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Dialog med ungdomar1 om vården vid könsdysfori 

1.   Inledning 
I augusti 2019 inleddes ett samarbete mellan Smer och Barnombudsmannen, 
BO, angående barn och unga med könsdysfori. Samarbetet har skett inom 
ramen för ett av BO:s regeringsuppdrag2 och utmynnade dels i två 
ungdomsdialoger som genomfördes i december 2019, dels i ett 
kunskapsseminarium som ägde rum i februari 2020. 

För Smers del har det handlat om att fortsätta sin beredning av frågan om 
vård av barn och unga med könsdysfori genom att samla in mer kunskap på 
området från berörda unga samt experter. Under den debatt som varit i 
medier det senaste året i denna fråga har de berörda personernas egna röster 
sällan hörts. Rådet anser att det är av avgörande betydelse att ta del av barn 
och ungas egna erfarenheter och synpunkter på vården när frågan diskuteras. 
Barn och unga ställs vidare inför flera etiska dilemman som berör bl.a. 
självbestämmande, information och delaktighet, trygghet samt behov vs. 
tillgången till vård. Syftet med ungdomsdialogerna var därmed att ta reda på 
hur transungdomar (under 18 år) kan uppleva vården utifrån barnrättsliga 
och medicinsk-etiska frågeställningar. Centrala teman var: Vilka erfarenheter 
har ungdomarna av vården, vilka brister med vården upplever de och hur 
kan vården förbättras.  

Två ungdomsdialoger arrangerades den 11 respektive 17 december 2019. Vid 
den första dialogen deltog tre ungdomar och vid den andra deltog fyra 
ungdomar, samtliga mellan 15-17 år. Det har varit en blandning av transkillar 

 
1 Under 18 år. 
2 Regeringsbeslut 2019-06-27, Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Barnombudsmannen. 
A2019/01276/MRB. 
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och transtjejer samt en person som identifierade sig som ickebinär3. 
Ungdomarna har kommit från olika delar av Sverige. För Smers räkning 
deltog Helena Teréus, utredningssekreterare, och från BO deltog Martina 
Blombergsson, utredare och Rebecka Pomering, jurist. För att nå ut till 
intresserade ungdomar har Smer och BO kontaktat vårdmottagningar, 
ungdomsmottagningar med HBTQ-tema, intresseorganisationer m.fl. 

2.   Ämnen och underlag 
Vid planeringen av dialogerna identifierades fem områden som bedömdes 
vara viktiga dels utifrån ett medicinsk-etiskt perspektiv, dels utifrån 
bestämmelserna i Barnkonventionen om barnets rättigheter. Under varje 
område togs frågor fram att diskutera vid dialogen. Områdena var: 

• Information (frågorna handlade t.ex. om information om 
vårdprocessen, om behandling och risker, om man får tillräcklig 
information för att fatta ett genomtänkt beslut om behandling, 
information och stöd om man ångrar sig). 

• Självbestämmande/delaktighet (t.ex. känner man sig lyssnad på, 
finns möjlighet att påverka vården, närståendes roll och stöd, om 
man inte är överens med sin vårdnadshavare). 

• Behov av vård och behandling (t.ex. har behovet av vård 
tillgodosetts, finns utrymme för reflektion och att ändra sig under 
utredning/behandling, är man nöjd med vården, har man fått det 
stöd av psykolog/kurator som man behöver). 

• Trygghet/förtroende (t.ex. har man fått vara den man är i vården, 
har man känt sig trygg med behandlingar, känt förtroende för 
läkare/psykolog). 

• Övrigt (t.ex. möjlighet att få stöd). 

Flera av frågorna behandlades under flera områden. En avslutande fråga har 
handlat om hur ungdomarna vill att vården ska se ut och på vilket sätt 
vården kan förbättras.  

 
3 En person som identifierar sig som mellan, bortom eller med båda könskategorierna kvinna/man kan kalla 
sig ickebinär. Många ickebinära identifierar sig inte som något kön alls. 
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Utöver detta hade Socialstyrelsen, mot bakgrund av sitt regeringsuppdrag att 
se över 18-årsgränsen för könskorrigerande kirurgi, skickat med två frågor: 

1. Hur ser du på behovet av att få ändra juridiskt kön innan 18 år 
fyllda? Hur viktigt kan det vara? Vad är det som gör det viktigt/inte 
viktigt? 

2. Hur ser du på möjligheten att få genomgå kirurgiska ingrepp i 
könsorganen vid könsdysfori före 18 års ålder? Hur viktigt kan det 
vara? Kan t.ex. en 15-åring vara tillräckligt mogen för att förstå och 
bedöma konsekvenserna av sådana ingrepp? 

Vad behöver en i så fall för information/stöd för att kunna ta 
ställning till detta? 

Inför dialogen skickades praktisk information ut till deltagarna tillsammans 
med en samtyckesblankett (ungdomarna fick t.ex. godkänna att materialet 
skulle komma att användas i BO:s samt Smers verksamheter). 

3.   Upplägg 
Vid dialogen delades en instruktion ut till samtliga deltagare om övningar för 
att få igång samtalet kring de områden som valts ut (se ovan). Dialogerna 
inleddes med att BO berättade om hur de arbetar, sitt regeringsuppdrag och 
hur de kommer att använda sig av ungdomarnas berättelser. Helena Teréus 
berättade om Smer, samt Smers projekt och att ungdomarnas synpunkter 
kommer att föras vidare till rådet. Därefter följde ett samtal kring de teman 
som beskrivits ovan både fritt och genom att ungdomarna på post-it lappar 
antecknade vilka frågor de tyckte var viktigast (utifrån teman). 

4.   Ungdomarnas berättelser och synpunkter 

4.1   Information 
När det gäller könsbekräftande hormonbehandling berättade en ungdom att 
hen fick mycket information om vissa risker med testosteronbehandling men 
ingen information om andra. Angående frågan om hen ville spara äggceller 
hade hen behövt mer stöd från vården. Informationen kom sent och tätt 
inpå testosteronbehandlingen. Det var mycket information som hade behövt 
komma tidigare för att hen skulle ha kunnat fatta ett genomtänkt beslut. Mer 
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stöd hade behövts eftersom effekterna av behandlingen är irreversibla i detta 
avseende.  

En annan ungdom berättade att hen inte minns vilken information hen fått 
angående risker men att hen sökt information på andra sätt än genom 
vården. 

Flera av ungdomarna vittnade om att de var osäkra på varför utredningen 
tog så lång tid och var i utredningsprocessen de befann sig. 

4.2   Självbestämmande/delaktighet 
Flera ungdomar berättade att bemötandet från sjukvårdspersonalen är 
avgörande, att de känner att de blir lyssnade på och att personalen är 
professionell och använder rätt pronomen. Flera av ungdomarna har stött på 
vårdpersonal som de inte upplever har bemött dem på ett bra sätt eller 
lyssnat på dem. En beskrev att hen blivit behandlad som en 5-åring och inte 
tagen på allvar eller lyssnad till. En annan har känt sig ”avhumaniserad” i 
kontakt med vården.  

En av ungdomarna framhöll att varje barn har rätt till sin egen kropp enligt 
barnkonventionen, att men detta inte gäller ungdomar med könsdysfori som 
inte fyllt 18 år. Hen ville inte att föräldrar eller sjukvården ska bestämma 
över hens kropp och upplevde sig inte bli behandlad på samma sätt som 
andra. 

4.3   Behov av vård och behandling 
Flera av ungdomarna lyfte fram att det känns som att transvården utgår från 
en mall och den måste man passa in i för att få vård. En ungdom uttryckte 
det som att ”uppfattningen är att man måste säga rätt sak”. Ungdomarna 
tyckte att vården i stället borde utgå från individen och att könsdysforin inte 
uttrycks på samma sätt för alla. En ungdom berättade att två-könsnormen är 
väldigt tydlig i transvården som hen upplever är fast i normer och att det 
saknas normkritik. En transkille sade att han känt sig ifrågasatt för att han 
inte tyckte om sport, vilket han upplevde förväntades av honom som kille. 
Han kände därför att han behövde överdriva sina maskulina sidor och inte 
kunde berätta om feminina intressen. 

Även andra berättade att de känt att de behövt överdriva för att passa in i 
mallen. En person vittnade om att man ibland till och med måste säga att 
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könsdysforin är så allvarlig att man inte kommer överleva om man inte får 
vård. Upplevelserna var dock olika och en transkille kände att han passade in 
i mallen och därför inte behövde överdriva så mycket. Samma transkille 
berättade dock att han känt att han måste ändra på sig själv i vardagen 
utifrån en maskulin norm.  

En av ungdomarna identifierade sig som icke-binär och berättade att hen vid 
andra mötet med vården fått veta att hen inte skulle få någon vård på grund 
av detta. Hen fick ingen information om vart hen kunde vända sig i stället 
utan fick leta på nätet efter information om att hen kunde få vård på annat 
sätt. 

En annan av ungdomarna berättade att hens utredning för könsdysfori 
pausats på grund av att hen utreds för autism. Hen hade inte fått någon 
information om varför det är så. En av ungdomarna berättade att det händer 
att utredningar pausas eller avbryts om det kommer fram sexuella trauman. 
Det kan också hända att man räknas som för psykologiskt instabil för att 
genomgå en utredning om man har suicidtankar vilket kan bli ett moment 
22. 

Flera av ungdomarna vittnade om problemet med de långa väntetiderna för 
att få komma till en mottagning för utredning av könsdysforin. De flesta 
hade fått remiss via BUP men därefter kunde väntan bli lång. Väntetiderna 
skiljer sig också åt över landet. Flera av ungdomarna berättade att detta 
skapar ett stort lidande och att många börjar självmedicinera med hormoner 
eller försöker ta livet av sig. En av ungdomarna berättade att hen försökt att 
ta sitt liv vid flera tillfällen. En av ungdomarna sade att ”att gå igenom 
puberteten i fel kropp är det värsta som finns. Jag som har gått igenom hela 
puberteten i fel kropp känner det som ett sexuellt övergrepp. När man går 
till läkaren säger de att det är normalt”. 

De berättade också om långa utredningstider. Majoriteten upplevde att de 
var säkra på sin könsidentitet och därför inte behövde en lång utredningstid 
för att fundera på om detta är rätt för dem. Utredningstiden upplevdes i 
stället av flera vara till för att övertyga professionen. En av ungdomarna sade 
att ”när man väl kommit till transvården då vet man. Det tar så lång tid”. En 
annan ungdom menade att det är bara om man verkligen behöver vården 
som man kommer att söka den. Ytterligare en ungdom tyckte dock att 
utredningen måste ta tid. 



Bilaga 1 

6 (9) 

 
 

En av ungdomarna upplevde att Uppdrag gransknings program om 
transvården påverkat vården så att köerna blivit längre och att unga inte får 
hormonbehandling i samma utsträckning som tidigare trots att de är 
tillräckligt gamla. 

En av ungdomarna berättade att hen uttryckt tydlig könsdysfori för flera år 
sedan på BUP men att hen blivit tvingad till experimentell behandling både 
på BUP och på mottagningen för könsdysfori. Hen började i stället att 
självmedicinera med könsbekräftande hormoner.  

Två av ungdomarna menade att de fått bra hjälp av psykologer. En menade 
att det hade betytt mycket att prata med någon men att det finns väldigt lite 
tider och att man får vänta länge. Den andre berättade att hen fått byta 
psykolog för att det behövts men sedan fått den hjälp hen behövt. 

4.4   Trygghet/förtroende 
En av ungdomarna berättade att det är mycket privata saker som man måste 
prata med utredaren om, t.ex. känslor kring sitt könsorgan, och att man inte 
vill berätta sådant för vem som helst. Ungdomen upplevde dock inte att hen 
hade något val eftersom hen måste gå igenom utredningen. Som nämnts 
under avsnitt 4.2 Självbestämmande/delaktighet hade flera av ungdomarna 
upplevt att de inte blivit bemötta på ett professionellt sätt av vårdpersonal, 
som t.ex. inte lyssnat på dem eller inte använt rätt pronomen. Flera uttryckte 
att det var viktigt för dem att känna förtroende för vårdpersonalen för att de 
skulle vara trygga och våga berätta om sin situation. 

Flera av ungdomarna hade upplevt att det under utredningen ställs många 
integritetskänsliga frågor som de inte känt var relevanta för deras 
transidentitet eller könsdysfori. En ungdom beskrev det som att det känts 
som att ”ditt privatliv existerar inte, de måste veta allt”. Det har handlat om 
frågor kring t.ex. preventivmedel, hur ungdomen haft sex, om hen är 
homosexuell, har något trauma eller lekt med dockor i barndomen.  

Två av ungdomarna berättade att de varit med om att vårdpersonal inte 
berättat sanningen för dem om deras provresultat, vilket i ett fall sköt upp en 
planerad operation. En av ungdomarna sade att hen inte litar på vården. En 
annan berättade att hen meddelat att hen inte ville spara spermier, men då 
försökte vårdpersonal övertyga hen att ändra sig, vilket blev en dålig 
upplevelse. 
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En ungdom hade också upplevt att läkaren journalfört felaktiga uppgifter. 
En annan berättade att hen inte vågar berätta om trauman för sin psykolog 
av rädsla för att det ska påverka könsdysforiutredningen. Hen hade upplevt 
att olika vårdinstanser delat information trots att hen inte samtyckt till detta. 

När det gällde tvivel kring behandling och diagnos var det en av ungdomarna 
som rekommenderade att man i så fall bör prata med någon som inte är 
direkt kopplad till utredningen. Hen upplevde att det var svårt att lyfta frågor 
kring tvivel till behandlande läkare. Hen kände dock att det kunde finnas 
behov av att prata om sådana saker med någon. 

4.5   Övrigt 
Flera av ungdomarna hade fått hjälp av sina föräldrar med de första 
kontakterna med vården och föräldrarna hade sedan stöttat dem genom 
processen. Stödet från föräldrar upplevdes som avgörande både för 
ungdomen själv och för att hen överhuvudtaget skulle få vård. En av 
ungdomarna påpekade att det är viktigt att ha en vuxen som stöttar en helt 
så att man inte är ensam. Som en annan uttryckte det ”hur ska man kunna 
tro på sig själv om ingen annan gör det?”.  

En ungdom lyfte fram att det var viktigt att inte vara ensam och att ”hitta en 
vuxen som inte är transvårdsvuxen som stöttar dig helt”. 

4.6   Socialstyrelsens frågor 
1. Hur ser du på behovet av att få ändra juridiskt kön innan 18 år 

fyllda? Hur viktigt kan det vara? Vad är det som gör det viktigt/inte 
viktigt? 

Majoriteten av ungdomarna tyckte att det är viktigt att det finns en möjlighet 
att ändra juridiskt kön innan man fyller 18 år. De berättade att ett 
personnummer som inte överensstämmer med könsidentiteten leder till en 
mängd problem. En transkille berättade t.ex. att när han skulle gå till läkaren 
för att kontrollera sina testosteronvärden blev det ofta problem med 
datasystemen eftersom hans juridiska kön är kvinna. En transtjej berättade 
att hon blivit stoppad på flygplatsen och att hon blivit indelad i killgrupp i 
klassen. Andra var oroliga för att deras juridiska kön går att hitta på nätet 
tillsammans med adress etc. och att de ska utsättas för hatbrott. De vittnade 
om en stor utsatthet i samhället pga. detta. En av ungdomarna hade varit hos 
polisen flera gånger pga. hot.  
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Två av ungdomarna tyckte att man skulle avskaffa juridiskt kön helt. En 
påpekade att det i kontakt med vården kan vara bra om man har en biologisk 
markering så att transmän kan få kallelser till cellprovtagning och så att andra 
könsbundna sjukdomar kan utredas.  

2. Hur ser du på möjligheten att få genomgå kirurgiska ingrepp i 
könsorganen vid könsdysfori före 18 års ålder? Hur viktigt kan det 
vara? Kan t.ex. en 15-åring vara tillräckligt mogen för att förstå och 
bedöma konsekvenserna av sådana ingrepp? 

Vad behöver en i så fall för information/stöd för att kunna ta 
ställning till detta? 

Fyra av ungdomarna uttryckte starkt stöd för en ändring av lagen och att låta 
även personer under 18 år få genomgå kirurgiska ingrepp i könsorganen. De 
ansåg att operationen var livsnödvändig och menade att flera transpersoner 
tar sitt liv för att de inte får genomgå operation. Någon framhöll att cis-
personer4 inte borde ha något att säga till om detta. En transtjej beskrev det 
som att hormoner kan göra så att man känner sig bättre men en operation 
skulle få henne att känna sig som en kvinna på riktigt. En annan av 
ungdomarna berättade att hen inte skulle klara av att vänta på operationen 
med det lidande det innebär, utan att det fanns en stor risk att hen skulle 
begå självmord i väntan på operation. Hen berättade att hens psykolog inte 
kunde hjälpa hen eftersom psykologen inte kan ändra på hens kropp och 
därmed inte minska dysforin.  

En annan ungdom ansåg att för hens del var det viktigare att få hormoner 
innan 18 eftersom de hade inverkan på kroppen, men ett kirurgiskt ingrepp 
hade samma resultat även om man gör det efter 18 år. Hen upplevde sig inte 
ha behov av kirurgi före 18 års ålder. Ytterligare en annan ungdom sade att 
hen inte litade på att personer under 18 kan förstå vidden av ett sådant 
beslut och att det finns en risk att man inte får rätt information av vården. 
Dessa ungdomar var dock födda biologiska flickor och en av dem påpekade 
att könskirurgi för transmän inte kan göras bra i Sverige och är mycket 
svårare än kirurgi för transkvinnor. 

 
4En cisperson är motsatsen till en transperson, och således en person som är i samklang med sin kulturs 
könsnormer. Det är med andra ord en person vars biologiska kön överensstämmer med dess juridiska, 
sociala och upplevda kön. 
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4.7   Ungdomarnas tankar om hur vården kan förbättras 
Apropå förslag på förbättringar av vården nämnde ungdomarna bl.a.: 

- Att det behövs mer pengar och resurser till transvården samt fler 
psykologer och läkare. 

- Att väntetiderna behöver bli kortare. 

- Att utredningstiderna behöver bli kortare. 

- Att det vore bra med information och tips om stöd som kan ges 
under väntetiden. 

- Att personalen som arbetar inom transvården måste vara särskilt 
utbildad i transfrågor och diskrimineringsfrågor. 

- Vikten av kunskapshöjande insatser i vården om ickebinaritet. 

- Att transpersoner i högre utsträckning måste få bestämma över sina 
egna kroppar. Annars kvarstår risken att transpersoner tar livet av sig. 

- Att det är bra om barn och unga kan få prata med någon utanför 
vården. 

- Vikten av att standardisera vården, dvs. se till att alla får en likvärdig 
vård. 

- Vikten av att prata med den enskilda patienten om vad som utgör 
dysfori för den personen och att inte utgå från mallar. 
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