
Könsdysfori 

”Transvård bör 
värna varje 
individ – inte en 
grupp” 

 
Ett stort antal unga individer riskerar i dag att få irreversibla behandlingar som i slutändan visar 

sig varken nödvändiga eller ens önskvärda, skriver debattören. Foto: Colourbox 

Det vetenskapliga underlaget för könsbekräftande 

behandling vid könsdysfori hos unga är närmast 

obefintligt. Försiktighet är i detta läge det mest 

ansvarsfulla, skriver Angela Sämfjord, tidigare verksam 

inom vården för könsdysfori. 
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DEBATT | KÖNSDYSFORI 

Det här är en argumenterande text med syfte att påverka. Åsikterna som uttrycks är skribentens 

egna. 

Vågorna i könsdysforidebatten har sista året stundtals gått höga. När 

de högsta vågorna nu lagt sig är det av yttersta vikt att samtalet fortsätter. 

Frågan om könsbekräftande vård framställs inte sällan som en 

rättighetsfråga. Det är ytterst olyckligt att det här kommit att bli en fråga 

om transpersoners rätt till könsbekräftande vård, när det snarare handlar 

om unga människors rätt till rätt vård. 

Hbtq-personers rättigheter skall samhället värna. Emellanåt sker 

avskyvärda handlingar i vårt land som påminner oss om att rättigheter inte 

vinns en gång för alla, utan att mänskliga rättigheter ständigt måste vakas 

över, återerövras och befästas. Kampen för hbtq-personers rättigheter skall 

fortsätta oförtrutet. 

Ett stort antal unga individer riskerar dock i dag att få irreversibla 

behandlingar som i slutändan visar sig varken nödvändiga eller ens 

önskvärda. Enskilda individer riskerar att få lida onödigt länge då övrig, 

mer hjälpsam, behandling riskerar att försenas eller i värsta fall utebli då 

fokus hamnar på könsdysforin. 

Annons 

Annons 

Stäng 

Det vetenskapliga underlaget för könsbekräftande behandling vid 

könsdysfori hos unga är närmast obefintligt, vilket SBU:s kartläggning som 

presenterades i december visade. Tidigare forskning på barn och ungdomar 

är inte möjlig att utan vidare applicera då patientgruppen som numera 

söker könsbekräftande vård förändrats. I samband med att antalet unga 

som söker vård för könsdysfori ökat avsevärt senaste dryga fem åren ses ett 



par förändringar. Könsdysforin debuterar i ökad grad i ungdomsåren och 

andelen vårdsökande individer som vid födseln tilldelats flickkön har 

skjutit i höjden, upp till 85 procent i vissa åldersgrupper, jämfört med en 

tidigare relativt jämn könsfördelning. 

Klinisk erfarenhet visar en omfattande psykisk ohälsa där den psykiska 

ohälsan kan spåras tillbaka till en tidpunkt innan tankar kring 

könsinkongruens uppkom. Den psykiska ohälsan är huvudsakligen primär 

och inte sekundär till könsdysforin. Autism är kraftigt överrepresenterat, 

uppemot hälften har tydlig autistisk symptomatologi, jämfört med 

befolkningen i sin helhet där autism förekommer hos ungefär 1 procent. 

Samtidigt ses också uttalade psykosociala belastningsfaktorer och 

upplevelse av utsatthet utifrån tilldelad könstillhörighet. Den sammantagna 

bilden väcker misstanke om att en stor del av ökningen bäst förklaras av att 

psykisk ohälsa och utvecklingsneurologiska funktionsnedsättningar orsakar 

lidande vilket utgör drivkraften till att söka en förklaring till det psykiska 

måendet. Könsdysfori kan då bli en förklaringsmodell till lidandet snarare 

än dess ursprung. Som professionell vore det oetiskt att blunda för det här. 
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Rådande förklaringsmodell av könsidentitet/könsinkongruens inom 

den internationella transvården är att könsidentiteten mest sannolikt 

utvecklas i ett komplext samspel mellan biologiska, psykologiska och 

sociala faktorer. I nuläget ter det sig högst osannolikt att biologiska faktorer 

skulle utgöra förklaringen till den kraftiga ökningen i stora delar av 

västvärlden. Då kvarstår psykologiska och sociala faktorer. Utifrån att den 

kraftiga ökningen av könsdysfori hos unga skett i stora delar av västvärlden, 

måste förklaringen sökas i faktorer som spänner internationellt. 

Att en stor del av de senaste årens kraftiga ökning bäst förstås utifrån 

begrepp som kultursjukdom är väl förenligt med klinisk erfarenhet. 

Exempel på tillstånd som kan förstås utifrån begreppet kultursjukdom är 

anorexi, självskadebeteende och uppgivenhetssyndrom (även benämnt 

apatiska flyktingbarn). Kultursjukdomar är tillstånd som uppkommer i en 

viss tid och kultur. Begreppet kultursjukdom fokuserar på spridnings- och 



internaliseringsmekanismerna: det vill säga varför och hur en viss 

sjukdomsbild slår igenom, legitimeras och gestaltas i en bestämd samtid. 

Kultursjukdomar skapar en hemvist och legitimitet och erbjuder 

tolkningsmodeller för upplevd ohälsa, men riskerar också att förskjuta 

blicken från en djupare liggande problematik. Kultursjukdomar har hög 

smittrisk. (För utförligare beskrivning av begreppet kultursjukdomar 

hänvisas till Karin Johannissons artikel ”Om begreppet kultursjukdom”, 

Läkartidningen nr 44, 2008). Att det skulle finnas ett inslag av social smitta 

i de senaste årens kraftiga ökning av könsdysfori har ifrågasatts av 

intresseorganisationer, men är väl förenligt med klinisk erfarenhet, både 

nationellt och internationellt. 
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Det ter sig sannolikt att vården numera möter individer där graden av 

könsinkongruens är lägre än tidigare, att en förskjutning skett. Hur långt 

kan vi förflytta oss och den enskilda individen fortfarande är hjälpt av den 

könsbekräftande behandlingen? Det här är kunskap vården i nuläget inte 

besitter. 

Transvården, och i synnerhet barn- och ungdomstransvården, måste i 

första hand värna den enskilda individen som söker vård för könsdysfori. 

Det innebär att det fåtal ungdomar med en tidig och djupgående 

könsinkongruens och könsdysfori, utan samtidig psykisk ohälsa, som är i 

behov av behandling skall få det. Det innebär också att vården måste 

erbjuda ett holistiskt perspektiv för det stora flertalet ungdomar där 

könsdysforin kompliceras av en komplex problematik med psykisk ohälsa, 

neuropsykiatriska svårigheter och psykosocial belastning. I ett av våra 

närmsta nordiska grannländer erhåller, utifrån det här, endast en mindre 

andel av de individer som söker vård för könsdysfori könsbekräftande 

behandling. Med full respekt för det lidande de här ungdomarna upplever, 

menar jag att försiktighet är det mest ansvarsfulla och enda möjliga. 

Vården måste ta ansvar, inte enbart här och nu, utan också i ett helt 

livsperspektiv. Att värna och säkerställa vården för båda grupperna är enda 

vägen framåt. 



Utifrån komplexiteten och osäkerheten i nuläget vill jag uppmana vården, 

Socialstyrelsen och socialministern till eftertanke och försiktighet. Vården 

när det gäller de livsavgörande medicinska besluten; Socialstyrelsen när det 

gäller uppdateringen av kunskapsstödet och uppdraget till 

utredningsenheterna, och socialministern vad gäller de politiska beslut som 

utgör riktningen för vården. 
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