande fyra intervjuer genomfördes i bokade grupprum på bibliotek 

på olika platser i södra Sverige och Mellansverige. Innan intervjuerna gavs information kring 

studien i både skriftlig (bilaga IV) och muntlig form. Samtyckesavtal (bilaga V) 

undertecknades. Intervjuerna spelades in med hjälp av telefon och diktafon och 

transkriberades i sin helhet i så nära anslutning till själva intervjutillfället som möjligt. 

Dataanalys  

Det transkriberade materialet analyserades genom tematisk analys. Metoden beskrivs 

som flexibel, lättförståelig och användarvänlig och ses som lämplig när en ska lära sig 

kvalitativ metod (Braun & Clarke, 2006). Tematisk analys kan användas inom olika teoretiska 

ramverk och är inte knuten till något specifikt sådant. Den insamlade datan struktureras 

utifrån teman (Langemar, 2008). Temana som framträder identifieras, analyseras och 

rapporteras och ska representera något viktigt i relation till forskningsfrågan (Braun & Clarke, 

2006). 

Tematisk analys består av sex faser (Braun & Clarke, 2006) (bilaga VI). Inledningsvis 

transkriberades intervjuerna och numrerades med respondent 1-8. Varje transkriberad intervju 

lades upp i ett separat OneDrive-dokument och tilldelades en viss färg på texten. Initialt lästes 

datan igenom var för sig. Spontana idéer, nyckelord och mönster antecknades. Dataextrakt 

som sågs som intressanta skuggades med bakgrundsfärg, även detta var och en för sig, i var 

sitt exemplar av dokumenten. Då både intervjuer och transkriberingar hade delats upp mellan 

författarna, innebar det till viss del att vi redan bekantat oss med de “egna” intervjuerna och 

fått en djupare förståelse för dem. Om någon annan transkriberat datan är det viktigt att ägna 

mer tid till att bekanta sig med den (Braun & Clarke, 2006).  

I nästa steg gjordes en gemensam genomgång av var och ens initiala anteckningar. 

Gemensamma, primära koder lades upp i ett nytt OneDrive-dokument. Var och en kopierade 

och klistrade in skuggade dataextrakt under lämplig kod. Påfallande ofta hade samma extrakt 

valts ut och placerats under samma kod. Ibland passade extrakten under flera koder. Goda råd 

som Braun & Clarke (2006) tar upp gällande den här fasen är att koda för så många mönster 

och teman som möjligt samt att koda extrakten inklusivt för att inte förlora kontexten. Varje 

extrakt kan kodas under alla teman det passar in under (Braun & Clarke, 2006).  
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Efter en första granskning och kodning började koderna sorteras in under potentiella 

teman, som arbetades fram tillsammans. Extrakten granskades och testades under temana. 

Vissa av koderna höll sig kvar som potentiella teman. All konversation författarna emellan 

skedde via telefon, parallellt med gemensamt arbete i OneDrive-dokumenten. Det innebar att 

diskussion och praktiskt arbete kunde utföras samtidigt. Då extrakten var i olika färger 

beroende på respondent blev det enkelt och överskådligt att se vem och hur många av 

respondenterna som var upphov till extrakten. Braun & Clarke (2006) skriver att i den här 

fasen söks relationer mellan koder, teman och eventuella subteman. Vissa koder förkastas 

medan andra blir kvar som potentiella teman alternativt subteman. I slutet av fasen har ett 

antal potentiella teman och subteman växt fram och under dem har extrakten kodats.  

I nästa fas granskades temana ytterligare. Materialet gicks återigen igenom. Några av 

koderna som lämnats åt sidan fick återigen ta plats som potentiella teman. Bedömningen var 

att det fanns ett extrakt kvar som sågs säga något viktigt, extrakt som inte sorterats in under 

något tema. Olika benämningar på temana diskuterades och testades, med målet att försöka 

hitta så bra, beskrivande och tydliga benämningar som möjligt. Utifrån upplevelsen att vissa 

av temana på något sätt fortfarande hängde samman var vi ännu inte helt i mål vad gällde 

slutgiltiga teman. Braun & Clarke (2006) uttrycker att data inom ett och samma tema ska 

hänga samman på ett meningsfullt sätt men att olika teman tydligt ska skilja sig från 

varandra.   

Materialet diskuterades och analyserades ytterligare och resulterade till slut i tre 

huvudteman och 13 subteman (bilaga VII). Kärnan i varje tema och subtema identifierades 

och kontrollerades mot varandra och gentemot extrakten. Det kontrollerades även att temana 

inte överlappade varandra samt att inga viktiga extrakt blivit över. I den här fasen beskriver 

Braun & Clarke (2006) att temana ska namnges och definieras samt att essensen i varje tema 

ska identifieras. Temana får inte överlappa varandra. Därefter kan extrakten organiseras till en 

sammanhållen redovisning med tillhörande narrativ.  

Etik  

 Etiskt utgick studien från Vetenskapsrådets två grundläggande principer – 

individskyddskravet och forskningskravet. Ur ett deltagarperspektiv får forskningen inte 

medföra fysisk eller psykisk kränkning eller olämplig insyn i deltagarens privatliv. Ur 

forskningsperspektivet är det viktigt att forskningen är till nytta för samhället. Beroende på 

nyttan kan det ibland behöva göras en avvägning mellan kraven (Langemar, 2008).  

 Deltagaretik. Individskyddskravet är uppdelat i fyra huvudkrav: information, 

samtycke, konfidentialitet och nyttjande (Langemar, 2008). Innan intervjun gavs fullvärdig 
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information kring studien och om vad deltagande innebar. Deltagarna informerades kring 

studiens syfte och resultat, frågornas karaktär och eventuella risker. Information gavs även 

kring att deltagandet var frivilligt och att de när som helst kunde avbryta utan motivering. 

Gällande behandling av data gavs information kring att intervjun skulle spelas in, 

anonymiseras och att endast vi studenter, handledare, examinator och opponenter eventuellt 

skulle komma ta del av materialet. Deltagarna informerades även om att det inspelade 

materialet skulle förstöras efter att examensarbetet godkänts och att inga enskilda individer 

skulle kunna identifieras i det färdiga arbetet. All information gavs både i skriftlig och 

muntlig form.   

 Inomvetenskaplig etik. Ur ett inomvetenskapligt etiskt perspektiv var hållningen från 

oss studenter att inte på något sätt utelämna, övertolka eller snedvrida resultaten utan att de 

helt och hållet skulle vara empiriskt grundade. Langemar (2008) skriver att en bör inta en 

försiktig och ödmjuk attityd gentemot resultaten och hålla distans till den egna forskningen, 

vilket är samstämmigt med god forskningsetik.  

 Utomvetenskaplig etik. Samhällsetiskt är det forskarens ansvar vad forskningen kan 

få för konsekvenser i samhället. Som forskare bör en redan initialt i forskningsprocessen ta 

ställning till varför, på vilket sätt och för vem forskningen är meningsfull (Langemar, 2008). 

Då syftet med studien var att bidra till ökad kunskap och förståelse samt att identifiera 

potentiella utvecklingsområden och behov sågs studien som meningsfull ur ett 

samhällsperspektiv.  

En etisk aspekt som initialt kom upp var att föräldrarnas upplevelser indirekt hade 

med barnet att göra och om det på något sätt kunde vara olämpligt. I och med att studiens 

fokus helt och hållet låg på föräldrarna och deras upplevelser ansågs det inte utgöra någon 

risk. Det diskuterades även kring att ämnesvalet kunde ses som känsligt och kontroversiellt 

hos vissa individer och grupper på ett samhälleligt plan. Utifrån konfidentialitetskravet 

beslutades att utelämna all information kring föräldrarna som inte sågs som absolut 

nödvändig.   
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Resultat 

Den tematiska analysen resulterade i tre huvudteman: Tillgänglighet, Kunskap och kompetens 

och Resan. Under dem skapades 13 subteman, se figur 2.  

 
Figur 2: Resultat 

 
 

Huvudtema: Tillgänglighet 

 Under temat beskrevs hur föräldrarna upplevde tillgängligheten till information, stöd 

samt utredning och vård, dels initialt, dels längre fram i processen.  

 Subtema: Information. När barnet “kom ut” blev föräldrarna stressade och visste inte 

vart de skulle ta vägen för att få information och hjälp. Följande citat beskriver det. 
 
XXX sa att: Jag föddes i fel kropp. Ok. Vad skall vi göra nu? Vem skall jag ringa? 
Till vem? Till vem skall vi prata? Vad handlar hela processen om? 
 

Vården visste inte heller vart de skulle vända sig. 
 

Och sen kände jag att det var ganska tydligt direkt att vi, att dom skickade en remiss. 
Så skickade dom först en fel då, till Lund. 
  

En förälder tyckte det borde vara tydligare kring vart en ska vända sig. 

 

Tillgänglighet 
•  Information 
•  Stöd 
•  Utredning och vård 

Kunskap och kompetens 
•  Allmän kunskap kring trans 
•  Pronomen, namn och könande 
•  "Den goda viljan" 

Resan 
•  Kampen 
•  Mammorna 
•  Väntan 
•  Tombolan 
•  Oro och rädsla 
•  Hopp 
•  Ovisshet 
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[...] mer tydligt kanske med information. Om detta. Det skulle bli lättare för alla. Vi 
hade ingen aning vart vi skulle ta vägen då. 

 
Någon annan tyckte att sjukvården behöver bli tydligare kring eventuell information som kan 

finnas, inte bara för föräldrarnas räkning utan även mer generellt. 
 

Ja, alltså hälso- och sjukvården sitter ju inne på kunskapen. Mycket av kunskapen, 
gällande transfrågor. Så … dom behöver … ehh … Dom behöver delvis komma ut 
med den informationen, till till exempel skolan. (Tyst) Kan jag tycka i nån liksom 
… […] Men det finns ingen sån uppenbar hänvisning till sjukvården tycker jag. 
Det tycker jag att dom borde ha. Och det kanske finns fast inte jag vet om det, men 
då, då är det uppenbart en brist i den, att få fram den informationen, att det finns. 

 
En av föräldrarna beskrev det som en uppgift och möjlighet att själv informera. 
 

Jag ser ju möjlighet att förkovra mig och lära mig bättre och att kunna … informera 
andra, i detta. 
 

En annan upplevde att ansvaret att informera andra hamnar på föräldrarna ...  
 

[…] man måste informera och utbilda alla hela tiden, att … att det blir mitt ansvar 
på nåt sätt. 

 
… men att det egentligen inte är deras uppgift. 
 

Nä, men jag har nog tänkt att … det är inte alltid min uppgift att … utbilda och 
informera andra alltid, liksom. 

 
 Subtema: Stöd. Flera föräldrar uttryckte en önskan om mer stöd parallellt genom hela 

processen, både i relation till sig själva och barnet. En förälder beskrev det så här: 
 

Det som jag skulle önska, som ju inte finns, är ju att man hade en kontakt parallellt 
hela resan. Jag skulle önska att vi på det där introduktionssamtalet fick en … 
kuratorskontakt eller, ja nån form av pratkompetensmänniska med transkompetens 
skulle finnas, […] som man fick träffa, som man, per automatik, utan att säga ”Jag 
mår skit och vill ta livet av mig”, utan att man bara liksom: Detta brukar va en jobbig 
process, det kan va skönt att ha ett samtalsstöd på vägen. [...] Given fråga: ”Vill du 
prata med en kurator?” Liksom. Man måste inte må riktigt illa för att hamna där. Och 
den, den skulle jag vilja att den ingick i konceptet, att man träffar den direkt efter då 
och att den sen finns där regelbundet - glest eller tätt - beroende på hur det är för 
stunden, men så att man hinner bygga upp en relation till någon, som man verkligen 
kommer behöva under dom år då det kan bli jobbigare. 

 
En annan uttryckte sig på följande sätt. 
 

Men jag känner bara att – man kan inte bara låta, man kan inte bara lämna barn fritt 
för våg. – alltså: Nu är ni inskriven, nu är det jättebra, hejdå! – Nej! Det funkar inte 
så, dom måste ha ett plan B. … dom måste ju ta hand om, det var som jag sa: - Ni 
måste ta hand om hela helheten, alltså, vi pratar om en människa. Vi pratar en liten 
människa, vi pratar om ett barn. Ni kan inte bara ta henne och säga: - Nu är du 
inskriven och så här, ja när du fått hår på snoppen och fått hår i armhålan – då tittar 
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din mamma och då ringer mamma till oss och då får du en tid och så påbörjar vi 
utredningen så smått. Det räcker inte med det, det måste hända fler saker så att min 
dotter, andra barn kan må bra. Och då kan ni inte bara säga: - Vi är bara till 
förfogande när du är härinne under utredningen. Men när du mår dåligt innan du 
kommer hit, så finns inte vi där. Det funkar inte så sa jag. 
 

 Subtema: Utredning och vård. Några av föräldrarna tyckte det kändes onödigt och 

resurskrävande att behöva åka långt för de initiala utredningsmomenten som inte var av 

specialiserad karaktär. Följande citat beskriver det. 
 

Förutom den här lilla detaljen då att jag tycker att det känns otroligt fånigt och 
resurskrävande att åka med mitt fullt friska barn till Astrid Lindgrens sjukhus.  

 
Första tillfället på specialistmottagningen bestod av ett samtal. 
 

Det var liksom inte nån … utredning eller nåt slag, utan ja, men jag kan tänka mig 
att det heter introduktionssamtal, att man typ ska känna sig bekväm med varandra. 
Men att åka till Stockholm för det kändes ju liksom lite … onödigt. 

 
En tog även anamnes. 
 

Det finns ju inga, det finns ju inga frågeformulär, det handlar bara om anamnes. 
Det finns ju ingenting, de har ju ingenting de kan titta på. Jag tänker att det måste 
ju, den kompetensen måste ju gå och sprida i landet. 

 
När processen väl påbörjats fick föräldern hota och tjata för att komma intill i vården 

när barnet mådde dåligt.  
 

Till slut så fick vi en tid. – jag ringde och dom ringde aldrig tillbaka, så jag ringde 
30 gånger innan vi till slut fick en timme, och jag bara hotade med att, då blir det 
problem om inte min dotter får komma, jag kommer att stämma er. […] Då 
berättade XXX att – eller hon psykologen fråga, det minns jag inte – men kontenta 
var i alla fall att XXX hade 2 – 3 gånger hade funderat på att hon inte ville leva 
längre. Och efter detta så får vi gå! (tyst). Så sa jag till psykologen: men hur tänker 
du här? Sa jag – asså, tänker du bara låta henne gå? […] Ja, för att vi har så lång kö 
nu, så jag skall se om jag kan få in dig. Om jag kan få in XXX. Ja, inte se om du 
kan få in XXX, du ska (!) få in henne sa jag – hon sa ju hur dåligt hon mår - ja det 
gör hon ju – ja men då får ju du ta henne, vad är problemet?  

 
Huvudtema: Kunskap och kompetens 

Föräldrarna upplevde att kunskap och kompetens kring trans varierar. I flera fall finns 

en god vilja kring att lära sig mer. 

 Subtema: Allmän kunskap kring trans. Föräldrarnas upplevelser var att skolan 

saknar transkompetens på det generella planet. Skolorna själva tycker att de har kunskap.  

En förälder beskrev det på det här viset. 
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Vad dom sa i ord, eeh, och vad som var handling var två väldigt olika saker. Dom 
sa, ”Ja nej, det här är inga konstigheter för oss.” Men, jag upplever inte att dom har 
levt upp till det, i sina handlingar … 

 
En annan sa så här. 
 

Man vill vara medveten och visa att man förstår men de har INGEN 
transkompetens över huvud taget, så att … Ah, gud. Man kan få skolsköterskan och 
tycka: Ja men jag kallar in och pratar med XXX och ja, jag kommer kalla honom 
vid hans rätta pronomen och så vidare. Man kan få idrottsläraren och förstå att ja, 
XXX kanske behöver byta om för sig själv, nånstans. Men längre än så går man 
inte. För även om grundskolor idag borde ha den kompetensen så har dom inte det. 

 
En upplevelse var att det finns god kunskap kring trans på skolor där transpersoner är mer 

vanligt förekommande. 
 

För jag tror ju – eller jag har inte något vetenskapligt belägg för det, men XXX har 
alltid rört sig i estetiska kretsar som hon - är väldig intresserad av musik. Och jag, 
min upplevelse är att det finns flera transpersoner inom dom kretsarna. Det behöver 
inte vara så men jag tycker att det finns väldig många både på hennes gamla skola 
och nu på nuvarande skola, hon har inte varit ensam transperson. Så att skolan har 
god kunskap om hur det är att vara transperson. Och det finns könsneutrala 
omklädningsrum. Vi gick på öppet hus för ett år sen, [...]. Det var liksom det vi 
kollade mest på. Vilken skola har könsneutrala omklädningsrum? Ställ dig alltid 
den frågan! 

 
Föräldrarna upplevde att det saknas transkompetens inom vården på det generella planet.  
 

Dels hade jag ju önskat att personal inom vården över huvud taget, hade mycket 
bättre beredskap, det tror jag hbtq-kompetens över huvud taget, inte bara 
transkompetens. Och inte bli så jäkla förvånade liksom över … Eller ta för givet att 
nån har ett visst pronomen och såna saker. 

 
Det uttrycktes även så här.  
 

Att vårdpersonalen var mer upplyst. Att dom hade mer kunskap, eller i alla fall 
kunskaper om att det finns. Det räcker nästan gott och väl. 

 
En förälder beskrev besöken på vårdcentralen på följande sätt.  
 

Däremot så, varenda gång man skulle till vårdcentralen, så fick man ju dra hela 
historien för all personal man träffade. 

 
Inom den specialiserade vården upplevde föräldrarna att kompetensen var bra. En förälder sa 

så här om BUP: 
 

Och, på BUP så var det bra. Inga problem. 
 
Det var bra även på Astrid Lindgrens ...  
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Och det har ju funkat jättebra, och få komma upp till Astrid Lindgrens sjukhus, har 
ju funkat superbra. 

 
… och på Lundströmmottagningen. 

Lundströmsmottagningen. Ja. Jag tycker att dom … När man väl får en plats, eller 
har kommit in i deras snurror, vilket vi har gjort, så tycker jag att dom har bemött 
oss fantastiskt utefter dom … utefter det lilla behovet vi haft vill jag säga. Men, 
eller … lilla, ja, jo, vi träffas några gånger om året, men varenda gång vi har liksom 
skickat ett mail eller sagt: Jamen nu är det tufft, nu känner vi att vi vill komma, så 
har dom bemött det jättefint och hittat en snabb tid och tagit emot oss jättebra, och 
så, så att … Ja, det är fantastiskt. 

 
 Subtema: Pronomen, namn och könande. Föräldrarnas upplevelser var att det är 

vanligt att en använder fel namn och felkönar inom skolan och den allmänna vården, trots att 

det gått lång tid sedan namnbyte och social transition genomfördes. 
 

Det var en dag som XXX inte kom hem från, med skolbussen och då åkte jag till 
skolan och tänkte ”ja ja, men då är han väl kvar på skolan. Och då var det ingen 
lärare som hade sett HENNE. ”Nä, jag har inte sett henne. Neej.” ”(Ropar gamla 
tjejnamnet)!” Och ”näe, jag har inte sett henne.” [...] Men då frågade jag XXX 
efteråt: Brukar dom alltid säga (gamla tjejnamnet) och hon? ”Jaa.” Och då är det 
ändå, liksom, personer som jag VET respekterar och ser XXX, men att … Ja. Och 
då säger ju några utav dom här vuxna att: ”Ja, ja nä, men det är så många namn och 
hålla reda på.” Det är så många … Ja, men … Ja, då … Nej, det, det är bristfälligt. 
Jag förstår problematiken, det är lätt och säga fel och … och det händer mig också, 
att jag kan säga hon fastän att vi har sagt han många år. Så, så det … Jag menar inte 
att det inte får lov och hända, men när det blir … så uppenbart, att det är hela tiden 
så tycker jag inte att det finns en tillräcklig förståelse för vad det faktiskt kan göra 
för skada, och jag tror att kunskap hade … tagit bort en del av det. 

 
Det gamla namnet användes i mailadressen när datorn förprogrammerats inför 

högstadiestarten. 
 

Till exempel nu när hon började 7:an då, då hör ju till saken att hon i mer än ett år, 
i folkbokföringen heter XXX. Hon har gått på skolan under hela mellanstadiet, 
under namnet XXX, och när hon började 7:an så får hon en dator som är 
förprogrammerad med mailadress (gamla namnet). Det är ju en sån, där man 
känner att, mm, det här var inte bra. 

 
Det gavs även exempel på lärare som inte felkönade. 
 

Den nya klassföreståndaren, som bara har känt XXX som en kille, felkönar inte. 
 
På ungdomsmottagningen användes fel namn trots att föräldern upplyst om situationen. 

 
Sen, första gången vi var på ungdomsmottagningen, och då ropade dom upp fel och 
det tyckte jag var väldigt konstigt för jag hade ändå ringt och förklarat. 
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Samma sak hände hos tandläkaren. 
 
Jag har förstått att, det för jag vet tandläkaren är ju lite samma sak. Där har ju hänt 
att XXX, innan hon då i … ehh, folkbokföringen ändrade namn, blev uppropad 
som (tidigare namnet), trots att vi då har sagt och det står ju i journalen att hon 
heter XXX. Men då har man inte lagt märke till det, liksom. [...] Ja, för de här 
mänskorna så är det ju ofta väldigt viktigt att det blir rätt.  

 
En förälder berättade att vissa läkare ignorerat informationen de fått kring barnets 

könsidentitet. 
 

Det har varit vissa som, särskilt manliga läkare, som man har pratat om sina barn, 
… eller man har sagt personnummer på XXX, som inte stämmer överens med hans 
faktiska könsupplevelse, liksom hans könsidentitet … såna saker, att dom envisas 
med att säga hon, din dotter. Jag bara – han, min son. Alltså, man fortsätter, men att 
de bara skiter i det.  

 
Upplevelsen var att det generellt fortfarande är mycket uppdelning på tjejer och killar. Någon 

uttryckte det på följande sätt.  
 

“Det är såååå mycket uppdelningar, på tjejer och killar. I omklädningsrum och i 
lekar och …” 

 
En förälder gav exempel på en situation kring skolidrotten relaterat till uppdelningen mellan 

tjejer och killar, vilket gav upphov till förvirring hos barnet. 
 

Dom kan säga: Kom nu alla tjejer och killar eller nu ska alla tjejerna spela 
volleyboll eller alla killarna ska spela fotboll och då står mitt barn där och undrar: 
Vad menar dom nu att JAG ska göra då?  Skulle jag, eller va..? 
 

Uppdelningen tjej - kille gjorde att det skapades oklarheter kring omklädningen i skolan. 
 

Likadant så hade dom en sån här volleybollturnering som dom har varje år, ehh … 
och då blev det den ”Jaha, var ska jag byta om då?” För då är dom på ett annat 
ställe än vad brukar va liksom, på gympan annars, och då liksom ”Kan jag 
fortfarande va i det här läraromklädningsrummet eller, ska jag komma ombytt till 
skolan eller så? 

 
En förälder berättade att hennes barn hänvisades till att byta om på handikapp- 

toaletten om hen ville byta om enskilt. 
 

Det enda som inte funkar, det är ju idrotten. Och det, det är ju för att det är ju 
uppdelat så oftast, att tjejer och killar, om man ska byta om. Och alternativet att 
inte byta om på tjejernas eller killarnas är ju handikapptoaletten. Och det blir ju 
också lite meckigt. 
 

Vissa barn ville och fick möjlighet att byta om enskilt. 
 

För det som blir i skolan är ju ombytet. Och då fick han välja själv om han skulle 
byta om hos killarna eller ha ett eget. Och då ville han ha ett eget. Då fick han det.   
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Andra ville byta om med sitt upplevda kön men vågade inte på grund av risk för kränkande 

behandling. 
 

Egentligen, så vill han byta om med killarna, men han har blivit så … för det var 
dealen på, på förra skolan, att han skulle byta om med killarna, och … De hade satt 
upp duschdraperier. Men då fanns det ingen krok vid duschen, så då sa han det då, 
för han är ju väldigt tydlig då, han var ju inte så gammal då, han var 6 år, sa han att 
jag måste ha en krok så jag kan hänga handduken, för annars spelar det ju ingen 
roll om jag har duschdraperi. Och då satte dom upp en krok, men sen … brast dom 
i, för dom sa att dom alltid skulle ha personal i omklädningsrummet, men det brast 
dom i, så att då blev det att dom ryckte av honom handduken och drog från 
duschdraperiet och … och så. 

  
Subtema: “Den goda viljan”. Flera av föräldrarna upplevde en vilja hos skolan att 

lära sig mer kring trans och hur en ska hantera situationen. På en skola uttryckte de sig så här.  
 

Sen när de skulle börja skola då var vi ju och tittade på två olika skolor, och på den 
ena skolan så var det lite mer att … aha, ojdå, och hur ska vi göra nu och, och på 
den andra skolan så sa dom att: ”Ja, okej, vi har ingen koll, men det löser vi.” 

 
En förälder beskrev att skolan inte hade någon erfarenhet kring hanteringen men att 

de varit lyhörda och löst saker allt eftersom. 
 

Det fanns, det fanns inte några … vanor eller rutiner på hur man hanterar det, men 
dom har hanterat saker jättebra efter hand som vi har liksom önskat med dom saker 
som har behövts. 

 
En annan förälder berättade att skolan sökt information och skaffat kunskap. 
 

Känns som att den skolan han går på nu, så har dom läst in sig på vad det innebär. 
 
En skola bad föräldrarna tala om hur skolan skulle hantera situationen. 
 

Jag upplever att det blev som att … okej, hur kan vi, säg hur vi ska göra, så löser vi 
det, så. 

 
Upplevelsen var att den goda viljan att lära sig mer kring trans även finns inom idrotten. En 

idrottsförening reagerade på följande sätt när föräldrarna berättade om sitt barn.  
 

”Jaha, vi kan ingenting om det här, men lär oss allt ni kan”, typ. 
 
Hos en förening fanns viljan att utbilda alla som på något sätt var involverade i 

verksamheten. 
 

Dom har varit jättebra, helt neutrala och i en av klubbarna har dom sagt att: “Vi vill 
veta mer om det här, vi vill utbilda alla … alla lagen, alla årskurser, allas föräldrar 
om HBTQ. Vill ni va med och bolla idéer om det?” 
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Huvudema: Resan  

 Föräldrarna beskrev hela processen kring barnets könsidentitet som en resa bestående 

av flera betydande delar. De olika delarna beskrivs under resans sju subteman.   

 Subtema: Kampen. Föräldrarna berättade att de ibland behövde skydda och försvara 

sina barn. Nedanstående citat belyser det. 
 

Jag måste skydda honom. 
 
En förälder uttryckte sig så här.  
 

Ja ibland behöver jag försvara mitt barn – och försvara att hon ska accepteras och 
respekteras, för den hon är. 

 
En annan förälder var beredd att slåss med näbbar och klor för barnet. 
 

Jag blev supermamman … ja, som slåss för sitt barn med näbbar och klor. 
 
 Subtema: Mammorna. Mamman beskrevs vara den av föräldrarna som har den 

bärande rollen på resan.  
 

Och när det handlar om ungar som kliver utanför normpaketet liksom, då är det 
mammorna som driver. 

 
En mamma upplevde att hon var barnets stora stöttning.  
 

Jag är hennes pelare. Det är mamma för hela slanten. 
 

 Subtema: Väntan. Resan beskrevs av föräldrarna som en lång väntan, bland annat i 

de långa vårdköerna. 
 

Att det gick lite fortare i den här stackars kön. Ja, det hade ju vart, för att det har ju 
känts såå … som att det aldrig tar slut, liksom. 

 
En förälder önskade att allt kunde gå lite snabbare. 
 

Man kommer ju vilja att allting ska gå fortare än vad det sk … än vad det gör. 
 
Väntan på vård beskrevs av en förälder som barnets väntan på att livet skulle börja. 
 

Alltså jag tror att mitt barn upplever att dom sitter med nån nyckel i handen, 
liksom. Till att komma vidare. Han har uttryckt att det känns som mitt liv inte har 
börjat, jag bara liksom går och väntar på och få komma dit. Det är då mitt liv ska 
börja sen. Och det är ju jättehemskt om man ska gå och vänta på det. Hur länge 
orkar man vänta?  

 
Att vänta på puberteten kunde orsaka känslor av frustration och depression hos både barn och 

förälder. 
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Måste vänta till pubertet kommer. Och det tar tid. Hon vill byta idag. Så – och sen 
att XXX är frustrerad och deprimerad – ibland, inte alltid – ibland – man känner sig 
också frustrerad och deprimerad. För att föräldrar vill alltid hjälpa sina barn och 
skydda sina barn. Men jag kan inte göra något. Tyvärr. Vi måste vänta vänta vänta 
vänta. 

 
Subtema: Tombolan. Föräldrarna upplevde att bemötandet från olika professioner varierade 

under resans gång. Det gällde att ha tur med vem en träffade.  
 

Det beror helt på vem man träffar. 
 
En förälder upplevde att det var viktigt att den en träffar, oavsett var, verkligen 

förstår. 
 

Alltså där kan jag väl tänka om skolan, precis som jag upplever med vården och … 
BUP och alltihopa, att det är ju människor. Och den människan som är lärare, 
precis som den läraren, eller den människan som är ens kontakt på en vårdcentral 
eller på BUP: En del av dom tycker att det här är fjams, och en del av dom är helt 
införstådda med situationen, och det lyser ju igenom. Så det gäller ju i alla dom här 
världarna, att ha tur med vem man möter. Så att det är nån människa som, förstår. 

 
En endokrinolog beskrevs som fantastisk på flera sätt av en förälder. 
 

Vi har varit hos en endokrinolog i Lund som har varit helt fantastisk i både 
bemötande och … upplysande om jag får säga så. Jag känner att hon har lärt oss 
mest av dom som vi har träffat i det här ärendet liksom, om, om vad som händer 
och om processen och … lyssnat och frågat. Och jag har verkligen upplevt att hon 
har haft tid när vi har varit där. Ehh … Det har känts väldigt bra.  

 
Bemötandet från en annan endokrinolog upplevdes som oacceptabelt av några 

föräldrar, men det var bara att gilla läget. 
 

Jag kan tillägga också att vi har ingen jättebra känsla av endokrinologen, måste jag 
säga. Han har … lite kunskap, felkönar, kommer med felaktig information, framför 
XXX, ser inte XXX. Ja, det finns mycket där som är … som jag inte tycker är 
optimalt. … Jag och min man skulle vilja slå näven i bordet gentemot honom och 
säga att: Ditt bemötande av vårat barn är HELT oacceptabelt. Det är våran känsla. 
Men vi är helt beroende av honom. 

 
En förälder beskrev en uttömmande känsla av att behöva förklara för en rad personer 

vid ett och samma vårdtillfälle, för att till slut hamna hos en sjuksköterska som 

verkligen förstod. 
 

Då hade jag förklarat det här, liksom för ALLA hittills, och när jag ringde så hade 
jag förklarat, och så tänker man så här: Jag orkar inte en till, så kommer man in till 
den här sjuksköterskan, och så säger hon, … Hej XXX! Kom och sätt dig här, så 
ska vi hjälpa dig! Så, inga problem (lite skratt). 

 



	  24	  

 Subtema: Oro och rädsla. Det framkom att föräldrarna kände oro och rädsla inför 

eventuella behandlingar. En av föräldrarna uttryckte oro för biverkningar, psykisk ohälsa och 

operationer.   
 
Biverkningar och, så klart, psykisk ohälsa, men … det som jag tänker på mest just 
nu det är, det är medicinering och biverkningar och operationer och sånt. Som 
eventuellt kommer och komma, det vet man ju aldrig, men. 

 
Eventuella komplikationer vid operationer var en orosfaktor. 
 

Det finns ju risk, jag är också rädd för komplikationer vid operationer och sådana 
saker.  

 
Tanken på att någon eventuellt skulle skära i barnet väckte obehag.  
 

Jag tycker det känns obehagligt att nån ska skära i mitt barn. 
 
Föräldrarna uttryckte också oro i relation till omvärlden.  
 

Alltså oro är ju det enda. Det är det, liksom, egentligen, hela resan. Där man kan 
tänka … ja, med det kan handla om typ när hon ska ut, när hon är några år äldre 
och ska hänga på (krognamn), så kan jag tänka att: Jaha, hoppas hon inte blir 
nerslagen av någon som får veta att hon är en transperson, om hon har dansat med 
nån eller hånglat med nån och saker kommer fram i fel ordning. 

 
Omvärlden sågs inte alltid som snäll. 
 

Och jag är ju inte orolig egentligen för henne eller för mig utan jag är ju orolig för 
… att inte världen är så snäll alltid. Och förstående. 

 
Eventuella framtida reaktioner från kompisar oroade en förälder. 
 

Att - vad skall hända i skolan – vad skall hända i gymnasiet till exempel, när dom 
är 16 år gammal, 17 år gammal – dom börjar känna någonting annat, dom börjar – 
dom börjar umgås och berätta tunga saker till sina kompisar - och vad skall – hur 
skall reagera dom andra? Den oro kommer. 

 
Det fanns en oro och rädsla för hur mycket en som förälder orkar med eller om något skulle 

hända föräldern.  
 

Sen, det man återigen kan bli orolig för är ju det här att man är själv i det, och 
särskilt om antingen det skulle hända mig nåt, eller om, om hon skulle börja må 
riktigt dåligt, där man kan igen va orolig för: Hur mycket orkar jag själv, liksom?  

 
En förälder var rädd att det skulle bli jobbigt om barnet ändrade sig kring sin könsidentitet. 
 

Nu är jag ju mer rädd att jag, om hon skulle höra till den här gruppen som ändrar 
sig, att jag liksom … förutsätter så mycket att hon är en tjej, att det blir jobbigt.  
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 Subtema: Hopp. Resan innebar även hopp. Föräldrarna berättade att de såg positivt 

på framtiden. En förälder uttryckte sig så här kring framtidsbilden. 
 

Men den är ju jätteljus, det är den.  
 
Den ljusa framtidsbilden bestod för någon förälder av ökad kunskap kring trans. 
 

Tror att det blir mer och mer, så kunskapen ökar.  
 
En förälder såg hopp kring en bättre skola.  
 

Nämen nu har han ju typ ett år kvar på den skolan och det … Ja, nämen jag har ju 
bara förväntningar om att det kommer ju inte bli sämre, det kommer ju i så fall att 
bli bättre. 
 

En annan förälder hoppades på mer kunskap hos vårdpersonalen i framtiden. 
 

Äh, jag tänker att det finns goda möjligheter att, att, att det kommer bli bättre. Att 
det kommer … Personalen kommer bli mer utbildad och veta mer, kunna mer. 

 
En av föräldrarna såg positivt på framtiden i relation till när barnet får påbörja behandling. 
 

XXX på framtiden skall börja sin process, och när det började processen, hon skall 
bli glad.  
 

Tidig behandling för generationen barnen tillhör sågs som en framtidsmöjlighet av en 

förälder.  
 

Och jag tror att dom barnen som … Barnen som växer upp nu och kan få 
könsbekräftad vård, tidigt, det vill säga, låt säga att XXX inte … utvecklar bröst 
eller breda höfter eller andra kvinnliga fysiska … egenskaper! Det kommer 
förmodligen leda till att XXX inte kommer bli felkönad som vuxen, att han 
kommer inte ses som en transman utan som en MAN, och det är en ny möjlighet 
för dom här, den här generationen. 

 
En av föräldrarna hoppades att en dag få bli farmor/ mormor.  
 

Jag hoppas jag ska få bli nån form av farmor/ mormor en vacker dag.  
 
 Subtema: Ovisshet. Hur saker och ting blir i framtiden vet en aldrig. En förälder 

beskrev det så här.  
 

Och sen börja det komma upp konstiga tankar, jag försökte tänka: Vad innebär det 
här för framtiden? … Vänta lite, jag måste göra om bilden framåt också. Men sen 
kom jag på att jag behöver ju inte göra om bilden framåt för egentligen har jag ju 
aldrig vetat, hur det kommer se ut. Så då kan jag bara släppa det. 
 

Det fanns en ovisshet kring vart resan leder.  
 

Det blir en resa och jag vet inte liksom var den kommer leda.  
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Diskussion 

Resultatdiskussion       

Syftet med studien var att få en bild av hur föräldrar upplever situationen kring att ha 

ett barn vars kropp och upplevda kön inte harmonierar. Utifrån det fanns ambitionen att 

identifiera och lyfta viktiga perspektiv ur föräldrarnas berättelser för att få en bättre förståelse 

men även att ge en fingervisning om vad som kan behöva utvecklas inom området. Studiens 

huvudresultat diskuteras nedan. 

Tillgänglighet. Ur föräldrarnas berättelser framträder frågetecken, oklarheter och 

svårigheter kring olika insatser i relation till hälso- och sjukvården. 

Information. Föräldrarna upplever stora frågetecken vad gäller tillgänglighet till 

information kring könsdyfori hos barn. Den upplevelsen går emot Socialstyrelsens 

rekommendationer, där det står att hälso- och sjukvården bör tillgängliggöra information till 

föräldrar till barn och ungdomar med könsdysfori (Socialstyrelsen, 2017). Om information 

finns blir det utifrån föräldrarnas berättelse uppenbart att hälso- och sjukvården inte tydliggör 

det på ett tillräckligt bra sätt, vare sig i relation till sig själva, föräldrarna eller andra som kan 

behöva information i olika situationer. Bristen på lättillgänglig information gör att föräldrarna 

hamnar i den - för det mesta - icke självvalda rollen att förse sig själva och omgivningen, 

exempelvis skola, idrottsföreningar och vård, med information. Det samstämmer med tidigare 

forskning. Gregor, Davidson & Hingley-Jones (2014) skriver att det finns lite kännedom om 

könsdysfori hos barn och att föräldrar ofta får utbilda sig själva och professionella omkring 

sig. Socialstyrelsen (2017) skriver att det är viktigt att det finns dokumenterade rutiner för 

vart remisserna ska skickas då det underlättar remitteringen. Föräldrarnas berättelser ger en 

bild av att remisser skickats fel, inte bara en gång. Det skulle kunna tyda på att de viktiga 

dokumenterade rutinerna för remisshantering inte finns, inte används, inte finns lättillgängliga 

alternativt att personalen inte känner till att de finns. Följden av att remisserna skickas fel kan 

bli att barnet och föräldrarna drabbas av ytterligare väntetider i ett system där väntetiderna 

redan är väldigt långa. Det talar emot Socialstyrelsens rekommendation att barn och 

ungdomar med tecken på könsdysfori ska remitteras till specialistteam för utredning utan 

fördröjning (Socialstyrelsen, 2017).  

 Stöd. Vad gäller stöd skriver Socialstyrelsen (2017) att det är viktigt att barnet får stöd 

av föräldrarna med att det även är viktigt med stöd till föräldrarna själva, om de är i behov av 

det. Syftet med stöd och information till föräldrarna bör vara att hjälpa dem vad gäller 

acceptans och en stöttande inställning i relation till barnet (Socialstyrelsen, 2017). Det 

harmonierar med Coolharts & Shipmans forskning (2017) som visar att det är viktigt att 
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stärka föräldrarna i deras roll som primära ansvarstagare, vilket innebär att tillgodose barnet 

vad gäller stöd och trygghet. Att stöd i relation till föräldrarna är viktigt framkommer både i 

Gregors, Hingley-Jones & Davidsons studie (2014) samt i Spiveys & Edwards-Leepers 

(2019). En slutsats av Gregor, Hingley-Jones & Davidson (2014)  är att föräldrarna bör 

erbjudas ickepatologiserande stöd för att lära sig hantera ångest, ovisshet och ambivalens. 

Föräldrarna uttrycker att det här stödet inte finns idag men att de gärna vill ha det. Skillnaden 

mellan stödet Socialstyrelsen beskriver och det Gregor, Hingley-Jones & Davidson tar upp är 

att Socialstyrelsens stöd endast säger något om föräldrastöd för accepterande inställning och 

osäkerhet hos föräldern i relation till barnet, inget om förälderns behov av stöd kring sitt eget 

mående vilket Gregor, Hingley-Jones & Davidson lyfter upp som viktigt. Föräldrarna i 

studien efterlyser båda stödformerna, vid behov, längs med hela processen från det att 

utredning påbörjats. Några av föräldrarna uttrycker att det stöd de upplever utifrån kommer 

från vänner och intressegrupper, vilka fyller funktionen som någon att ventilera saker med 

men som även kan ge råd när det efterfrågas. 

 Utredning och vård. Föräldrarna beskriver också en känsla av övergivenhet i 

relationen vården-barnet under de långa perioder av väntan som uppstår från det att utredning 

påbörjats. Läkartidningen (2017) skriver att det både under väntetid, utredning och 

behandling behövs en parallell kontakt med barn- och ungdomspsykiatrin vid sidan av själva 

könsidentitetsutredningen. Utifrån vad föräldrarna berättar är den kontakten inte på något vis 

självklar idag, inte ens när barnet mår väldigt dåligt och uttrycker en önskan om att inte vilja 

leva. Med föräldrarnas avsaknad av eget stöd i åtanke skulle en följd av det kunna vara att 

föräldrarnas börda blir dubbel – de måste dels härbärgera sitt eget mående, dels barnets – på 

grund av att vården inte finns tillgänglig så som vore önskvärt. 

 Kunskap och kompetens. Bilden som framträder ur föräldrarnas berättelser kring 

kunskap och kompetens i relation till trans är att variationen är stor på ett generellt plan.  

 Allmän kunskap kring trans. Föräldrarnas upplevelser av att kunskap och kompetens 

kring trans varierar harmonierar med tidigare forskning. Gregor, Davidson and Hingley-Jones 

(2014) skriver att både föräldrars och vuxna transpersoners erfarenheter är att yrkesgrupper 

som bör ha kunskap inte har tillräcklig kunskap om könsidentitetsfrågor, framför allt i relation 

till prepubertala barn. I Kerns, Edmonds, Perrins & Steins artikel (2014) uttrycker en av 

barnläkarna att både han själv och läkarkåren generellt behöver mer kunskap inom området 

(Kern, Edmonds, Perrin & Stein, 2014). Flera av föräldrarna i studien lyfter upp skolan och 

den allmänna vården som inrättningar med i deras ögon långt ifrån tillräcklig allmän kunskap 

och kompetens, på ett generellt plan. Det finns undantag. Utifrån föräldrarnas berättelser går 
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det att urskilja att ju mer praktisk erfarenhet det finns kring trans alternativt ju mer 

specialiserade en är, desto bättre fungerar det.  

 Pronomen, namn och könande. Skolan och vården har framträdande roller även vad 

gäller att använda rätt – eller kanske mer korrekt fel - pronomen och namn. Trots att barnets 

sociala transition är och har varit känd sedan länge är det enligt föräldrarna inte ovanligt att en 

inom skolan både använder fel pronomen och barnets gamla namn. Inom primärvård och hos 

tandläkaren blir det också ofta fel enligt föräldrarna, trots att de ringt och bett att få 

situationen kring barnet, inklusive vilket namn barnet vill bli uppropat med, inskriven i 

journalen. Det framkommer också i föräldrarnas berättelser att det är vanligt med 

uppdelningar utifrån kön i skolan, vilket skapar problem för transbarn, inte minst i relation till 

situationer då omklädning är nödvändig. Att erfarenhet är viktigt kring den frågan är något 

som lyser igenom. På skolan med estetiska förtecken finns många transpersoner. Där är 

omklädningsrumsfrågan inget problem. De har könsneutrala omklädningsrum – skolan har 

anpassat sig. Det finns inget forskning som bekräftar påståendet, men en förälder har känslan 

av att transpersoner är mer vanligt förekommande i estetiska kretsar. Om det är på det viset 

skulle det kunna innebära att erfarenheten är större men även att transpersoner som grupp kan 

ta mer plats och göra sina röster hörda på ett annat sätt än som enskild individ. Att 

omklädningsrumsfrågan i skolan är viktig i relation till transbarn samstämmer med tidigare 

forskning. Kern, Edmonds, Perrin & Stein (2014) skriver att det kan vara viktigt att ha kontakt 

med skolan kring just omklädningsrumsfrågan. Det går inte att bortse från att det binära 

samhälle vi lever i gör att det uppstår situationer som upplevs som problematiska för den som 

inte hör till den binära normen. Gregor, Davidson and Hingley-Jones (2014) skriver att kön 

betraktas som ett binärt koncept i västvärlden. I sin artikel skriver Coolhart & Shipman (2017) 

att vi fostras in i den världen och om vi inte öppnar oss för andra koncept om kön och 

könsuttryck kan det skada barnet, inte minst i rollen som förälder. För att för ett ögonblick 

vända lite på resonemanget tar Dreschner & Byne (2012) upp att det heller inte finns någon 

forskning som visar huruvida det är psykologiskt skadligt att motverka ett barns transition i 

ung ålder. Gregor, Davidson and Hingley-Jones (2014) skriver att det är viktigt att kunna 

förhålla sig till verkligheten och hur den faktiskt ser ut och utifrån det på bästa sätt lotsa 

barnet genom den rigida, könsbinära tillvaron.  

 ”Den goda viljan”. I föräldrarnas berättelser framträder både skolor och 

idrottsföreningar som nyfikna, intresserade och kunskapstörstiga kring att sätta sig in i och 

lära sig mer om trans. Någon förening ville i sin tur hjälpa till att sprida kunskapen vidare ut i 

leden. Det går att urskilja en lösningsfokuserad inställning i sättet att bemöta situationen. 
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Genom sitt sätt att agera säger skolorna och föreningarna indirekt att de idag inte har den 

kunskap och kompetens som är önskvärd men att de gärna vill få den. Den goda viljan har 

inte hittats i tidigare forskning. En reflektion blir att viljan att skaffa kunskap och därigenom 

få egen kompetens plus kompetens att utbilda andra skulle kunna ses som ett gott tecken 

utifrån ett samhällsperspektiv, i strävan efter att öppna upp för andra könskoncept än det 

binära. Forskning i andra länder har identifierat negativa attityder, mobbning och hot på 

samhällsnivå. Föräldrarna i den här studien berättar om välvilja och positivt bemötande trots 

okunskap och liten erfarenhet. Utifrån det ställer vi oss frågan om det säger något om det 

svenska samhället, att vi trots allt kanske har kommit en ganska bra bit på vägen vad gäller 

trans och HBTQ-frågor utifrån ett generellt perspektiv? 

 Resan. Hela processen kring barnets könsidentitet är som en lång resa enligt 

föräldrarna. Resan innehåller flera distinkta komponenter. 

 Kampen. En av dem är kampen. Flera av föräldrarna beskriver att de i vissa situationer 

behöver skydda och försvara sina barn för att de ska accepteras och respekteras. Kampen 

nämns i tidigare forskning av Gregor, Hingley-Jones & Davidson (2014), som beskriver 

föräldrarnas kamp för att skapa en vanlig barndom.  

 Mammorna. Mammorna lyfts av föräldrarna fram som den drivande och viktigaste av 

föräldrarna i processen, i relation till barnet. I tidigare forskning framkommer att föräldrar 

tenderar att ge uttryck för könsstereotypa beteenden: Pappor har fokus på att försvara och 

erbjuda barnet säkerhet, mammorna fokuserar på omhändertagande och acceptans (Gregor, 

Davidson & Hingley-Jones, 2014). Det väcker till reflektion. Att försvara och erbjuda 

säkerhet ryms inom kampen och kan behövas mellan varven på resan. Omhändertagandet och 

acceptansen skulle kunna ses som påtagligt mest hela tiden. Det skulle kunna tala för 

mammans mer framträdande roll. Eller skulle mamman kunna ses som viktigare för barnet 

utifrån ett anknytningsperspektiv? Även samhällets könsnormer skulle kunna tas i beaktande, 

om en utgår från att det är mammorna har ”huvudvårdnaden” när barnen är små. Ytterligare 

en fundering är om mamman omedvetet tar platsen som den primära föräldern och inte 

släpper in pappan. Mammorna har i processen kring uppsatsen varit det mest framträdande 

temat redan från startlinjen. Det är med undantag av en pappa mammor som anmält intresse 

för att delta i studien. Vid en snabb anblick är det mer eller mindre enbart mammor som är 

medlemmar i den hemliga Facebookgrupp som användes vid rekrytering av deltagare. Det är 

mammorna som utifrån föräldrarnas berättelser verkar vara den som följer med barnet på 

diverse besök inom vården, tar diskussioner med skolan och som barnet vänder sig till och 

pratar med när det är jobbigt eller barnet inte mår bra. Var alla pappor är i processen och av 
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vilken anledning de inte syns till är en fråga som väckts under arbetets gång. Det går inte att 

bortse ifrån att det hade varit intressant med fler deltagande pappor i studien.  

 Väntan. En av de största komponenterna på resan är väntan i olika former: Väntan i 

vårdköer, väntan på pubertet och väntan på behandling, vilket för något barn enligt föräldern 

är detsamma som att vänta på att livet ska börja. Och väntan får i nuläget ses som oundviklig 

utifrån att en måste vänta och se hur dysforin utvecklas, vilket samstämmer med tidigare 

forskning. Kern, Edmonds, Perrin & Stein (2014) tar upp att det är omöjligt att veta något om 

framtiden innan puberteten. Drescher & Byne (2012) uttrycker sig på liknande sätt. Det finns 

inget sätt att förutspå om könsdysfori eller könsvarians hos barn kommer bestå i tonåren och 

framåt (Drescher & Byne, 2012).  Utifrån ett föräldraperspektiv men även utifrån barnets 

perspektiv går det att föreställa sig att den här ovissheten relaterad till väntan kan väcka 

känslor av frustration, inte minst i de fall där dysforin funnits sedan tidig barndom.  

 Tombolan. Under resans gång träffar föräldrarna och barnen en rad olika människor, 

av olika anledningar i olika sammanhang. Hur de människorna ställer sig till könsdysfori kan 

variera stort. Har en tur är det någon som förstår och bemöter på ett bra sätt. Mötena beskrivs 

av föräldrarna lite som ett lotteri. Det harmonierar med tidigare forskning. Drescher and Byne 

(2012) rapporterar om klinikers olika åsikter om könsdysfori. Vissa ser det som ett medicinskt 

tillstånd, andra som en psykisk störning och en tredje grupp ser det som en normal variation 

av mänskliga könsuttryck (Drescher and Byne, 2012). Utifrån att situationen kring att ha ett 

barn med könsdysfori på många sätt får ses som en utmaning för föräldern kan en bara hoppas 

att vinstlotterna i tombolan blir fler och fler. Det skulle kunna avlasta föräldern vad gäller den 

egna bördan av att behöva handskas med situationer som på olika sätt är energitjuvar och 

väcker känslor hos föräldern.  

 Oro och rädsla. Resan innebär också oro och rädsla för föräldrarna. Att barnet 

kommer må psykiskt dåligt eller drabbas av komplikationer i samband med kirurgiska ingrepp 

är det som oroar mest. Det harmonierar med vad Coolhart & Shipman (2017) tar upp i sin 

studie. Många föräldrar känner oro kring framtiden kopplat till barnets eventuella transition, 

framtida relationer och trygghet samt vad som händer om barnet ångrar sig (Coolhart & 

Shipman, 2017). Oron gör sig även gällande i relation till samhället, att det inte alltid är 

accepterat att avvika från könsnormen, vilket också stämmer överens med tidigare forskning. 

Gregor, Hingley-Jones & Davidson (2014) tar i sin studie upp social intolerans som en 

orosfaktor. Schwarz (2012) berör föräldrarnas oro och ångest genom sin beskrivning av deras 

varierande försvar, intrapsykisk oordning och smärta. 

 Hopp. Som en ljusglimt under resan finns hoppet. Föräldrarna ser positivt på 
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framtiden. Bilden är att kunskapen kring trans rent generellt kommer att öka. De ser även 

positivt på att få påbörja barnets behandling. Hoppet har inte hittats i tidigare forskning. Det 

är viktigt och positivt att det finns hopp. På samma gång ligger oron, rädslan och ovissheten 

och lurar. Samtidigt som det finns hopp kring att påbörja behandling finns oro och rädsla för 

komplikationer och vad som skulle hända om barnet ångrar sig. Känslorna hos föräldrarna blir 

dubbla och drar åt olika håll. Återigen går det att se en situation som är påfrestande utifrån de 

förutsättningar som råder - att föräldern idag inte har tillgång till stöd.  

 Ovisshet. Ur föräldrarnas berättelser framträder även ovisshet som en av resans 

komponenter. De vet inte vad som väntar. Och det kan vara jobbigt att inte veta, vilket 

bekräftas av tidigare forskning. Kern, Edmonds, Perrin & Stein (2014) beskriver att det är 

utmanande att vara ett transbarn eller förälder till ett transbarn och att inte veta hur barnets 

framtid blir. Det är viktigt att som förälder få hjälp med att hantera ovissheten. Det går hand i 

hand med vad tidigare visar. Coolhart and Shipman (2017) nämner det i sin forskning. I den 

holländska behandlingsmodellen får både föräldrar och barn stöd och hjälp med att stå ut med 

ovissheten (de Vries & Cohen-Kettenis, 2012). Även Gregor, Davidson and Hingley-Jones 

(2014) anser att föräldrarna bör stödjas i att hantera ångest för att kunna stå ut och leva med 

ovisshet och ambivalens.  

 Konklusionen blir att hela processen kring barnets könsdysfori kan ses som både 

utmanande och påfrestande för föräldrarna. Det är föräldrarna som på egen hand får söka 

information och vara informationskällor till andra. Det är föräldrarna som får ge råd och stöd 

både till sina barn och omgivningen. Det är föräldrarna som får utbilda andra. Det är 

föräldrarna som får föra kampen för sina barn vad gäller bemötande och rätten till 

respektabel omklädning. Sist men inte minst får föräldrarna vara sitt eget stöd med 

uppbackning av vänner och andra föräldrar i samma situation. För det stöd som bör finnas 

finns inte idag. Det föräldrarna beskriver är en avsaknad av just det Socialstyrelsen 

rekommenderar vad gäller information, råd och stöd, vilket även identifierats i tidigare 

forskning. Under ytan går det att identifiera att det för föräldrarnas räkning hade varit 

önskvärt med en och samma instans, där allt som kan kopplas till barnets könsdysfori, vore 

samlat. En instans som är med hela vägen, där all information och kunskap finns och som 

fångar upp både barn och föräldrar och ger parallellt stöd när det behövs. Trots allt ser 

föräldrarna hoppfullt på framtiden. 

Metoddiskussion 

 Langemars (2008) förslag till definition av kvalitativ metod är ”språklig analys som 

ger ett språkligt resultat” (s. 18). Processen styrs av den språkliga dimensionen (Langemar, 
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2008). I relation till frågeställningen sågs därför kvalitativ, tematisk analys som ett lämpligt 

val i det här fallet. Vi var intresserade av föräldrarnas fria berättelser (Wilson & MacLean, 

2011). Syftet var inte att tolka berättelserna utan att beskriva vad föräldrarna berättade. 

Utifrån det valdes semantisk ansats. Temana identifierades utifrån föräldrarnas egna ord 

(Braun & Clarke, 2006). Utöver att beskriva upplevelser kan syftet med kvalitativ metod vara 

att hitta intressanta frågeställningar inom områden där det inte finns så mycket forskning 

sedan tidigare, så kallad kvalitativ exploration (Langemar, 2008). Det fanns endast ett fåtal 

studier gjorda inom det här området. Förhoppningen var även att hitta relevanta och 

intressanta frågeställningar som kan generera fortsatt forskning. 

 Forskningsmässigt hittades inte mycket kring föräldrars upplevelser i sammanhanget. 

Ur ett svenskt perspektiv fanns ingen forskning alls. Vår egen resa i samband med arbetet har 

utmärkts av engagemang, nyfikenhet och ett genuint intresse av att få fram något väsentligt ur 

föräldrarnas berättelser - att få förmedla viktiga aspekter kring området könsdysfori hos barn 

och unga utifrån föräldrarnas perspektiv. Langemar (2008) skriver att en ska vara nära det 

som studeras när en beskriver kvalitativt och att en även ska beskriva utförligt och detaljrikt. 

Det har varit vår strävan genom hela arbetet. 

 Författarna hade använt tematisk analys som metod i ett moment i en tidigare kurs 

under utbildningen, vilket kan ha bidragit till att hitta ett ämne att studera utifrån just det 

perspektivet. Metoden upplevdes som flexibel och relativt enkel och snabb att lära sig, vilket 

är några av den tematiska analysens kännetecken. Utöver den relativa enkelheten i att använda 

metoden ses även resultaten som enkla att både förmedla och förstå (Braun & Clarke, 2006), 

vilket kändes viktigt i relation till den som kommer läsa uppsatsen. 

 Ambitionen var att genom hela processen förhålla oss till föräldrarnas berättelser på 

ett så neutralt sätt som möjligt. Det går dock inte helt komma ifrån att var och en alltid har en 

viss förförståelse i relation till det som undersöks. Förförståelse är en förutsättning för att vi 

ska kunna förstå något och kan handla om förutfattade meningar, egna erfarenheter eller saker 

vi lärt oss teoretiskt kring ämnet. Det är viktigt att förstå varandra rent språkligt när intervju 

görs, så språkkunskap hör också till förförståelse. Utifrån det påverkas analysen av den 

enskilda individens tolkningar (Langemar, 2008). Rent generellt kan det vara svårt att hålla 

sig på den manifesta nivån på grund av att en lätt gör automatiska associationer. En av 

författarna är förälder till ett barn vars kropp inte stämmer överens med det kön barnet själv 

identifierar sig som, vilket kan ha påverkat analysen. En av författarna har ett annat 

modersmål än svenska, vilket också kan ha påverkat.   
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 Vad gäller urval av deltagare anmälde föräldrarna sig frivilligt efter att ha läst 

anslaget. Det fanns ett påtagligt engagemang hos föräldrarna i frågan. Upplevelsen var att de 

gärna ville dela med sig av sina erfarenheter och kunskaper. Föräldrarnas anonymitet i 

samband med studien upplevdes som sekundär. Känslan hos oss studenter var av karaktären 

att föräldrarna ville bli sedda och lyssnade på, att ämnet och deras barn är viktiga och att deras 

berättelser måste tas på allvar. I andra rundan av rekryteringen i Facebookgruppen, efter att 

anslaget korrigerats gällande platser för intervju, anmälde flera föräldrar – men inte alla - 

intresse för deltagande direkt i tråden. I första rundan hade föräldrarna uppmanats att inte 

svara i tråden utan istället anmäla intresse via de angivna mailadresserna i anslaget. Den 

uppmaningen missades av författarna i andra rundan. Det kan ha bidragit till att andra 

medlemmar i den hemliga Facebookgruppen kunnat lista ut vilka föräldrar som möjligen kan 

ha deltagit i studien.  

 Sju av de åtta föräldrarna som intervjuades var mammor. Pappan som deltog 

”rekryterades” av mamman till deras gemensamma barn. Langemar (2008) skriver att 

deltagarens kön indirekt kan påverka innehållet i den information en får i intervjun. Vårt 

resonemang utgick ifrån en aspekt som senare kom att ingå i ett av våra subteman – könande. 

Det primära och avgörande var att deltagaren var förälder till ett barn som upplever att 

kroppen inte stämmer överens med det upplevda könet. Förälderns kön sågs vara av 

underordnad betydelse. Vi såg heller inget hinder med att två föräldrar var föräldrar till 

samma barn. Det upplevdes istället som något positivt att ha fått en deltagande pappa bland 

alla mammorna. För att få ett kvalitativt representativt urval är det enligt Langemar (2008) 

bättre att handplocka deltagare som en tror kan ge den bästa informationen. Vid användning 

av bekvämlighetsurval, vilket var fallet i den här studien, påverkas möjligheterna till 

generalisering (Langemar, 2008). Den initiala planen var att utöver Facebookgruppen även 

rekrytera deltagare via könsidentitetmottagningarna. Lundströmmottagningen erbjöd sig att 

dela ut anslag och informationsbrev till besökande på mottagningen utöver att sätta upp 

anslaget på lämpligt ställe. Det hade kunnat innebära ett mer riktat urval. På grund av tidsbrist 

fick det tänkta samarbetet med klinikerna avbrytas. Ovanstående faktorer kan innebära att 

resultatet påverkats och inte är representativt för populationen.  

 Föräldrarnas geografiska placering avgjorde vem av oss författare som genomförde 

intervjuerna. Det resulterade i att en av oss hade fem intervjuer och den andra tre intervjuer. 

En naturlig följd av det blev att även transkriberingarna delades upp. Den som gjort intervjun 

transkriberade sitt eget material. Ambitionen var att dela upp intervjuer och transkriberingar 

lika mellan författarna, men det ansågs onödigt att göra långa resor när det gick att lösa på ett 
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smidigare sätt. Intervjuerna ägde rum på olika dagar, olika platser och olika tider. Två 

intervjuer genomfördes i specifika samtalsrum med sköna fåtöljer. En intervju genomfördes 

på en arbetsplats i ett rum med soffa och soffbord. Övriga intervjuer genomfördes i grupprum 

på bibliotek alternativt i konferensrum med vanliga stolar och ett arbetsbord. I flera fall satt 

intervjuaren och föräldern på var sin sida av bordet. En av föräldrarna, vars intervju 

genomfördes i ett konferensrum, var tvungen att ställa sig upp en stund under intervjun. För 

att intervjusituationen ska bli så avspänd som möjligt kan det vara av vikt hur en sitter och det 

anses olämpligt att sitta på varsin sida om ett skrivbord under intervjun (Langemar, 2008). 

Valen att genomföra intervjuerna utifrån nämnda förutsättningar gjordes utifrån föräldrarnas 

perspektiv och önskemål om att genomföra intervjuerna på ett så smidigt sätt som möjligt, 

vilket i alla fallen handlade om att ha intervjun nära bostadsorten, hemmet eller arbetsplatsen 

på en dag och tid som passade föräldern. Alla intervjuställen var förslag från föräldrarna 

själva alternativt förslag från författarna och bestämdes i samstämmighet. Skillnaderna i 

intervjusituationerna kan ha påverkat deltagarna på olika vis genom att förutsättningarna inte 

varit desamma. Rekommendationen var att genomföra intervjuerna var och en för sig. 

Intervjuaren ses ha ett övertag i intervjusituationen då hen vet vilka frågor som ska ställas 

(Langemar, 2008). Att utöver det vara två mot en ansåg vi kunde bidra till en ännu större 

känsla av underlägsenhet hos den intervjuade föräldern. Uppdelningen av intervjuer kan ha 

påverkat utkomsten. Författarnas olika förförståelse kan ha haft en inverkan på vilka 

följdfrågor som ställdes, även om intervjuguiden var densamma i alla intervjuer. Det går inte 

heller att utesluta att dynamiken mellan intervjuare och deltagare kunde sett annorlunda ut om 

intervjukonstellationerna varit ombytta, vilket också skulle kunnat påverka vad som framkom. 

 Ytterligare en faktor som kan ha påverkat resultatet är den geografiska avgränsningen. 

Hela Sveriges område norr om Stockholm exkluderades utifrån miljö-, tids- och 

kostnadsaspekter. Om det finns en skillnad i hur en upplever situationen i olika delar av landet 

är därmed oklart och kan behöva utforskas vidare. 

 Idag har de allra flesta människor en ganska hektisk tillvaro. Som studenter är vi 

begränsade vad gäller alla former av ersättning till de som ställer upp som deltagare. Även om 

en studie görs med gott syfte känns det idag svårt att kräva för mycket av någon som ska 

delta: Att en ska ta sig någonstans och därigenom lägga både tid och pengar på att ställa upp. 

Även miljöaspekten får ses komma in här. Människor blir mer och mer miljömedvetna och 

vill inte resa i onödan. Utifrån det vill vi lyfta upp rekommendationen vi fått till oss – att 

genomföra intervjuerna ansikte mot ansikte. Det finns definitivt fördelar med att sitta i samma 

rum. Den icke-verbala informationen får ta plats och kan vara nog så värdefull (Langemar, 
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2008). I den här studien höll vi oss på den manifesta nivån, vilket innebar att inga tolkningar 

av icke-verbal information, exempelvis kroppsspråk, gjordes. I de fall föräldern upplevdes 

säga något med kroppsspråket frågades explicit om de kunde uttrycka i ord vad de ville säga. 

I en liten studie som den här tycker vi oss kunna urskilja en mer positiv inställning till 

deltagande ställt i relation till mindre tidsåtgång, mindre kostnader och mindre miljöpåverkan. 

Givetvis kan inga slutsatser dras. Frågan behöver undersökas vidare.  

Slutsatser 

 En slutsats är att de viktiga insatserna i form av information, råd och stöd som 

efterfrågas av föräldrarna idag inte finns, alternativt inte tydliggörs på ett tillräckligt bra sätt. 

Istället för att få insatserna fyller föräldrarna själva de funktionerna gentemot omgivningen. 

Ytterligare en slutsats är att hälso- och sjukvården och skolan på ett generellt plan behöver 

utveckla sina grundläggande kunskaper kring könsdysfori och trans för att kunna möta 

barnens och föräldrarnas behov på ett mer professionellt sätt.  

Framtida forskning 

 Det snäva urvalet gör att vidare forskning behövs för att möjliggöra generalisering och 

kunna dra slutsatser kring tillgängligheten och utformningen av vårdbehovet föräldrarna 

beskriver.  
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Bilaga I 

 
Definition könsdysfori hos barn enligt MINI-D 5 Diagnostiska kriterier enligt DSM-5 
(American Psychiatric Association, 2013):  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Definition könsdysfori hos ungdomar och vuxna enligt MINI-D 5 Diagnostiska kriterier enligt 
DSM-5 (American Psychiatric Association, 2013):  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Könsdysfori hos barn                                                                              302.6 	  
 	  
A. En uttalad brist på samstämmighet mellan personens upplevda/uttryckta könstillhörighet och den tilldelade 

könstillhörigheten som varat i åtminstone 6 månade, vilket tar sig uttryck i minst sex av följande (ett av 
dem måste vara kriterium A1):  	  
	  
1. Stark önskan att tillhöra det motsatta könet eller insisterar på att faktiskt tillhöra det motsatta könet 

(eller annan alternativ könstillhörighet som skiljer sig från den tilldelade). 	  
2. Hos pojkar (tilldelad könstillhörighet) en stark önskan att klä sig i flickkläder eller imitera feminin 

klädsel; hos flickor (tilldelad könstillhörighet) en stark önskan att uteslutande klä sig typiskt maskulint 
och en stark motvilja mot att klä sig typiskt feminint. 	  

3. Stark önskan att vara av motsatt kön i rollekar eller fantasilekar. 	  
4. Föredrar bestämt leksaker, lekar eller aktiviteter som stereotypt används eller utövas av det motsatta 

könet. 	  
5. Föredrar bestämt lekkamrater av motsatt kön. 	  
6. Hos pojkar (tilldelad könstillhörighet) en stark motvilja mot typiskt maskulina leksaker, lekar och 

aktiviteter och ett starkt avståndstagande från vilda lekar; hos flickor (tilldelad könstillhörighet) en 
stark motvilja mot typiskt feminina leksaker, lekar och aktiviteter. 	  

7. Ogillar starkt sin egen könsanatomi. 	  
8. Stark önskan att ha sådana primära och/eller sekundära könskaraktäristika som överensstämmer med 

den upplevda könstillhörigheten. 	  
	  

B. Tillståndet är förenat med kliniskt signifikant lidande eller försämrad funktion socialt, i skolan eller inom 
andra viktiga funktionsområden.  	  

	  

 Könsdysfori hos ungdomar och vuxna     302.85  
 
A. En uttalad brist på samstämmighet mellan personens upplevda/uttryckta könstillhörighet och den tilldelade 

könstillhörigheten som varat i åtminstone 6 månade, vilket tar sig uttryck i minst två av följande:  	  
 

1. En uttalad brist på samstämmighet mellan personens upplevda/uttryckta könstillhörighet och dennes 
primära och/eller sekundära könskarakteristika (eller hos yngre ungdomar, de förväntade sekundära 
könskarakteristika).  	  

2. Stark önskan att bli av med sina primära och/eller sekundära könskarakteristika på grund av en uttalad 
brist på samstämmighet med personens upplevda/uttryckta könstillhörighet (eller hos yngre ungdomar, 
en önskan att förhindra utvecklingen av de förväntade sekundära könskarakteristika).  	  

3. Stark önskan att ha det motsatta könets primära och/eller sekundära könskarakteristika. 	  
4. Stark önskan att tillhöra det motsatta könet (eller annan alternativ könstillhörighet som skiljer sig från 

den tilldelade). 	  
5. Stark önskan att bli bemött som en av det motsatta könet (eller annan alternativ könstillhörighet som 

skiljer sig från den tilldelade). 	  
6. Stark övertygelse om att de egna känslorna och reaktionerna är typiska för det motsatta könet (eller 

annan alternativ könstillhörighet som skiljer sig från den tilldelade). 	  
 

B. Tillståndet är förenat med kliniskt signifikant lidande eller försämrad funktion socialt, i skolan eller inom 
andra viktiga funktionsområden. 	  

	  



	  

Bilaga II 
 
 

Intervjuguide 
 

Föräldrars upplevelser av att ha ett barn vars kropp inte stämmer överens 
med barnets upplevda kön. 

 
Malin Lundmark & Björn Nielsen 

 
 
Tack för att du kommit hit.  
Jag/ Vi kommer att fråga dig kring 7 olika områden under intervjun. 
Det finns inga rätt eller fel svar.  
Vi vill undersöka dina upplevelser.  
Du behöver inte svara på alla frågor och du kan avbryta när du vill. 
 
Allt som sägs kommer att avidentifieras, så det kommer inte gå att spåra eller härleda svaren 
till just dig, barnet eller till er som familj. 
Innan vi kör igång med de olika områdena har vi några bakgrundsfrågor. Svaren kommer inte 
på något sätt skrivas ut i arbetet, men vi ser svaren som värdefulla utifrån ett tidsperspektiv 
och utifrån vilken kontext ni befinner er i. 
 
 
BAKGRUNDSFRÅGOR 
 

• Var bor ni? (Storstad, större stad, mindre stad, landsbygd)  
• Hur ser familjekonstellationen ut idag? 
• Har familjekonstellationen sett ut på något annat sätt och när ändrades den i så fall?  

 
 
INTERVJUGUIDE 
 

• Vilken är barnets ålder idag? Hur gammal är din son/ dotter idag? 
• Hur gammalt var ditt barn när hen uttryckte hur hen kände sig? 
• Hur gammalt var barnet när du såg tecken på eller började ana att hen kände som hen 

kände kring sin könsidentitet? 
• Vad var det du lade märke till? Kan du specificera/ ge exempel? 

 
Nu tänkte vi gå vidare till de olika områdena. 
 
Det första området är dig själv. 
 
1) Dig själv 

a) Hur var din egen reaktion när …(barnet)... berättade att hen kände sig som en tjej/ 
kille istället för tjej/ kille? 

b) Hur ser det ut idag? Hur tänker du kring det idag? 
c) Vad fungerar bra (i situationen,) i relation till dig själv? 
d) Finns det något du hade önskat var annorlunda i relation till dig själv, och i så fall 

vad? 



	  

e) Vilka möjligheter ser du i relation till dig själv? 
f) Vilka svårigheter ser du i relation till dig själv? 
g) Om vi tänker framåt - hur ser din framtidsbild ut i relation till dig själv (kring dig 

själv)? 
h) Finns det något annat kring just dig själv som vi inte berört här, som du känner känns 

viktigt för dig att lyfta och vad är det i så fall?  
 
(Nästa område vi kommer gå in på är familjen.) 
 
2) Familjen 

a) Hur var familjens reaktioner när ni berättade om att …(barnet)... kände sig som en tjej/ 
kille istället för tjej/ kille? 

b) Hur ser det ut idag kring familjen? 
c) Vad fungerar bra i relation till familjen? 
d) Finns det något du hade önskat var annorlunda i relation till familjen, och i så fall 

vad? 
e) Vilka möjligheter ser du i relation till familjen? 
f) Vilka svårigheter ser du i relation till familjen? 
g) Om vi tänker framåt - hur ser din framtidsbild ut i relation till familjen (kring 

familjen)? 
h) Finns det något annat kring just familjen som vi inte berört här, som du känner känns 

viktigt för dig att lyfta och vad är det i så fall? 
 
(Det var alla frågor kring familjen. Här kommer några frågor kring vänner.) 
  
3) Vänner 

a) Hur var vännernas reaktioner när ni berättade om att …(barnet)... kände sig som en 
tjej/ kille istället för tjej/ kille? 

b) Hur ser det ut idag kring vänner? 
c) Vad fungerar bra i relation till vänner? 
d) Finns det något du hade önskat var annorlunda i relation till vänner, och i så fall vad? 
e) Vilka möjligheter ser du i relation till vänner? 
f) Vilka svårigheter ser du i relation till vänner? 
g) Om vi tänker framåt - hur ser din framtidsbild ut i relation till vänner (kring 

vännerna)? 
h) Finns det något annat kring just vännerna som vi inte berört här, som du känner känns 

viktigt för dig att lyfta och vad är det i så fall? 
  

(Där lämnar vi området vänner. Skolan är nästa område.) 
 
4) Skolan 

a) Hur var skolans reaktioner när ni berättade om att …(barnet)... kände sig som en tjej/ 
kille istället för tjej/ kille? 

b) Hur ser det ut idag kring skolan? 
c) Vad fungerar bra i relation till skolan? 
d) Finns det något du hade önskat var annorlunda i relation till skolan, och i så fall vad? 
e) Vilka möjligheter ser du i relation till skolan? 
f) Vilka svårigheter ser du i relation till skolan? 
g) Om vi tänker framåt - hur ser din framtidsbild ut i relation till skolan (kring skolan)? 



	  

h) Finns det något annat kring just skolan som vi inte berört här, som du känner känns 
viktigt för dig att lyfta och vad är det i så fall? 

 
(Det var alla frågor kring skolan. Nästa område är hälso- och sjukvård.)  
5) Hälso- och sjukvård 

a) Hur var vårdens reaktioner när ni berättade om att …(barnet)... kände sig som en tjej/ 
kille istället för tjej/ kille? 

b) Hur ser det ut idag kring hälso- och sjukvården? 
c) Vad fungerar bra i relation till hälso- och sjukvården? 
d) Finns det något du hade önskat var annorlunda i relation till hälso- och sjukvården, 

och i så fall vad? 
e) Vilka möjligheter ser du i relation till hälso- och sjukvården? 
f) Vilka svårigheter ser du i relation till hälso- och sjukvården? 
g) Om vi tänker framåt - hur ser din framtidsbild ut i relation till hälso- och sjukvården 

(kring hälso- och sjukvården)? 
h) Finns det något annat kring just hälso- och sjukvården som vi inte berört här, som du 

känner känns viktigt för dig att lyfta och vad är det i så fall? 
 
( Nu har vi kommit till området fritid.) 
  
6) Fritid 

a) Hur var fritids-/ idrottsaktiviteternas reaktioner när ni berättade om att …(barnet)... 
kände sig som en tjej/ kille istället för tjej/ kille? 

b) Hur ser det ut idag kring fritids-/ idrottsaktiviteterna? 
c) Vad fungerar bra i relation till fritids-/ idrottsaktiviteterna? 
d) Finns det något du hade önskat var annorlunda i relation till fritids-/ 

idrottsaktiviteterna, och i så fall vad? 
e) Vilka möjligheter ser du i relation till fritids-/ idrottsaktiviteterna? 
f) Vilka svårigheter ser du i relation till fritids-/ idrottsaktiviteterna? 
g) Om vi tänker framåt - hur ser din framtidsbild ut i relation till fritids-/ 

idrottsaktiviteterna (kring fritidsaktiviteterna)? 
h) Finns det något annat kring just fritid/ fritidsaktiviteter som vi inte berört här, som du 

känner känns viktigt för dig att lyfta och vad är det i så fall? 
 

(Det var sista frågan kring området fritid.) 
  
(Vad gäller det sista området har du nu möjlighet att ta upp något helt valfritt.) 
  
7) Annat 
Finns det något annat som du kommer på, som känns viktigt för dig att lyfta i sammanhanget? 
Vad är det i så fall? 
 

Det var alla frågor. 
 
Hur känns det?  
 
Finns det några andra frågor eller reflektioner som dykt upp hos dig? 
 
Då får vi tacka så mycket för din hjälp och tid!



	  

Bilaga III 

 
 

Vill du som förälder delta i en forskningsstudie? 
  

När barnets kropp inte stämmer överens  

med det upplevda könet.  

Hur ser dina erfarenheter ut?  
 

Vi är två studenter, som läser termin 10 på Psykologprogrammet vid 
Linnéuniversitetet i Växjö, och är intresserade av just DIN berättelse som en del 

i vårt examensarbete. 
 

   
Antalet unga med könsdysfori har ökat kraftigt under ett antal år. Att leva med könsdysfori kan vara 
en lång resa för barnet, men även för alla som står i nära relation. 
  
Hur upplever du som förälder att ha ett barn där kroppen inte stämmer överens med barnets upplevda 
kön? Hur ser dina erfarenheter ut? Det är vi intresserade av att få en bild av. Kanske kan det vara till 
hjälp för andra föräldrar, kanske kan det bidra till att lyfta fram aspekter och områden som på olika 
sätt behöver belysas. Vi vill understryka att fokus helt och hållet ligger på DINA erfarenheter och 
upplevelser.  
  
Om du väljer att delta i studien kommer du att bli intervjuad enskilt av någon av oss studenter. 
Intervjun kommer att röra sig runt sju olika områden: Familj, vänner, skola, hälso- och sjukvård, fritid, 
dig själv samt om du har något eget, annat område du tycker känns viktigt att lyfta fram i 
sammanhanget.  

Du väljer om du vill bli intervjuad på Lundströmmottagningen i Alingsås, Könsidentitetsmottagningen 
(KIM) BUP i Lund, på Linnéuniversitetet i Växjö eller i ett enskilt mötes-/ samtalsrum på valfri plats. 
Intervjun beräknas ta cirka en timme och genomförs någon gång under perioden 25 februari-15 mars. 
Tid, plats och datum för intervju bokas när du kontaktat oss och bestämt dig för att delta. Ditt 
deltagande i studien är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan närmare 
motivering.  

Om intresset för deltagande skulle visa sig väldigt stort kommer urval att ske utifrån hur vi på 
smidigaste sätt kan samordna intervjuer på de olika platserna. Detta för att kunna hålla oss inom 
tidsramen samt ur ett logistiskt perspektiv även ta hänsyn till miljön. Varmt välkommen att delta! 

Är du intresserad av att delta eller vill veta mer, kontakta:  

Psykologstudenter: Malin Lundmark (ml223wg@student.lnu.se), tel: +46 738084508 
          Björn Nielsen (bn222cq@student.lnu.se), tel: +46 730770555 

  
Handledare: Laszlo Harmat, Ph.D (laszlo.harmat@lnu.se), tel: +46 470708772 

 Bitr. lektor i psykologi, Institutionen för psykologi, Linnéuniversitetet Växjö



	  

Bilaga IV 
 

 
 

Informationsbrev till dig som är förälder till ett barn vars kropp inte stämmer överens med det 
upplevda könet och förfrågan om deltagande i intervjustudie.  

Denna studie utförs av två studenter – Malin Lundmark och Björn Nielsen - som examensarbete på 
psykologprogrammet, Linnéuniversitetet i Växjö. Handledning ges av universitetslektor Laszlo 
Harmat. 
 
Vad är syftet med studien? 
Syftet med studien är att få en bild av hur föräldrar upplever situationen kring att ha ett barn vars 
kropp och upplevda kön inte harmonierar. Förhoppningen är att resultatet kan vara till hjälp för andra 
föräldrar samt att lyfta fram aspekter och områden som kan bidra till ökad kunskap och förståelse, men 
även att skapa en grund för eventuella stödåtgärder och potentiella utvecklingsområden.  
 
Hur går studien till? 
Om du väljer att delta i studien kommer du att bli intervjuad enskilt av någon av oss studenter. 
Intervjun kommer att röra sig kring sju olika områden: Familj, vänner, skola, hälso- och sjukvård, 
fritid, dig själv samt om du har något eget, annat område du tycker känns viktigt att lyfta fram i 
sammanhanget. Du väljer om du vill bli intervjuad på Lundströmmottagningen i Alingsås, 
Könsidentitetsmottagningen (KIM) BUP i Lund, på Linnéuniversitetet i Växjö eller i ett enskilt mötes/ 
samtalsrum på valfri plats. Intervjun beräknas ta cirka en timme och genomförs någon gång under 
perioden 25 februari-15 mars. Plats, tid och datum för intervju bokas när du kontaktat oss och 
bestämt dig för att delta. Ditt deltagande i studien är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt 
deltagande utan närmare motivering.  
 
Om intresset för deltagande skulle visa sig väldigt stort kommer urval att ske utifrån hur vi på 
smidigaste sätt kan samordna intervjuer på de olika platserna. Detta för att kunna hålla oss inom 
tidsramen samt ur ett logistiskt perspektiv även ta hänsyn till miljön.  
 
Vad är riskerna? 
Det finns inga kända risker med att delta i studien. Beroende på hur du upplever att prata om ämnet 
och de olika områdena finns det risk för olika känslomässiga reaktioner.  
 
Deltagande, frivillighet och behandling av data 
Deltagandet är anonymt, frivilligt och kan avslutas när som helst under processen. Intervjun kommer 
att spelas in ljudmässigt. Det inspelade materialet kommer att anonymiseras. Dock kan det vara så att 
handledare och eventuella opponenter kommer att ta del av det anonymiserade materialet. Enbart vi 
kommer ha tillgång till inspelningen. Efter att uppsatsen godkänts kommer inspelningen att förstöras. 
Inga enskilda personer kommer att kunna identifieras i det färdiga examensarbetet, där resultaten 
kommer presenteras.  
 
Hur får jag information om studiens resultat? 
Resultaten kommer sammanställas och presenteras i vårt examensarbete. Beräknad examen är i början 
av juni 2019. Resultaten och den färdiga uppsatsen kommer finnas tillgängliga om du är intresserad av 
att ta del av dem. Kontakta Malin Lundmark (ml223wg@student.lnu.se), Björn Nielsen 
(bn222cq@student.lnu.se) eller handledare Laszlo Harmat (laszlo.harmat@lnu.se) om du vill få 
tillgång till det färdiga examensarbetet. 



	  

 
Inga egna utgifter, exempelvis resekostnader, ersätts. Studien har inga kommersiella intressen. 
Kontaktinformation: 
Psykologstudenter: Malin Lundmark (ml223wg@student.lnu.se), tel: +46 738084508 

Björn Nielsen (bn222cq@student.lnu.se), tel: +46 730770555 
 
Handledare:  Laszlo Harmat (laszlo.harmat@lnu.se), tel: +46 470708772  



	  

Bilaga V 

 
 
 

Skriftligt informerat samtycke till medverkan i studie om: 
 

Föräldrars upplevelser av att ha ett barn vars kropp inte stämmer överens 
med barnets upplevda kön. 

 

Deltagarens samtycke: 
 
Jag har informerats om studiens syfte, om hur informationen samlas in, bearbetas, handhas 
och slutligen presenteras.  
 
Jag har informerats om att mitt deltagande är frivilligt och att jag, när jag vill, kan avbryta 
min medverkan i studien utan att ange orsak. 
 
Jag samtycker härmed till att medverka i denna intervjustudie som handlar om mina 
upplevelser av att ha ett barn vars kropp inte stämmer överens med barnets upplevda kön. 
  
  
Ort, datum:  ______________________________________________ 
 
Studiedeltagarens   
Namn och underskrift: ______________________________________________ 
 
 

Bekräftelse av information om projektet: 
 
Jag bekräftar att deltagaren har mottagit muntlig och skriftlig information om projektet.  
 
Jag är övertygad om att deltagaren har tillräcklig information att fatta beslut om deltagande i 
forskningsprojektet.  
 
Ort, datum:  ______________________________________________ 
 
Student  
Namn och underskrift: ______________________________________________ 
 
 
Kontakt: 
Psykologstudenter: Malin Lundmark (ml223wg@student.lnu.se), tel: +46 738084508 
          Björn Nielsen (bn222cq@student.lnu.se), tel: +46 730770555 
 
 
Studien handleds av Laszlo Harmat, universitetslektor Institutionen för psykologi, 
Linnéuniversitetet. laszlo.harmat@lnu.se 



	  

Bilaga VI 
  

Tabell 3: Analysprocessen 
 
Faser 

 
Beskrivning 

 
Utkomst 

   

Fas 1 Lära känna datan Transkribering, genomläsning, omläsning, anteckningar 
   
Fas 2 Utveckla initiala koder 

 
 

• Kunskap, kan inte hittas eller fås 
• Parallellt stöd, snappa upp, fånga upp 
• Väntan; tills behandling börjar, vakuum, då börjar livet, nyckeln 
• Könande, pronomen, rigida kategorier, omklädning 
• Oro och ångest, mår dåligt när barnet mår dåligt 
• Vill förstå sitt barn och kunna prata med barnet 
• Kämpar för sitt barn, hönsmamma, slåss för sitt barn 
• Social transiton och dess följder 
• Acceptans, öppet samhälle 
• De vänner som ifrågasätter stängs ut 
• Kan prata med vänner, dela med  
• Mamman är förtroendepersonen 
• Alla vill sprida kunskap, budskap 
• Beroendesituation 
• Finns en möjlighet som denna generation har 
• Fördomar, egna, andras samhällets, kategorisering, normer 
• Resan, utveckling, att vara förälder 

   
Fas 3 Söka efter teman 

Sortera in koder under 
potentiella teman 

“Resan” är en lång väntan 
Kunskapsbehov/ okunskap/ kompetens  
Oro/ ångest/ rädsla/ ovisshet kring framtiden  
Könande/ samhällets rigida normer 

   
Fas 4 Granska teman 

Koda igen 
Förfina 
Förkasta 

Behov av/ brist på information & kunskap   
Könande i samhället/ Det eviga könandet  
Kampen  
Väntan  
Hopp 
Oro/ ångest/ rädsla/ ovisshet kring framtiden  
Känsla av att vara utlämnad, vilsen, övergiven 

   
Fas 5 Definiera och namnge teman 

Identifiera essensen 
Teman får ej överlappa 
 

1. Tillgänglighet 
1.1. Information  
1.2. Stöd  
1.3. Utredning och vård  

2. Kunskap och kompetens  
2.1. Allmän kunskap kring trans  
2.2. Pronomen, namn och könande 
2.3. “Den goda viljan “   

3. Resan   
3.1. Kampen  
3.2. Mammorna  
3.3. Väntan  
3.4. Tombola  
3.5. Oro och rädsla 
3.6. Hopp 
3.7. Ovisshet  

   
Fas 6 Producera rapport Framtagning resultat (se tabell 4, bilaga V) 



	  

Bilaga VII 
 
Tabell 4: Resultat 
 
Huvudtema 

 
Subtema 

 
Dataexempel 

 
Tillgänglighet 

 
Information 

 
“För att när XXX kom ut då så vart ju vi lite stressade och kände: var skall 
vi vända oss?” 
 

 Stöd “Ja alltså, det är i så fall att man fick mer stöd, … ja, fick prata med någon 
om detta, att det ingick i, i proceduren eller vad man säger.” 
 

 Utredning 
och vård 

“Det var liksom inte nån … utredning eller nåt slag, utan ja, men jag kan 
tänka mig att det heter introduktionssamtal, att man typ ska känna sig 
bekväm med varandra. Men att åka till Stockholm för det kändes ju liksom 
lite … onödigt.” 
 

Kunskap 
och kompetens 

Allmän 
kunskap kring 
trans 

“Vad dom sa i ord, eeh, och vad som var handling var två väldigt olika 
saker. Dom sa, ”Ja nej, det här är inga konstigheter för oss.” Men, jag 
upplever inte att dom har levt upp till det, i sina handlingar …” 
 

 Pronomen, 
namn och 
könande 

“Då hade vi ändå bytt namn, så det hade gått igenom, och ändå kommer 
dom ut i väntrummet och ropar upp fel namn.” 
“Så det är fortfarande detta könande konstant i … i olika situationer.” 
 

 ”Den goda 
viljan” 

“Det fanns, det fanns inte några … vanor eller rutiner på hur man hanterar 
det, men dom har hanterat saker jättebra efter hand som vi har liksom 
önskat med dom saker som har behövts.” 
 

Resan Kampen “ … och … stötta upp och slåss för honom när det behövs.” 
 

 Mammorna “Och när det handlar om ungar som kliver utanför normpaketet liksom, då 
är det mammorna som driver.” 
 

 Väntan “Att det gick lite fortare i den här stackars kön. Ja, det hade ju vart, för att 
det har ju känts såå … som att det aldrig tar slut, liksom.” 
 

 Tombolan “Det beror helt på vem man träffar.” 
 

 Oro och rädsla “Det finns ju risk, jag är också rädd för komplikationer vid operationer och 
sådana saker.” 
 
 

 Hopp “Jamen nu känns det ju som att det finns alla möjligheter att det ska bli 
bra.” 
 

 Ovisshet “Det blir en resa och jag vet inte liksom var den kommer leda.” 
 

 

 

 

 



	  

Bilaga VIII 
 
 
Tabell 1: Litteratursökning 
 
Sökning 
 

 
Databas 

 
Sökord 

 
Selektions 
kriterier 

 
Träffar 

 
Selekterade  
Artiklar  

1 Pubmed Parents AND children AND 
gender dysphoria  

 37 7 

2 Psycinfo Parents AND children AND 
gender dysphoria  

In abstract 34 3 

3 Onesearch Parents AND children AND 
gender dysphoria  

In abstract 24 0 

4 Onesearch Könsdysfori  1 0 
5 DIVA Könsdysfori  4 0 
 
 
Tabell 2: Selekterade artiklar 
 
Författare 

 
År 

 
Titel 

 
Publicerad 

Chen D, Hidalgo MA, 
Garofalo R. 

2017 Parental Perceptions of Emotional and Behavioral 
Difficulties Among Prepubertal Gender-
Nonconforming Children. 

Clin Pract Pediatr 
Psychol.  

Coolhart D, Shipman 
DL. 

2017 Working Toward Family Attunement: Family 
Therapy with Transgender and Gender-
Nonconforming Children and Adolescents. 

Psychiatr Clin North 
Am. 

de Vries AL, Cohen-
Kettenis PT. 

2012 Clinical management of gender dysphoria in 
children and adolescents: the Dutch approach. 

J Homosex 

Drescher J, Byne W. 2012 Gender dysphoric/gender variant (GD/GV) 
children and adolescents: summarizing what we 
know and what we have yet to learn. 

J Homosex 

Gray SA, Sweeney KK, 
Randazzo R, Levitt HM. 

2016 "Am I Doing the Right Thing?": Pathways to 
Parenting a Gender Variant Child. 

Fam Process. 

Gregor, Claire; 
Davidson, Sarah; 
Hingley�Jones, Helen. 

2016 The experience of gender dysphoria for pre-
pubescent children and their families: A review of 
the literature 

Child & Family 
Social Work 

Gregor, Claire; Hingley-
Jones, Helen; Davidson, 
Sarah. 

2015 Understanding the experience of parents of pre-
pubescent children with gender identity issues 

Child & Adolescent 
Social Work Journal 

Kern L, Edmonds P, 
Perrin EC, Stein MT. 

2017 An 8-year-old Biological Female Who Identifies 
Herself as a Boy: Perspectives in Primary Care 
and from a Parent. 

J Dev Behav Pediatr. 

Schwartz D. 2012 Listening to children imagining gender: observing 
the inflation of an idea. 

J Homosex 

Spivey, Leigh A; 
Edwards-Leeper, Laura. 

2019 Future directions in affirmative psychological 
interventions with transgender children and 
adolescents 

Journal of Clinical 
Child and Adolescent 
Psychology 

 
Inklusionskriterier:  
Barn med könsdysfori - föräldrars erfarenheter. 
Peer reviewed, engelska alternativt svenska.  
 
Exklusionskriterier:  
Föräldrars erfarenheter där fokus ligger på annan problematik än könsdysfori hos barn eller problematik hos 
föräldrar. 
Artikel, bok eller avhandling ej tillgängliga via studentkonto. 
	  


