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Sammanfattning 
 

Studiens övergripande syfte är att göra en kvalitativ studie om hur transpersoners 

livsvillkor påverkas av deras könsidentitet, könsuttryck samt heteronormen. 

Ytterligare ett syfte var att undersöka hur transpersoner upplever att de blivit bemötta 

när de passerat som kvinnor och/eller uttryckt en kvinnlig könsidentitet jämfört med 

när de passerat som män och/eller uttryckt en manlig könsidentitet. Data samlades in 

genom kvalitativa intervjuer med fem självidentifierade transpersoner, varav tre 

identifierade sig som MtF (Male to female), en som FtM (Female to male) och en 

som intergender eller genderqueer. Deltagarna rekryterades med hjälp av Internet 

samt med hjälp av personliga kontakter. Med utgångspunkt i socialkonstruktivistiska 

teorier som queerteori har en tematisk analys av insamlad data genomförts, av vilken 

det framgått att transpersoners livsvillkor i stor utsträckning påverkas av 

heteronormen samt att de blivit bemötta på mycket olika sätt beroende på om de 

passerat som män eller kvinnor. Forskning om transpersoner i relation till socialt 

arbete är i Sverige idag mycket begränsad och denna studie kan på ett småskaligt 

plan bidra till att fylla det hål som forskning om transpersoner i relation till socialt 

arbete utgör. 

 

Nyckelord: genus, kön, trans, transperson, transsexuell, intergender, genderqueer, 

queer, norm, heteronorm 
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Abstract 

 
The overall aim is to conduct a qualitative study on how transgender peoples’ living 

conditions are affected by their gender identity, gender expression and 

heteronormativity. Another purpose was to examine how transgender people have 

been treated when they’ve passed as women and/or expressed a female gender 

identity compared to when they’ve passed as men and/or expressed a male gender 

identity. Data were collected through qualitative interviews with five self-identified 

transgender people, three of whom identified themselves as MtF (Male to female), 

one as FtM (Female to male) and one that identified as intergender or genderqueer. 

Participants were recruited through the Internet and through personal contacts, and 

represented a sample of the study group. Based on social constructivist theories such 

as queer theory, a thematic analysis of data was conducted, from which it appeared 

that transgender people's living conditions are largely affected by heteronormativity 

and that they are treated very differently depending on whether they pass as men or 

women. Research on transgender people in relation to social work in Sweden is very 

limited and on a small-scale level, this study could contribute to filling the hole that 

research on transgender people in relation to social work is.  

 

Keywords: gender, sex, trans, transgender, transsexual, intergender, genderqueer, 

queer, norm, heteronormativity 
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1. Inledning 
 

En majdag i Köpenhamn år 2014 tar Conchita Wurst från Österrike hem segern i 

Eurovision song contest med låten ”Rise like a phoenix” (Dagens nyheter, 2014). 

Wurst äntrade scenen med lång, glittrande klänning, ett brunt hårsvall, 

lösögonfransar – och ett välodlat skägg (Dagens nyheter, 2014). Wurst androgyna 

könsuttryck orsakade rabalder i HBTQ-fientliga länder, som innan finalen hotade att 

bryta sändningen under hennes framförande, bland annat med argumentet att ”det är 

inte naturligt” (Dagens nyheter, 2014). Uppfattningen att Wursts androgyna 

könsuttryck inte är ”naturligt”, kan enligt socialkonstruktivistiska teorier betraktas 

vara en social konstruktion i sig då kategorier så som ”manligt” och ”kvinnligt” 

enligt socialkonstruktivism är socialt konstruerade och inte tyder på en inneboende 

natur av något slag (Rosenberg, 2002, s. 24). Wursts androgyna könsuttryck kan 

således enligt socialkonstruktivism inte betraktas vara mer ”onaturligt” än ett typiskt 

manligt eller kvinnligt könsuttryck. Det förtryck Conchita Wurst utsattes för i 

samband med Eurovision song contest är inte unikt i sitt slag, utan tyder på större 

strukturer. Flertalet kvantitativa forskningsrapporter tyder på att transpersoner i 

större utsträckning än andra har sämre psykisk hälsa, och Larsson et. al (2008, s. 16) 

skriver att så många som 40 % av deltagande transpersoner i en folkhälsostudie från 

2005 uppgav nedsatt psykisk hälsa, 21 % hade försökt ta sitt liv och 41 % uppgav att 

de blivit diskriminerade under de senaste tre månaderna.  Majoriteten av den 

forskning om transpersoner som finns i dagsläget är kvantitativ och säger inget om 

hur transpersoner själva upplever sin situation i relation till sin könsidentitet och sitt 

könsuttryck.  Denna uppsats har därför en socialkonstruktivistisk utgångspunkt i 

relation till kön och genus och ämnar utforska situationen för transpersoner som, i 

likhet med Conchita Wurst, på ett eller annat sätt bryter mot könsnormer.   

    

1.1 Studiens betydelse för socialt arbete 

 

Sedan 70-talet bedrivs forskning inom socialt arbete om relationen mellan kön, 

sexualitet och genus i Sverige och denna forskningsinriktning initierades och leds än 

idag av sexualitetsforskaren Sven-Axel Månsson, se avsnittet om tidigare forskning. 

Genusvetenskap inom Sverige är som forskningsområde inom socialt arbete även det 

omfattande, men forskning om transpersoner och deras vardag är marginell (Bremer, 

2005, s. 13). Den forskning som finns, nationellt och internationellt, är främst av 

teoretisk art (Bremer, 2010, s. 94) varför empiriska studier om transpersoner inom 

området för socialt arbete ur forskningssynpunkt kan anses motiverat. 

 Förstärkandet av heterosexualitet som det normativa kallas heteronormativitet 

och upprätthålls gemensamt av bland annat organisationer, normer och 

samhällsstrukturer (Ambjörnsson, 2006, s. 51-52). Många homosexuella upplever 

enligt Ambjörnsson (2006, s. 62) att de blir diskriminerade av socialarbetare, vilket 

tyder på att socialarbetare agerar utifrån heteronormen och således är en del av de 

institutioner och strukturer som upprätthåller heteronormen. Empiriska studier om 

transpersoner kan leda till praktisk nytta för socialt arbete i form av ökad 

medvetenhet om heteronormen och om könsöverskridares situation i relation till den. 
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1.2 Kort historia om queer1 
 

Larsson et. al (2008, s. 21) argumenterar för att en analys av transpersoner bör ske 

med koppling till HBT-rörelsens historia, då det finns många likheter mellan 

transpersoner och homo- och bisexuella. Då samtliga av dessa grupper är 

könsöverskridande och bryter mot heteronormen är en helhetsanalys enligt Larsson 

et. al (2008, s. 21) värdefull, varför en kort historia om HBT-rörelsen och dess 

utveckling till att kallas HBTQ-rörelsen följer nedan.     

 Under den årliga homosexuella frigörelseparaden i New York år 2007 var ett 

av slagorden som ropades ut; ”We’re Here, We’re Queer, Get Used To It!” 

(Ambjörnsson, 2006, s. 13). Syftet med slagordet och med de 15 000 flygbladen som 

delades ut var att uppmana till uppror och att slå tillbaka. De homosexuella var trötta 

på att behandlas sämre än heterosexuella och att anses vara en andra klassens 

medborgare. Budskapet som stod på flygbladet var bland annat följande:  

”Tillåt dig att vara förbannad över att priset för vår synlighet är att vi 

ständigt utsätts för hot om våld – våld mot queers som i stort sett varenda del 

av samhället främjar och bidrar till. Tillåt dig att känna vrede över att DET 

INTE  FINNS ETT ENDA STÄLLE I DETTA LAND DÄR VI GÅR 

SÄKRA, inte ett enda ställe där vi inte utsätts för hat och angrepp och 

självhatet och självmorden som ’garderoben’ innebär” (Ambjörnsson, 2006, 

s. 13). 

Flygbladen kom från en grupp som hette Queer Nationoch det sägs vara vid detta 

tillfälle som queerrörelsen föddes (Ambjörnsson, 2006, s. 14). Queer nation var en 

nybildad organisation vars främsta syfte var att bryta tystnaden kring aids och HIV, 

som i stor utsträckning drabbade den del av befolkningen som var bi- eller 

homosexuell (Ambjörnsson, 2006, s. 14). Organisationen uppmanade till uppror och 

konfrontation och en del av detta var att de återtog det en gång nedsättande ordet 

’queer’. Queer hade tidigare använts som ett skällsord för homosexuella kvinnor och 

män och slutade i princip att användas när ordet ’gay’ lanserades på 70-talet.  

 Utvecklingen av begreppet queer kan enligt Ambjörnsson (2006, s. 15) sägas 

ha skett i tre faser: den homofila, gay samt queerfasen. Den homofila fasen pågick 

under 50- och 60-talet då aktivister arbetade i det tysta för att göra 

levnadsförhållandena för homosexuella så bra som möjligt. Dåtidens samhälle 

diskriminerade homosexuella på både juridiska och sociala sätt och denna aktivism 

handlade om att hitta fredade platser för homosexuella för att motverka isolering 

(Ambjörnsson, 2006, s. 15). I Sverige bildades under denna tidsperiod RFSL, 

Riksförbundet för sexuellt likaberättigade. Under 1960- och 70-talet förändrades 

homoaktivismen, från att ha verkat i det tysta till att bli mer militant. Ordet homofil 

förkastades och ersattes med gay och under denna tidsperiod låg revolt i luften 

(Ambjörnsson, 2006, s. 16). Rosenberg (2002, s. 32) tar upp en viktig händelse för 

homorörelsen under denna period: upploppet på Stonewall Inn, en bar i New York. 

Många bi-, homosexuella, queer och transpersoner hade samlats en kväll år 1969, då 

polisen genomförde en razzia för att baren inte hade utskänkningstillstånd. Vad som 

hände när polisen kom kan mer eller mindre kallas för upplopp, då bargästerna gav 

sig på polisen (Rosenberg, 2002, s. 32). Denna händelse kom att bli mycket 

                                                           
1
 Nationalencyklopedin (2014) definierar queer som ”brett begrepp som kan ha flera betydelser, 

men som i grunden är ett ifrågasättande av heteronormen. Det kan innebära en önskan att i sin 
identitet inkludera alla kön och sexualiteter eller att inte behöva definiera sig. Många ser sin 
könsidentitet och/eller sin sexualitet som queer”.  
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symbolisk för homorörelsens nya, upproriska aktivism och satte dem på kartan som 

en konfronterande politisk kraft. Övergången från gay till queer handlade enligt 

Ambjörnsson (2006, s. 22) dels om ett generationsskifte, då det fanns många HBT-

aktivister som ville särskilja sig från gay-eran då de, upproret till trots, tyckte att det 

hade handlat mycket om tolerans på andras villkor och inte deras egna. Antagandet 

av ordet queer markerade ett brott mot en tidigare strävan efter att bli accepterad och 

tolererad som homosexuell och innebar en större konfrontation gentemot samhället 

(Ambjörnsson, 2006, s. 24). Under gay-perioden hade fokus legat på att samtala och 

förhandla med myndigheter och organisationer, vilket queer-aktivisterna tog avstånd 

från. Enligt Ambjörnsson (2006, s. 24) var en viktig anledning till den upproriska 

andan det allt hårdnande klimatet för alla människor som stod utanför den sexuella 

normen. Förekomsten av aids blev synlig i början av 80-talet och i takt med att 

sjukdomen blev alltmer utbredd klandrades sexuella ”avvikare” och homosexuella 

för dess framfart (Ambjörnsson, 2006, s. 24-25). Ett av queerrörelsens mål var att 

skapa allianser och överbrygga interna skillnader, vilket kom väl till pass då ett 

ökande antal HBT-människor började undra om gay-rörelsen verkligen inkluderade 

alla som var icke-heterosexuella. Många, bland annat transpersoner, kände sig 

utanför i officiella gay-sammanhang och sexuella avvikare som inte var tillräckligt 

”anständiga” blev marginaliserade i takt med att rörelsen blev mer och mer rumsren 

(Ambjörnsson, 2006, s. 25). Ett tecken på detta i Sverige var när Club Benjamin, en 

organisation för transsexuella, blev invald som lokalförening i RFSL 1980 och 

transsexuella kom att omfattas av RFSL:s stadgar år 1983. Club Benjamins inträde i 

RFSL skapade kontrovers och det ifrågasattes om transsexuella och homosexuella 

verkligen hade något gemensamt. Det ledde till att Club Benjamin trädde ur RFSL 

och var en av många anledningar till att queera tankar började få allt starkare fäste 

(Ambjörnsson, 2006, s. 26). Queer blev en term för alla som ställde sig utanför den 

normerande heterosexualiteten och kom att innefatta exempelvis transpersoner, 

butchflator, bi- och homosexuella. Syftet med begreppet queer var att fungera som en 

mer inkluderande term, istället för tidigare begrepp som gay och lesbisk, som varit 

mycket snävare och mer exkluderande. Queer blev helt enkelt en samlingsram för 

människor med olika genus- och sexuella identiteter – bland annat transpersoner - 

som kände att de avvek från det så kallade normativa.  

1.3 Syfte 
 

Studiens övergripande syfte är att undersöka hur transpersoner upplever att deras 

livsvillkor påverkas av deras könsidentitet, könsuttryck samt heteronormen. 

Ytterligare ett syfte är att undersöka hur transpersoner upplever att de blivit bemötta 

när de passerat som kvinnor och/eller uttryckt en kvinnlig könsidentitet jämfört med 

när de passerat som män och/eller uttryckt en manlig könsidentitet. 

1.4 Frågeställning 
 

 Hur upplever transpersoner att deras könsidentitet, könsuttryck samt 

heteronormen påverkade deras livsvillkor när de kom ut med sin 

könsidentitet? 

  Hur upplever transpersoner att deras könsidentitet, könsuttryck samt 

heteronormen påverkade deras livsvillkor när de genomgick 

transutredningen? 
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 Hur upplever transpersoner att deras könsidentitet, könsuttryck samt 

heteronormen påverkar deras livsvillkor, specifikt i förhållande till utsatthet 

för diskriminering, hot och våld? 

 Hur upplever transpersoner att de blivit bemötta under olika perioder i livet 

beroende på om de passerat som kvinnor eller män? 

1.5 Stipulativa definitioner 
 

I denna studie har jag valt att utgå från begreppet ”livsvillkor” som ett verktyg för att 

kunna skönja mönster bland insamlad data och uppfylla studiens syfte. Livsvillkor 

relaterad till följande kommer att användas i studien:  

 

 Hälsa i relation till utsatthet, kränkande behandling, diskriminering och 

bemötande 

 Social förankring i förhållande till relationer, fritidsintressen, bostad, 

sysselsättning 

 Förtroende till samhällets institutioner i relation till bemötande 

 

Andra centrala begrepp i denna studie är ”transperson” och ”transsexuell” och jag 

kommer utgå från RFSL’s (2014) definitioner av dessa begrepp. De definierar 

”transperson” som ett paraplybegrepp för personer som genom sina könsuttryck 

och/eller könsidentiteter avviker från könsnormen. Begreppet förutsätter en 

självidentifikation och är därför inte tvingande; således kan vem som helst identifiera 

sig som trans. Transsexuell definieras enligt RFSL (2014) som ”en person som 

upplever sig vara av annat kön än det juridiska kön en tilldelades vid födseln och 

som har en vilja att förändra kroppen helt eller delvis med exempelvis kirurgi eller 

hormonbehandling”. Vidare utgår jag i uppsatsen från Butlers (2007, s. 55) 

beskrivning av genus som ”de kulturella betydelser den könade kroppen antar”, 

vilket beskrivs mer utförligt i teoriavsnittet, samt RFSL’s definition av könsidentitet 

som det kön en person känner sig som, och könsuttryck som hur en person uttrycker 

sitt kön, bland annat, men inte uteslutande med hjälp av kläder, socialt beteende, 

röstläge och kroppsspråk (RFSL, 2014).  

2. Metod 

2.1 Kvantitativ och kvalitativ metod 
 

Enligt Bryman (2002, s. 39-40) finns det inom samhällsvetenskaplig forskning två 

olika distinktioner av metodval – kvantitativ och kvalitativ forskning. Kvantitativ 

forskning kan betraktas som en forskningsstrategi som betonar kvantifiering framför 

andra värden, är starkt påverkad av positivism, samt utgår från antagandet att det 

finns en yttre och en inre objektiv verklighet (Bryman, 2002, s. 40). Generella 

riktlinjer är att kvalitativ forskning lägger tyngd vid ord till skillnad från 

kvantifiering, tar avstånd från positivismens absoluta verklighet och istället fokuserar 

på individers uppfattning och tolkning av sin sociala verklighet (Bryman, 2002, s. 

40-41).            

 Bryman (2002, s. 45) skriver vidare att val av forskningsstrategi, 

forskningsdesign och metod måste anpassas efter den specifika frågeställningen eller 

problemformuleringen forskaren valt. Om forskaren är intresserad av att få fram ”den 
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relativa betydelsen som ett antal orsaker till en social företeelse har”, är en 

kvantitativ metod förmodligen det mest lämpliga, eftersom bland annat mätning av 

fenomen är centralt för kvantitativ metod. Om forskaren däremot önskar undersöka 

vilken världsbild eller livssyn deltagarna i en viss grupp har, skriver Bryman (2002, 

s. 46) att en kvalitativ metod passar bättre, då den kan fånga deltagarnas 

uppfattningar och tolkningar av sin verklighet. Då jag avser studera transpersoners 

livsvillkor och ett centralt begrepp i min problemformulering är begreppet 

”upplevelser”, anser jag att en kvalitativ metod är bättre lämpad för att kunna 

uppfylla studiens syfte. Bryman (2002, s. 46) skriver dessutom att en kvalitativ 

metod är extra lämplig om studiens ämne är outforskat. I Sverige är forskning om 

transpersoner och deras vardag marginell (Bremer, 2005, s. 13) och den forskning 

som finns, nationellt och internationellt, är främst av teoretisk art (Bremer, 2005, s. 

13). Detta kan ytterligare anses motivera valet av en kvalitativ metod för denna 

studie.  

2.2 Val av forskningsdesign 
 

Forskningsdesign och forskningsmetod påverkar hur forskningen rent konkret ska 

utföras och hur insamlad data ska analyseras (Bryman, 2002, s. 48). Det är viktigt att 

skilja mellan forskningsdesign och forskningsmetod, då de avser olika saker. 

Forskningsdesign avser själva ramen för insamling och analys av data, medan 

forskningsmetoden avser den konkreta tekniken för insamling av data (Bryman, 

2002, s. 48). Det finns olika typer av forskningsdesign varav tvärsnittsdesign är en. 

En tvärsnittsstudie innebär att forskaren samlar in data från mer än ett enda fall vid 

en viss tidpunkt, i syfte att samla in en uppsättning kvantitativa eller kvalitativa data 

att bearbeta (Bryman, 2002, s. 64). Forskaren är i en tvärsnittsstudie intresserad av 

variation, vilket exempelvis kan avse variation hos olika individer och denna 

variation kan bara uppnås genom att studera mer än ett fall (Bryman, 2002, s. 64).  

Centralt för en tvärsnittsstudie är också att samla in data i syfte att kunna analysera 

den i relation till två eller fler variabler, som sedan granskas för att kunna upptäcka 

mönster och samband (Bryman, 2002, s. 64). För att kunna samla in kvalitativ data 

och få variation i resultateten, har jag valt att utgå från en tvärsnittsstudie och samla 

in data från fem olika individer.           

2.3 Val av forskningsmetod 
 

Denna studie består av fem intervjuer varav fyra är telefonintervjuer och en är direkt 

intervju där intervjupersonen har valt plats för genomförande av intervjun. Bryman 

(2002, s. 412) rekommenderar intervjuer som kvalitativ forskningsmetod då de 

erbjuder flexibilitet, varför jag valt att genomföra kvalitativa intervjuer.  

 Enligt Bryman (2002, s. 432) kan telefonintervjuer ha vissa fördelar jämfört 

med direkta intervjuer. Bland annat är en uppenbar fördel kostnadsfrågan, då det är 

mycket billigare att genomföra en intervju på telefon än att exempelvis behöva åka 

långt för intervjun om intervjupersonen bor långt bort. Urvalsgruppen i denna studie 

är spridd över Sverige, vilket gjorde det svårt för mig både ekonomiskt och 

tidsmässigt att kunna åka till samtliga för att genomföra en direkt intervju. Under 

studiens gång har jag haft svårt att få tag på deltagare som vill ställa upp på intervju 

och Bryman (2002, s. 432) skriver att telefonintervjuer kan vara extra lämpliga om 

det handlar om individer eller en grupp som är svåra att få tag på. Dessutom kan 

telefonintervjuer lämpa sig bra om intervjun innehåller känsliga teman och frågor, då 

det kan kännas lättare för intervjupersonen att svara på dessa om denne inte är fysiskt 



11 
 

närvarande under intervjun (Bryman, 2002, s. 432). Studier visar också att 

anonymitet är att föredra hos intervjupersoner som intervjuas om så kallade ”socially 

undesirable behaviours” (Hash & Spencer, 2009, s. 239). Det kan anses motivera 

valet av telefonintervjuer, då transpersoner är en speciellt utsatt grupp och denna 

metod bland annat tillät dem att vara visuellt anonyma. Det finns dock nackdelar 

med telefonintervjuer, varav några viktiga är att forskaren går miste om 

intervjupersons kroppsspråk, miner och reaktioner på olika frågor och att 

teknikaliteter kan störa intervjuns kvalitet (Bryman, 2002, s. 433).   

 Vidare skriver Bryman (2002, s. 413) att det finns två huvudsakliga typer av 

kvalitativa intervjuer: ostrukturerade och semistrukturerade intervjuer. 

Ostrukturerade intervjuer ser i princip ut som ett vanligt samtal och forskaren kan ha 

ett prememoria som stöd under intervjun (Bryman, 2002, s. 415). En 

semistrukturerad intervju innebär att forskaren utgår från en lista över specifika 

teman, som formar en intervjuguide. Intervjupersonen har stor frihet att utforma sina 

egna svar, frågorna behöver inte komma i samma ordning som på forskarens lista 

och forskaren har stor frihet att ställa uppföljningsfrågor där det behövs (Bryman, 

2002, s. 415). Då jag hade flera teman klara som fokuspunkt för denna studie, samt 

planerade att ställa specifika frågor för att kunna uppfylla studiens syfte, bedömer jag 

att semistrukturerade intervjuer är mest lämpliga. Detta val stöder Bryman (2002, s. 

416) då han skriver att en forskare som inledningsvis har ett relativt tydligt fokus, 

lämpligen bör utgå från semistrukturerade intervjuer för att ha möjlighet att ställa 

specifika frågor.  Bryman (2002, s. 416) rekommenderar dessutom semistrukturerade 

intervjuer vid en studie som rymmer flera fall eller individer, då en jämförelse mellan 

dessa kräver ett visst mått av struktur på samtliga intervjuer, vilket gör dem lämpliga 

för denna studie eftersom fem individer deltar.  

2.3.1 Intervjuguide 

 

Bryman (2002, s. 419) skriver att begreppet ”intervjuguide” för en semistrukturerad 

intervju rent praktiskt inte behöver innebära mer än en lista över vilka 

frågeställningar som ska beröras. Det betydelsefulla med en intervjuguide är dock att 

den skapar möjligheter för forskaren att få information om hur deltagarna upplever 

sin värld och att den möjliggör flexibilitet i intervjuernas upplägg (Bryman, 2002, s. 

419). En lista över de frågeställningar jag utgick från kan hittas i Bilaga 1: 

Intervjuguide. Formuleringen av frågeställningarna i intervjuguiden ska inte vara så 

pass specifik att det inte finns utrymme för alternativa idéer eller synsätt att uppstå 

under intervjuns gång och det är dessutom viktigt att frågorna inte enbart utgår från 

forskarens förkunskap och världsbild – utan också tar intervjupersonens perspektiv i 

beaktande (Bryman, 2002, s. 419). I utformandet av intervjuguiden försökte jag i 

största mån att göra detta genom att bland annat läsa intervjupersonernas bloggar och 

göra research för att få en bild av deras syn på studiens ämne. Bryman (2002, s. 419) 

skriver att intervjuguiden ska skapa ett visst mått av ordning på frågorna – vilket jag 

gjort genom att dela upp frågorna i teman så som bland annat ”uppväxt”, ”vuxenliv” 

och ”kvinna/kvinnligt” etcetera. Bryman (2002, s. 419) skriver dock att forskaren ska 

vara beredd på att få ändra ordningsföljden på frågorna under intervjuns gång, vilket 

jag gjorde flertalet gånger under intervjuerna då deltagarna omedvetet svarade på en 

fråga som låg senare i intervjuguiden.  
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2.2 Undersökningsgrupp 
 

Undersökningsgruppen för denna studie är samtliga transpersoner i Sverige. Det enda 

urvalskriteriet är att deltagarna själva identifierar sig som trans. Då begreppet 

transperson innefattar ett flertal olika grupper och könsidentiteter har det bidragit till 

en representation av olika könsidentiteter bland de fem intervjupersonerna. 

Fördelningen av könsidentitet hos deltagarna är som följer: fyra deltagare identifierar 

sig som transsexuella (varav tre FtM
2
 och en MtF

3
) och en deltagare som identifierar 

sig som intergender
4
 eller genderqueer.   

2.2.1 Rekrytering av intervjupersoner 

 

Rekrytering av intervjupersoner har bland annat skett med hjälp av Internet. Hash 

och Spencer (2009, s. 238) skriver att Internet kan vara ett värdefullt forum i 

forskning med HBTQ-personer då det bland annat ger tillgång till ett stort antal 

deltagare och det kan vara ett sätt att nå en grupp som annars betraktas för känslig för 

att studera (Hash & Spencer, 2009, s. 238). Vidare kan Internet vara värdefullt för att 

som forskare få kontakt med en population som annars skulle vara ovilliga att delta i 

en face-to-face intervju och som vill vara helt, eller åtminstone, visuellt anonyma 

(Hash & Spencer, 2009, s. 239).         

 Fyra av deltagarna, som identifierar sig som transsexuella, har initialt blivit 

kontaktade per mail. De har haft bloggar på Internet där det tydligt framgått att de 

identifierar sig själva som transexuella och att det går bra att kontakta dem på deras 

mailadress. Deras bloggar har hittats genom en sökning på Google med sökorden 

’trans’, ’blogg’ och ’transsexuell’. En deltagare har rekryterats med hjälp av 

personliga kontakter. Samtliga deltagare har muntligt eller skriftligt fått förfrågan om 

att ställa upp på en intervju, information om syftet med studien, en kort presentation 

av författaren till denna uppsats och en uppmaning att höra av sig vid eventuella 

frågor. Deltagarna har också blivit informerade om att deltagande i studien är 

frivilligt, att de när som helst kan avbryta sitt deltagande, att deras eventuella svar 

enbart kommer att användas i forskningssyfte och att de är anonyma i studien. Efter 

att deltagarna tackat ja har de fått information om intervjuns utformning och längd, 

samt fått valet att genomföra intervjun över telefon, Skype, eller att ses och 

genomföra den i de fall intervjupersonen har möjlighet att träffas i Örebro.   

2.4 Genomförande  
 

En (1) intervju genomfördes på intervjupersonens arbetsplats och resterande 

intervjuer (4) över telefon. Intervjuerna tog från ca 40 minuter till ca 100 minuter, 

varav de flesta varade runt 90 minuter. Samtliga intervjuer har med 

intervjupersonernas godkännande spelats in på en MP3-spelare och transkriberades 

direkt efter genomförd intervju. Detta tillvägagångssätt rekommenderas av Bryman 

(2002, s. 420) som skriver att kvalitativa forskare oftast brukar spela in intervjuerna 

och därefter skriva ut dem. Inom kvalitativ forskning är det intressant både vad och 

hur en intervjuperson säger något, varför det är viktigt att spela in intervjuer och 

därefter skriva ut dem, istället för att exempelvis föra anteckningar under intervjun 

(Bryman, 2002, s. 428).  

                                                           
2
 ”Female to Male” = kvinna till man (RFSL, 2014).  

3
 ”Male to Female” = man till kvinna (RFSL, 2014). 

4
 En person som identifierar sig mellan eller bortom ”man” och ”kvinna” (RFSL, 2014).  
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2.5 Analysmetod 
 

Enligt Bryman (2002, s. 420) är inspelning och transkribering av intervjuer viktigt då 

detta tillvägagångssätt är centralt för att kunna utföra en detaljerad analys och kunna 

fånga intervjupersonens svar i dennes egna ord, utan forskarens andrahandstolkning. 

Bryman (2002, s. 510-511) skriver att kvalitativa undersökningar genererar stora 

mängder av datamaterial, vilket försvårar analysprocessen och gör den mer otymplig. 

Det finns dock några generella analysmetoder inom kvalitativ forskning, som 

samtliga är tänkta underlätta för forskaren vid analysen och vägleda denne i 

processen (Bryman, 2002, s. 511). En analysmetod Bryman (2002, s. 528) tar upp är 

tematisk analys, som är ett av de vanligaste angreppssätten inom kvalitativ forskning. 

Empirin i denna studie har analyserats med stöd av tematisk analys vilket innebär en 

grundlig genomläsning av insamlat datamaterial för att kunna skapa ett index av 

teman, som sedan återkommer i analysen (Bryman, 2002, s. 528). Då forskaren 

använder datamaterial i texten, ska denne bland annat behålla deltagarens språk i 

största möjliga utsträckning och inte ta med för mycket material. (Bryman, 2002, s. 

528-529). Vid sökning och identifikation av teman i datamaterialet rekommenderas 

att forskaren är vaksam på följande: repetioner (teman som återkommer gång på 

gång), lokala uttryck som antingen är okända för forskaren eller används på ett 

alternativt sätt, metaforer, övergångar, språkliga kopplingar som ”på grund av” och 

”därför att” samt likheter och skillnader mellan hur intervjupersonerna diskuterar 

samma ämne (Bryman, 2002, s. 529-530).  

2.6 Studiens reliabilitet och validitet  
 

Enligt Bryman (2002, s. 49) är två av de viktigaste bedömningskriterierna för 

samhällsvetenskapliga studier reliabilitet och validitet. Då mätning inte är central 

inom kvalitativ forskning, skriver Bryman (2002, s. 351-352) att en kvalitativ 

forskare får anpassa begreppen efter den aktuella studien och lägga mindre fokus på 

just mätning.  

 Reliabilitet, som också kan översättas till tillförlitlighet, rör frågan huruvida 

studiens resultat blir detsamma om undersökningen genomförs på nytt, eller om 

utkomsten blir annorlunda. Reliabiliteten kan påverkas av tillfälliga eller 

slumpmässiga faktorer, som påverkar studiens resultat (Bryman, 2002, s. 49). 

Reliabilitetsbegreppet är enligt Bryman (2002, s. 49) mest intressant inom kvantitativ 

forskning, då det inom detta område är centralt att kunna säkerställa ett resultat och 

påstå att det är stabilt. Det diskuteras dock kring två typer av reliabilitet även inom 

kvalitativ forskning; extern och intern reliabilitet. Inom kvalitativ forskning är det 

svårt att uppfylla kriteriet för extern reliabilitet eftersom det är omöjligt att upprepa 

en social miljö eller företeelse vid en viss tidpunkt (Bryman, 2002, s. 352). Jag 

bedömer därför att den externa reliabiliteten i denna studie kommer bli låg. Intern 

reliabilitet innebär inom kvalitativ forskning att medlemmarna i ett forskningslag (i 

de fall det inte är en ensam forskare) är överens om hur de ska tolka insamlat 

material (Bryman, 2002, s. 352). Då jag arbetar ensam är den interna reliabiliteten 

något jag inte kan applicera på min studie.  

 Det andra bedömningskriteriet, som enligt Bryman (2002, s. 50) i flera 

avseenden kan anses vara det viktigaste, är validitet. Validitet innebär en bedömning 

av hur pass trovärdiga en studies slutsatser är och det finns flera typer av validitet, 

bland andra; extern och intern validitet. Intern validitet behandlar kausalitetsfrågan 

och huruvida x kan antas vara beroende av y (Bryman, 2002, s. 50). Inom kvalitativ 
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forskning innebär även intern validitet att forskarens observationer överensstämmer 

med teoretiska begrepp (Bryman, 2002, s. 352). Den interna validiteten är enligt 

författaren (Bryman, 2002, s. 352) ofta hög i kvalitativa undersökningar och med 

grund i detta påstående, samt att jag ämnar relatera insamlad data till teoretiska 

begrepp, bedömer jag att den interna validiteten i denna studie är hög. Extern 

validitet handlar om huruvida studiens resultat är generaliserbart, det vill säga om det 

går att applicera slutsatserna på förhållanden utanför de som studien rör (Bryman, 

2002, s. 51). Detta kriterium är enligt Bryman (2002, s. 352) ofta ett problem inom 

kvalitativ forskning, på grund av att kvalitativa forskare ofta utför fallstudier och 

begränsade urval. Jag bedömer därför att den externa validiteten för denna studies 

slutsatser är låg, bland annat då urvalet består av enbart fem personer. 

2.7 Etik 
 

I enlighet med Vetenskapsrådets (2014) etiska riktlinjer för forskning informerades 

samtliga deltagare i studien om de fyra huvudkraven för etisk forskning, vilka är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet är ett allmänt krav som innebär att deltagarna informeras om 

deras uppgift i projektet, villkoren för deras deltagande, att deltagandet är frivilligt 

och att de när som helst kan välja att avbryta sitt deltagande (Vetenskapsrådet, 2014, 

s. 7). Jag informerade samtliga deltagare om villkoren för deras deltagande både 

genom e-mail och muntligt, innan intervjuerna började. Jag informerade att 

deltagandet är frivilligt och att de när som helst kan avbryta sin medverkan utan att 

lämna en anledning eller orsak till detta. I kontakt med deltagarna över e-mail har jag 

presenterat mig med namn, syftet med studien och att jag studerar på Örebro 

universitet, i enighet med Vetenskapsrådets riktlinjer kopplat till 

informationslämnande. Samtyckeskravet innebär att deltagarnas samtycke att delta i 

studien är nödvändigt och att de har rätt att själva bestämma över sitt deltagande 

(Vetenskapsrådet, 2014, s. 10). Jag har samlat in deltagarnas samtycken muntligt, 

innan intervjuerna har påbörjats. Konfidentialitetskravet innebär att berörda forskare 

bör underteckna en överenskommelse om tystnadsplikt, att alla uppgifter om 

deltagarna ska avidentifieras och att allt datamaterial ska antecknas, lagras och 

avrapporteras på ett sätt så att det inte går att identifiera deltagaren (Vetenskapsrådet, 

2014, s. 12). Under själva intervjuerna har detta av uppenbara skäl varit 

problematiskt, men jag har vid transkribering direkt avidentifierat deras svar så att 

det inte ska gå att identifiera dem. De benämns även med andra namn, annan ålder 

och annan bostadsort i denna rapport. Det sista etiska kravet är nyttjandekravet, som 

handlar om att insamlat material enbart får användas i forskningssyfte 

(Vetenskapsrådet, 2014, s. 14). Forskaren måste i utformningen av undersökningen 

överväga om det finns risker att materialet nyttjas på andra sätt än det angivet ovan 

och vidta åtgärder för att minska den risken. Jag bedömer inte att risken att 

deltagarnas svar utnyttjas av någon annan är hög, då allt material förvaras på min 

privata dator i hemmet. Utöver dessa fyra krav har Vetenskapsrådet även två 

rekommendationer för etisk forskning, vilka innebär att forskaren innan publicering 

låter deltagarna ta del av känsligt material, samt erbjuder deltagarna möjligheten att 

få det publicerade verket skickat till sig (Vetenskapsrådet, 2014, s. 15). Efter 

intervjuns slut har jag erbjudit att skicka den färdiga uppsatsen till samtliga deltagare 

och jag planerar även att låta deltagarna ta del av eventuellt känsligt material innan 

det publiceras.             

 Utöver Vetenskaprådets etiska riktlinjer finns det andra etiska aspekter att ta 
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hänsyn till. Meezan och Martin (2009, s. 35) skriver att ett huvudsakligt syfte inom 

forskning med HBTQ-personer måste vara att skydda deltagarna från skada och 

exploatering och att denna grupp på grund av sin marginaliserade ställning i 

samhället är extra sårbar. En viktig etisk aspekt inom forskning med HBTQ-personer 

är enligt Martin och Meezan (2009, s. 22-23) att forskaren har tillräcklig kunskap om 

HBTQ. Många forskare har också enligt Martin och Meezan (2009, s. 22) fördomar 

om HBTQ-personer. Jag har innan och under arbetets gång försökt rannsaka mig 

själv för att bli medveten om vilka eventuella fördomar jag har, i syfte att motverka 

att det påverkar studien. Vidare skriver Martin och Meezan (2009, s. 23) att det som 

forskare inom HBTQ-frågor är centralt att reflektera över studiens sociala betydelse 

och vilka konsekvenser det kommer resultera i – både positiva och negativa. 

Forskaren måste överväga projektets negativa konsekvenser och vad det kan 

resultera i för deltagarna och väga det mot fördelarna. Då jag anser att jag vidtagit 

nödvändiga åtgärder för att skydda deltagarna i denna studie, bedömer jag att 

studiens resultat och slutsatser är mer värdefulla än risken är hög för eventuella 

negativa följder.           

 Martin och Meezan (2009, s. 23-24) skriver vidare i likhet med 

Vetenskapsrådet (2014) hur viktigt det är att studien och datamaterial inte faller i 

olämpliga händer eller kommer att utnyttjas på fel sätt. För att ytterligare minska 

risken att detta skulle hända, har jag förvarat MP3-spelaren med de inspelade 

intervjuerna på en plats som är skyddad från att andra kan komma åt materialet, samt 

skyndsamt transkriberat intervjuerna. Materialet har under arbetsprocessen 

behandlats på ett säkert sätt utan insyn från andra.      

 En etisk aspekt som Martin och Meezan (2009, s. 32) framhåller som en av de 

viktigaste att ta hänsyn till i HBTQ-forskning, är det medvetna eller omedvetna 

upprätthållandet och förstärkandet av det heteronormativa. Professionella texter ska 

vara fria från heteronormativitet, som exempelvis antagandet att det bara finns två 

kön. Konkreta exempel på hur detta kan genomföras är exempelvis genom att 

stigmatiserande språk undviks och att homosexuella kvinnor som grupp jämförs med 

heterosexuella kvinnor och inte ”normala” kvinnor eller ”kvinnor i allmänhet” 

(Martin & Meezan, 2009, s. 32). Fördomar och synen på det binära könssystemet kan 

skada transpersoner inte bara i text, utan kan visa sig i bland annat forskningsfrågan, 

intervjufrågorna och urvalsprocessen, varför det är viktigt att genom hela processen 

aktivt motverka upprätthållandet av heteronormen (Martin & Meezan, 2009, s. 32). 

Jag har tagit hänsyn till denna aspekt genom att respektera deltagarnas köns- och 

sexuella identitet och andra tankar rörande transidentiteten. Jag tar aktivt avstånd 

från tanken om det binära könssystemet och benämner individer vars kön är okänt, 

eller som inte identifierar sig som varken man eller kvinna, med pronomet hen. Hen 

används genomgående i denna rapport som ett könsneutralt pronomen när en individs 

kön är okänt eller irrelevant samt när en individ själv identifierar sig som hen eller 

vill bli kallad hen. 

3. Tidigare forskning 

 

Kopplingen mellan kön, sexualitet och socialt arbete är en relativt ny företeelse och 

Månsson (2012, s. 116) skriver att startskottet för detta forskningsfält var i samband 

med att ett antal myndigheter i Malmö gav Månsson uppdraget att utreda 

verksamheten hos ett antal olika krogar och restauranger i Malmö, där Månssons 

fokuspunkt var sexklubbarna och prostitutionen. Det fanns ett flertal faktorer som 
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ledde till att rapporten ”Svarta affärer” blev så pass värdefull; Månsson (2012, s. 

119) tar upp att det inte går att bortse från att tidsandan påverkade resultatet, men 

belyser också den sexualitetens historia som en värdefull påverkan. Den tidigare 

viktorianskt restriktiva synen på sexualitet hade i allt större utsträckning gett vika för 

en mer öppen syn på sexualitet och Månsson (2012, s. 119) skriver att ”kategoriska 

regler av typen ’så eller så gör man inte’ hade börjat tyna bort och ersatts av en friare 

individuell bedömning, där tonvikten alltmer kommit att ligga på den enskildes 

ansvar”. Detta innebar i förlängningen en friare och mer öppensinnad syn på så kallat 

sexuellt avvikande beteende.         

 När rapporten kom ut slog den ner som en bomb, bland annat då rapporten 

granskade prostitutionen i Malmö och hur den var uppbyggd. Månsson (2012, s. 129-

130) skriver att han mer och mer insåg hur pass styrd prostitutionen var av 

traditionella könsroller och sexualitet;  

”Ju mer vi, både sakkunniga och sekreterare, fördjupade oss i frågan … 

desto  mer växte en bild fram av prostitutionen som det yttersta uttrycket för 

de traditionella könsrollernas sexuella innebörd. Den heterosexuella 

prostitutionens grundläggande idé genom tiderna hade varit att en grupp 

kvinnor skulle vara tillgängliga för mäns sexuella syften samtidigt som dessa 

kvinnor bestraffades moraliskt och blev dem som föraktades i ett 

mansdominerat samhälle” (Månsson, 2012,  s. 129-130).  

Månsson (2012, s. 116-117) slår fast att det efter denna utredningsprocess hade 

börjat avtecknas ett nytt forskningsfält, som han valde att kalla ”kön, sexualitet och 

socialt arbete”.          

 Forskning om just transpersoner och deras vardag är dock marginell (Bremer, 

2005, s. 13) och den forskning som finns, nationellt och internationellt, är främst av 

teoretisk art (Bremer, 2010, s. 94). Bremer har dock genomfört ett antal studier kring 

transpersoner och deras upplevelser i vardagen, främst i samband med TS-vård
5
och 

hittar vissa mönster. I artikeln ”Mellan vita rum” (Bremer, 2010, s. 109) berättar två 

TS-personer om sina upplevelser av TS-vården och Bremer skriver att; 

”Den bild av TS-vården som framträder i Loves och Sams berättelser är den 

av ett institutionaliserat vårdsammanhang vars rum jag menar är orienterat 

kring vithet med konsekvensen att vissa kroppsliga varanden upplevs som 

mer bekväma och mer hemmahörande än andra” (Bremer, 2010, s. 109).  

Bremer konstaterar att det medföljer ett normativt manusskript vid TS-vård, som 

definierar hur en FtM ska bete sig, för att betraktas som en normativ, vit FtM 

(Bremer, 2010, s. 109). Enligt Bremer (2005, s. 43) stöter en icke-normativ 

transperson ofta på svårigheter om denne väljer att exempelvis uttrycka både 

kvinnliga och manliga könsuttryck, eller inte uttrycker normativt kvinnliga och/eller 

manliga könsuttryck. En FtM som målar naglarna, klär sig i färgglada kläder och 

sminkar sig, anses enligt Bremer (2005, s. 44) inte vara tillräckligt manlig och 

ifrågasätts på grund av det, även av RFSL och HBT-världen. En slutsats Bremer drar 

av detta är att det även inom HBT-världen existerar normativa föreställningar av vad 

som är manligt respektive kvinnligt (Bremer, 2005, s. 43).      

 Nordisk forskning om transpersoner, speciellt inom fältet socialt arbete, är 

alltså tämligen begränsad. Bremer (2010, s. 94) skriver dock att det finns omfattande 

                                                           
5
 TS-vård, förkortning för transsexuell och könskorrigerande vård, innebär åtgärder och/eller 

operationer för att bättre matcha yttre och inre kön. Det kan till exempel handla om mastektomi (ta 
bort bröstvävnad).  
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internationell humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning som relaterar till 

transpersoner och transsexualism. Ett urval av sådan forskning, även nationell, tas 

upp nedan.  

3.1 Transpersoners livsvillkor och hälsa 
 

Den förra regeringen gav Statens folkhälsoinstitut i uppdrag att utreda homosexuella, 

bisexuella och transpersoners hälsa och återrapporteringen av detta uppdrag skedde 

år 2005 (Roth, Boström och Nykvist, 2006, s. 6). Resultatet blev rapporten ”Hälsa på 

lika villkor - hälsa och livsvillkor bland HBT-personer” i vilken fastslår att homo-, 

bisexuella och transpersoner har sämre hälsa än befolkningen i överlag och att den 

psykiska hälsan är sämre än den fysiska (Roth et. al, 2006, s. 6). Det framgår även att 

transpersoner har den nästan genomgående sämsta hälsan av dessa tre grupper (Roth 

et. al, 2006, s. 6). I Folkhälsoinstitutets webenkät som bland annat låg till grund för 

rapporten, uppgav transpersoner i 40 % större utsträckning en sämre psykisk hälsa än 

vad den homo- och bisexuella gruppen gjort. Dessutom uppgav 21 % av 

transpersonerna som deltog att de någon gång försökt ta sitt liv (Larsson, Lilja, 

Fossum, Bergström-Walan & Berg, 2008, s. 16) och 41 % av transpersonerna, 

jämfört med 30 % av homo- och bisexuella, uppgav att de upplevt kränkande 

behandling eller bemötande under de senaste tre månaderna.  

 Som ett komplement till denna tidigare rapport och för att belysa 

transpersoners hälsa ytterligare, publicerade Statens folkhälsoinstitut år 2008 den 

första svenska kunskapssammanställningen om enbart transpersoners hälsa och 

livsvillkor, ”Vem får man vara – om transpersoners psykosociala situation och 

psykiska hälsa”. Larsson, et. al. (2008, s. 8) skriver att internationell forskning tyder 

på att transpersoner har sämre hälsa än befolkningen överlag.   

 Liknande resultat hittar Bradford, Reisner, Honnold och Xavier (2013, s. 1820) 

som i sin studie tar upp att 26 % av 182 självidentifierade transpersoner som deltog i 

en studie i Philadelphia, Pennsylvania, någon gång har blivit nekade vård för att de 

varit trans och 52 % uppgav att de haft svårigheter att få tillgång till vård under det 

senaste året. I ett annat amerikanskt nationellt urval med 412 transpersoner uppgav 

37 % att de någon gång blivit utsatta för arbetsplatsrelaterad diskriminering kopplat 

till sin könsidentitet, vilket ökade risken för att bli utsatt för våld med fem gånger så 

mycket jämfört med någon som inte upplevt denna diskriminering. Dessa är bara 

några av de studier som Bradford et. al (2013, s. 1820) belyser, som samtliga fastslår 

att transpersoner blir diskriminerade i samband med att de söker vård.    

 I författarnas egen studie, med 350 självidentifierade transpersoner i Virgina, 

USA, hittar de liknande resultat. Nästan en tredjedel uppgav att deras familjer inte 

alls eller i liten utsträckning var positiva till deltagarnas transidentifikation, 

könsuttryck eller både och (Bradford et. al, 2013, s. 1825). Mer än en tredjedel, 37 

%, uppgav att de haft negativa erfarenheter i skolan, bland annat utfrysning av 

elever, lärare och skoladministration. 41 % av deltagarna uppgav att de någon gång 

blivit diskriminerade på grund av sin könsidentitet och en majoritet av denna 

diskriminering hände inom spektret för hälso- och sjukvård (Bradford et. al, 2013, s. 

1827). Det fanns flertalet faktorer som påverkade diskrimineringen i högre grad; om 

deltagaren fullt ut levde i sin könsidentitet och dessutom hade vidtagit åtgärder för att 

få yttre och inre kön att stämma bättre överens, exempelvis operationer och 

hormonbehandlingar, ökade diskrimineringen. En annan faktor som ökade risken för 

diskriminering var åldern då en individ för första gången insåg att hen var trans. Ju 

yngre vid första insikten, desto större var risken för diskriminering i relation till 
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transidentiteten (Bradford et. al, 2013, s. 1827).      

 Liknande resultat återfinns i Ungdomsstyrelens rapport från 2010 (s. 10); 

”Hon, hen, han”, om unga homo- och bisexuella samt transpersoners hälsa, i vilken 

det fastlås att unga homo-, bisexuella och transpersoner har sämre hälsa än den unga 

befolkningen i helhet och i större utsträckning utsätts för diskriminering, kränkande 

behandling, våld och hot om våld (Ungdomsstyrelsen, 2010, s. 10). Liknande 

mönster hittar även Roth et. al (2006, s. 6), som skriver att unga transpersoner 

uppgav mest oro, ängslan och ångest bland de olika homo-, bisexuella och 

transpersoner som deltog i den initiala studien som skedde på uppdrag av regeringen. 

 Även Bockting et. al (2013, s. 943) fastslår att transpersoner utsätts för 

systematiskt förtryck som ett direkt resultat av socialt stigma knutet till deras icke-

könsbinära könsidentitet och könsuttryck. Stressen som tillkommer av socialt stigma 

och utanförskap ökar risken för psykisk ohälsa hos transpersoner och flertalet 

kvalitativa studier hittar ett tydligt samband mellan socialt stigma och negativ 

påverkan på den psykiska hälsan för just transpersoner (Bockting et. al, 2013, s. 

943).  

 Sammanfattningsvis visar samtliga undersökta studier på att transpersoner i 

större utsträckning än andra utsätts för diskriminering i allmänhet, att yngre 

transpersoner är extra utsatta för exempelvis diskriminering och våld samt att 

diskriminering påverkar transpersoners psykiska hälsa negativt. Majoriteten av 

undersökta studier rörande transpersoners hälsa är kvantitativa och en stor del är 

genomförda på Internet.  

3.2 Transpersoners självidentifikation 
 
Trotter (2010, s. 55) tar upp en definition av transpersoner; ”a person who has 

gender/identity disorder which is persistent uncomfort about one’s assigned sex or of 

a sense of belonging to the other sex” och skriver att uppskattningsvis 2 till 5 % av 

befolkningen [framgår ej vilken befolkning, förf. anm.] upplever någon form av 

obehag knutet till sitt kön. Statistik från Nederländerna visar att 1 på ca 12000 män 

genomgår könskorrigering och 1 på ca 34000 kvinnor (Trotter, 2010, s. 56).  

 Nagoshi, Brurzy och Terrell (2012, s. 405) intervjuade 11 självidentifierade 

transpersoner och en av de huvudsakliga slutsatserna författarna drar från 

intervjuerna är att deltagarna konstaterade att könsnormer är socialt konstruerade och 

att könsidentitet är mer flytande än vad det binära, heteronormativa könssystemet 

framhåller. Samtliga deltagare uppgav att typiskt maskulina och feminina beteenden 

snarare är sociala beteenden än fysiska attribut och de uppgav stereotypa beteenden 

och egenskaper som karaktäriserande för varje kön: aggressivitet, dominans och brist 

på känslor hos män och empati, omhändertagande, kommunikation och ett rikt 

känsloliv för kvinnor (Nagoshi et. al, 2012, s. 406). Två deltagare uttryckte att en 

transkvinnas beslut att gå från man till kvinna innebar förlust av social makt och 

privilegier:  

 
”Men can understand one taking power. But they can’t understand wanting 

to lose power. So our society, and I still think the world in general – there 

are some exceptions to this comment, but in general – are still dominated by 

the male of  the species. So as such, moving from male-to-female is almost a 

slap at masculinity. However, moving from female-to-male is an atonement 

for that, and saying, ‘Well, this girl wants to be a guy, obviously she knows 

what she’s doing, because she’s moving from the  weaker sex to the power 

sex” (Nagoshi et. al, 2012, s. 406). 
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Samtliga deltagare uttryckte också att de kände sig både maskulina och feminina, 

oavsett biologiskt kön eller könsidentitet och att det yttrade sig på olika sätt beroende 

på situation och förutsättningar. En deltagare illustrerade det med följande:  

 
”I fall at both ends of the spectrum. I’m very feminine in some of the things I 

do, and very masculine in the other things I do” (Nagoshi et. al, 2012, s. 

406).  

3.1 Svårigheter i samband med forskning om transpersoner 
 

Kuper, Nussbaum och Mustanski (2012, s. 245) skriver att forskning om hur 

transpersoner identifierar och ser på sig själva fortfarande är mycket outvecklad och 

att djupare kunskap om just detta område är nödvändigt för att kunna förstå 

transpersoners situation och även för att kunna tillhandahålla en referenspunkt för 

vidare studier. En annan problematisk faktor är att många forskare inte är öppna med 

var och hur de rekryterat deltagare till sina studier och själva valt att identifiera 

deltagarna, som till exempel ”transsexuella” istället för att låta deltagarna identifiera 

sig själva (Kuper et. al, 2012, s. 245). En stor del av deltagarna i kvantitativa studier 

om transpersoner rekryteras enligt författarna från kliniker av olika slag, vilket leder 

till att resultatet inte blir representativt för transbefolkningen i stort eftersom de 

personer som inte söker vård på dessa kliniker deltar i några studier.  

 Larsson et. al. (2008, s. 8) skriver i likhet med ovanstående att forskning om 

transpersoner ofta är problematisk på grund av de många olika biologiska, kulturella, 

sociala och mentala aspekter som är inblandade. Bland annat fokuserar forskning inte 

sällan på de två grupper som benämns som de största inom transbegreppsgruppen: 

transvestiter och transsexuella. Larsson et. al.  (2008, s. 8) uppmanar till forskning 

även om andra transgrupper och ett större fokus på alla typer av transidentifikation.  

4. Teoretiska utgångspunkter 
 

I följande avsnitt kommer ett antal teoretiska utgångspunkter och centrala begrepp 

för uppsatsen att förklaras och definieras. Inledningsvis förklaras den 

vetenskapsteoretiska utgångspunkten för uppsatsen, varpå ett avsnitt om olika 

identitetsbegrepp följer. Avslutningsvis presenteras genusteoretiska begrepp och 

teorier, där queerteori och en problematisering av begreppen ”kön” och ”genus” står i 

fokus. 

4.1 Socialkonstruktivism 
 

Socialkonstruktivism kan enligt Rosenberg (2002, s. 23) inom sexualitetsforskning 

ses som en motsats till den så kallade essentialismen. Essentialism definieras 

traditionellt som tron på att det finns en objektiv verklighet – en sann essens, som är 

oföränderlig och på så sätt konstituerar en given person eller ett givet ting 

(Rosenberg, 2002, s. 24). Socialkonstruktivism däremot, hävdar att den så kallade 

sanna essensen i ting är en historisk konstruktion, som skapats i samband med 

sociala processer och relationer. Konstruktivisters fokuspunkt ligger på att undersöka 

och ifrågasätta de sammanvävda processer som möjliggör synen på fenomen eller 

ting som ”naturliga” eller ”givna” och riktar blicken utåt, på yttre strukturer 

(Rosenberg, 2002, s. 24) Vidare diskuterar och bryter socialkonstruktivister upp 
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traditionellt självklara kategorier och begrepp som exempelvis man, kvinna, 

homosexuell och heterosexuell och förklarar dem som ”effekter av komplicerade 

historiska processer” (Rosenberg, 2002, s. 24).  Relationen mellan det sociala och det 

naturliga är central och konstruktivismen hävdar att det så kallade naturliga 

konstrueras av det sociala och att könsskillnader och sexualitetsskillnader skapas 

diskursivt och utvecklas som en effekt av det sociala (Rosenberg, 2002, s. 24-25). 

Kroppen är enligt denna åskådning alltid redan kulturellt betingad och kan aldrig 

existera i ett okodat tillstånd. Socialkonstruktivism har under lång tid dominerat 

framförallt lesbiska och gaystudier och en betydelsefull milstople för utvecklingen 

var den brittiska sociologen Mary McIntoshs artikel ”The Homosexual Role”, 

publicerad 1968. I artikeln ifrågasätter hon det vetenskapliga i att stämpla 

homosexuella och fastslår att den sociala kategoriseringen av människor som 

avvikande och icke-avvikande är ett medel för maktkontroll (Rosenberg, 2002, s. 

25). Socialkonstruktivister hävdar att homosexualitet som fenomen alltid har 

existerat, i form av att kvinnor haft sex med kvinnor och män med män, men att det 

är först under 1900-talet som flator och bögar har börjat identifiera sig som särskilda 

grupper och benämna sig själva med särskilda namn. Rosenberg (2002, s. 27) tar upp 

att konstruktivistiskt inriktade historiker upprepade gånger har fastslagit att sexuella 

kategorier är socialt och geografiskt betingade och att exempelvis homosexualitet 

inte bygger på någon slags inneboende natur, utan existerar som begrepp och 

fenomen på grund av hur olika kulturer och tider definierat kön/genus och sexualitet.  

4.2 Poststrukturalism och feministisk poststrukturalism 
 

En central utgångspunkt inom poststrukturalism är tanken att allt är språk – allt är 

skapat, består av och upprätthålls med språk (Lenz Taguchi, 2004, s. 56). Individen 

kan bara förstå vem hen är med hjälp av språkliga begrepp, som denne har tillgång 

till och behärskar samt som omgivningen förstår och kan relatera till (Lenz Taguchi, 

2004, s. 57). Något annat som är dominerande inom poststrukturalism är diskurser 

och det sätt de manifesteras och upprätthålls på (Lenz Taguchi, 2004, s. 66-67). En 

diskurs är enligt Lenz Taguchi (2004, s. 66) en dominerande föreställning om vad 

som är normalt och normativt och definierar vad som förväntas av en individ i en 

given situation. Winther Jørgensen och Phillips (2000) definierar diskurs som ”ett 

bestämt sätt att tala om och förstå världen (eller ett utsnitt av världen)”. Individer kan 

enligt en strängt poststrukturalistisk syn förstås som ”hjälplösa marionetter i dessa 

dominerande och normerande diskursers våld” (Lenz Taguchi 2004, s. 66). Ett 

praktiskt exempel på detta skulle kunna vara en normativ svensk familj som utgår 

från att mannen och pappan i familjen ska ansvara för familjens inkomst, medan 

kvinnan och mamman i familjen ska ansvara för hem och barn. En tanke eller 

handling som sker utifrån detta antagande, exempelvis att mamman tar ut all 

föräldraledighet, är ett tecken på att en normerande diskurs är verksam och påverkar 

individerna (Lenz Taguchi, 2004, s. 66-67). Denna typ av diskurs skulle till exempel 

kunna kallas för en patriarkal diskurs. Syftet med en poststrukturalistisk tankefigur är 

enligt Lenz Taguchi (2004, s. 67-68) att synliggöra vilka diskurser som är aktiva och 

dominerande i samhället, deras möjligheter och begränsningar, samt de resultat som 

genereras.             

 Lenz Taguchi (2004, s. 56) tar upp två typer av poststrukturalism: sträng 

poststrukturalism; där subjektet i likhet med strukturalismens grundsyn, är något 

”dött” och feministisk poststrukturalism; där subjektet är centralt och dess betydelser 

omdefinieras. Den största skillnaden mellan dessa två är att sträng poststrukturalism 
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inte intresserar sig för den enskilda individen, vilket feministisk poststrukturalism 

lägger större fokus på (Lenz Taguchi, 2004, s. 56). Sträng poststrukturalism är mer 

intresserad av de kulturella och sociala sammanhang som individen är en del av. 

Feministisk poststrukturalism är visserligen också intresserad av individens olika 

sammanhang, men därtill även intresserad av individens subjektskap. Feministisk 

poststrukturalism utgår vidare från att ”vi skapar oss själva och varandra i våra 

förståelser av varandra och genom de innebörder vi ger olika sammanhang och 

människor” (Lenz Taguchi, 2004, s. 60).         

 Lenz Taguchi (2004, s. 77) skriver att steget från ett poststrukturalistiskt 

tankesätt till queerteori inte är långt, utan att heterosexualitet till exempel, inom 

queerteori förstås som ett diskursivt inlärt beteende som upprätthålls med hjälp av 

språk. Queerforskning fokuserar inte heller på eventuella orsaker till exempelvis 

homosexualitet, utan på de diskursiva maktförhållanden och villkor som möjliggjort 

en ojämlik värdering av människor (Lenz Taguchi, 2004, s. 77-78). 

4.3 Identitet 
 

I följande avsnitt presenteras ett antal begrepp och fenomen som alla kan antas vara 

olika uttryck för identitet och identitetsskapande. Inledningsvis presenteras en 

definition av normer, vilken också är den definition som kommer användas i 

uppsatsen. Sedan följer en förklaring av kategorisering i relation till social 

interaktion. Slutligen förklaras begreppen passing och performativitet, utifrån 

Garfinkel (1967) och Butler (2007).  

4.3.1 Normer 

 

Rosenberg (2002, s. 101) skriver att norm vanligtvis definieras som ”en regel som 

hänför sig ett ändamål, ett ideal” och enligt Piuva (2005, s. 55) kan norm betyda 

standard eller en beskrivning av ett normativt värde. Vidare skriver Rosenberg (2002, 

s. 101) att normer är socialt betingade regler som inte blir synliga förrän någon bryter 

mot dem. I likhet med detta skriver Piuva (2005, s. 55) att det är det avvikande, det 

”onormala”, som det finns mest forskning kring och som fokus läggs på, snarare än 

vad som är ”normalt”. Definitioner av normalitet är något ”som inte avviker från den 

grundläggande typen”, alternativt ”som inte avviker från normerna” (Piuva, s. 55). 

Normalitet som begrepp syftar enligt Rosenberg (2002, s. 101) på känslan av 

trygghet som infinner sig av att inte vara avvikande, medan normativitet är det 

system som alla normer inordnas i och dessutom innehåller sociala och moraliska 

krav. Dessa krav är beslutade av andra och kräver att individen följer dem för att 

betraktas som normal och falla inom ramen för rådande normer. Normativitet är 

därtill enligt Rosenberg (2002, s. 101) det maktsystem som ”vidmakthåller och 

backar upp normer” och behöver inte som många tror, vara statistiskt bundet. 

Moraliskt etablerade normer har inget att göra med statistik och det är själva 

heteronormen, som genom att utesluta allt avvikande, snarare än heterosexualiteten i 

sig, som befäster heterosexualitetens status (Rosenberg, 2002, s. 101). Piuva (2005, 

s. 57) tar upp tre typer av normalitet: normalitet som den statistiska 

normalfördelningen, normalitet som frånvaro av brist/motsats till avvikelse och 

normalitet som det ideala.   
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4.3.2 Kategorisering 

 

Enligt Jenkins (2000, s. 7) är all mänsklig kunskap beroende av kategorisering. Ett 

begrepp som är centralt för kategorisering är identifikation – att kunna avgöra vad 

något är och inte är. Social identifikation – att veta vilka vi är och vilka andra är – 

står i fokus för mänsklig interaktion och vad vi tycker om oss själva är inte mer 

viktigt än vad andra tycker om oss (Jenkins, 2000, s. 8).    

 Två processer är nödvändiga för kategorisering och identifikation; 

specificeringen av likheter och olikheter. Jenkins (2000, s. 7) skriver att likheter och 

olikheter är beroende av varandra och inte kan existera utan sin motpart. Det finns 

två olika sätt att urskilja likheter och skillnader i interaktion; i relation till sig själva 

och i relation till andra. Det kan yttra sig i hur en individ är lik eller olik andra, 

och/eller hur andra är lika eller olika individen och kallas med Jenkins (2000, s. 7) 

egna ord intern och extern identifikation.      

 Beroende på förekomsten av skillnader och likheter skapas två typer av 

identifikation; själv- eller gruppidentifikation, som är internt baserad, och 

kategorisering av andra, som är externt baserad (Jenkins, 2000, s. 7-8). Alla 

människor är föremål för båda typer av identifikation.    

 Kollektiv identifikation kan konstrueras från två utgångspunkter; som grupp, 

utifrån intern gruppidentifikation, och som kategori, utifrån social extern 

kategorisering (Jenkins, 2000, s. 8). Enligt Jenkins (2000, s. 9) är gruppidentifikation 

och kategorisering sammanbundna, och extern kategorisering är central för den 

interna definitionen. För att kunna definiera ”oss”, måste ”dem” stå i kontrast till 

”oss” (Jenkins, 2000, s. 9).          

 Vidare skriver Jenkins (2000, s. 9) att gruppidentitet till viss del utvecklas som 

resultat av andras externa kategorisering, genom att gruppidentiteten internaliserar de 

applicerade egenskaperna, och inte minst genom att den externa identifikationen 

påverkar andras beteende gentemot gruppen (Jenkins, 2000, s. 9). Den externa 

identifikationen och kategoriseringen kan vara både positiv och negativ. Extern 

identifikation kan enligt Jenkins (2000, s. 9) stärka en grupps existerande identitet 

genom motstånd och reaktion, vilket gruppen kan använda för att ta avstånd från 

extern identifikation som de inte internaliserar.  

4.3.3 Performativitet och passing 

 

Ett centralt begrepp i Butlers analys om genus och kön är begreppet performativitet 

(Brickell, 2005, s. 26), vilket förklaras som “the discursive mode by which 

ontological effects are installed”, vilket löst kan översättas till det diskursiva läge 

genom vilket ontologiska föreställningar skapas. I likhet med Simone de Beauvoirs 

citat, ”Man föds inte till kvinna, man blir det”, hävdar Butler att olika 

genuskategorier, som exempelvis manligt/man och kvinnligt/kvinna, skapas genom 

performativitet, vilket står i motsats till essentialismen som hävdar alla tings 

inneboende natur (Brickell, 2005, s. 26). Kategorier som de nämnda ovan importeras 

inte från naturen till att bli något kulturellt eller socialt betingat, utan skapas från 

grunden av diskurser (Brickell, 2005, s. 26). Yttrandet ”Det är en flicka!” vid ett 

barns födsel är exempel på performativitet som inleder processen att ”göra” barnet 

till en flicka (Brickell, 2005, s. 26). Vidare förutsätter performativitet regelbunden 

upprepning eller åberopande av könsnormer, samt rätta kulturella förutsättningar, 

under vilka vissa feminina och maskulina handlingar belönas, och andra förbjuds 

(Brickell, 2005, s. 26). Vidare fastslår Brickell (2005, s. 28) att Butlers definition av 
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performativitet inte förutsätter att subjektet själv skapar sitt kön, utan att 

performativitet främst är en konstitutionell process. Performativitet, till skillnad från 

performance som utgår från subjektets handlingar, syftar på konstitutionen av 

reglerande normer och dess konsekvenser (Brickell, 2005, s. 28).  

 Garfinkel (1967, s. 60) definierar i sin artikel “Passing and the managed 

achievement of sex status in an “intersexed” person”, passing som ”the work of 

achieving and making secure their rights to live in the elected sex status while 

providing for the possibility of detection and ruin”. Garfinkel (1967, s. 60) inleder 

artikeln med att beskriva en studie han genomfört kring intersexpersoner och fastslår 

att viljan att passera och kunna utföra sina dagliga rutiner var orubblig hos 

undersökningsgruppen. Gruppens erfarenheter vittnade enligt Garfinkel (1967, s. 60) 

om betydelsen av så kallade bakgrundsrelaterade faktorer, som vanligtvis 

marginaliseras och togs för givna (Garfinkel, 1967, s. 60).  Artikelns fokus är 

kvinnan Agnes, som föddes som pojke, men identifierade sig som kvinna och 

genomförde könskorrigerande åtgärder. Hon kände sig enligt Garfinkel (1967, s. 69) 

tvungen att bete sig på ett visst sätt för att andra skulle betrakta henne som kvinna 

och många av hennes dagliga aktiviteter, präglades enligt Garfinkel (1967, s. 70) av 

strukturellt tvång och stress till följd av försöken att agera i enlighet med rådande 

könsnormer. Hennes försök inkluderade olika medel, bland annat; noggrann 

planering, improvisation, motivation och kvickhet (Garfinkel, 1967, s. 70). En viktig 

del av hennes ansträngningar i samband med att passera var också att komma med 

förklaringar till sin könsidentitet, vara beredd att komma med förklaringar, eller helt 

enkelt undvika situationer där förklaringar skulle krävas (Garfinkel, 1967, s. 70).  

4.4 Kön och genus 
 

Judith Butler anses av många vara en av de viktigaste könsteoretikerna idag 

(Mortensen, 2007, s. 21). Enligt Rosenberg (2002, s. 70) kännetecknas Butlers 

resonemang kring kön och genus av två centrala tankegångar: genalogi och 

performativitet. Genealogi innebär att kön och genus inte skapas till följd av 

biologiska skillnader och performativitet innebär att kön och genus inte är något som 

är, utan något som blir (Rosenberg, 2002, s. 70). Denna uppsats har genalogi och 

performativitet som utgångspunkt och utgår från Butlers definition av kön och genus, 

framförallt den av genus som något kulturellt betingat.  

4.4.1 Kön och genus enligt Butler 

 

Butler (2007, s. 55-56) problematiserar existensen av kön och ställer frågor som ”vad 

är kön över huvud taget” och om kön är ”naturligt, anatomiskt, ligger i 

kromosomerna eller hormonerna?”. Vidare ifrågasätter Butler (2007, s. 56) det binära 

könssystemet utifrån olika utgångspunkter, bland annat kring hur det binära 

könssystemet ursprungligen skapades och om det finns en historia som skulle kunna 

avslöja det binära könssystemets föränderliga natur; om ”könets till synes naturliga 

fakta är någonting som har producerats i och genom olika vetenskapliga diskurser för 

att tjäna andra politiska och sociala intressen”. Butler (2007, s. 55) erbjuder således 

ingen klar definitionen av begreppet kön, utan konstaterar bara att kön och genus är 

tätt sammanbundna.           

 Den feministiska åskådning som vidhåller en ”biologin är ödet”-formel 

utmanas enligt Butler (2007, s. 55) av en spricka som uppstått i form av distinktionen 

mellan kön och genus. Hur orubbligt det biologiska könet än betraktas vara, finns det 

ett kulturellt betingat genus som varken är skapat av könet eller så orubbligt som 
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könet förefaller (Butler, 2007, s. 55).  Om genus är kulturellt betingat, kan det inte 

enligt Butler anses vara ett resultat av könet, utan står separerat från könet. Det finns 

därmed inget skäl att anta att det bara finns två genus, utan det binära könssystemet 

syftar enbart till att bibehålla tron att genus speglar kön (Butler, 2007, s. 56). Om 

genuskonstruktionen antas vara helt oberoende av könet, blir genus något flytande 

vilket Butler skriver kan illustreras av att ’man’ och ’maskulin’ kan beteckna en 

kvinnokropp på samma sätt som ’kvinna’ och ’feminin’ kan beteckna en manskropp 

(Butler, 2007, s. 56). Splittringen mellan kön och genus väcker flertalet frågor varav 

den mest centrala torde vara huruvida det går att tala om ett ’givet’ kön eller genus 

utan att först undersöka hur kön eller genus är givna och med vilka medel. Om det 

visar sig att det går att bestrida könets orubblighet, tyder det enligt Butler på att det 

som kallas kön är lika konstruerat som genus; vilket i förlängningen skulle kunna 

betyda att kön alltid varit genus och att det inte föreligger någon skillnad alls mellan 

kön och genus (Butler, 2007, s. 56). 

4.4.2 Den heterosexuella matrisen 

 

Den heterosexuella matrisen är enligt Rosenberg (2002, s. 71) ett av Butlers mest 

omtalade och kända begrepp. Begreppet avser ifrågasättandet av den 

heteronormativa definitionen av kvinnor så som feminin=kvinnlig=kvinna och 

maskulin=manlig=man. Butler i Rosenberg (2002, s. 71) definierar själv den 

heterosexuella matrisen som ”… den genustydlighet som förutsätter att begripliga 

kroppar måste utgå från ett stabilt kön(det maskulina uttrycker manlighet, det 

feminina kvinnlighet) som definieras genom motsatser och är hierarkiskt definierat 

genom den obligatoriska heterosexualiteten” (Rosenberg, 2002, s. 71). Vidare 

beskriver Berg och Wickman (2010, s. 43) att Butlers heterosexuella matris syftar till 

att belysa relationen mellan kön, genus och sexuellt begär som gör mänskliga 

kroppar begripliga och möjliggör personlig utveckling.  

4.5 Queerteori 
 

I följande avsnitt behandlas begreppet queer, dess uppkomst och utveckling samt 

bidrag till skapandet av queerteori. Sedan följer en genomgång av queerteorins 

viktigaste drag och avslutningsvis diskuteras en central ståndpunkt, för att inte säga 

den mest centrala ståndpunkten inom queerteori; heteronormen.  

4.5.1 Queer 

 

Begreppet queer kan enligt Ambjörnsson (2006, s. 8) förklaras på en rad olika sätt 

utifrån vems definition det är och vart den görs. Rosenberg (2002, s. 11) tar upp 

några definitioner av queer, vilka till exempel kan vara: som synonym för ordet 

lesbisk, gay, bisexuell eller trans, som paraplybegrepp och som ett sätt att betrakta 

världen som tar avstånd från rådande normer. Definitionerna och betydelserna kan 

dock vara mångfalt fler (Rosenberg, 2002, s. 11-12). Ambjörnsson (2006, s. 8) slår 

dock fast att en gemensam nämnare för alla definitioner av queer är att begreppet 

innefattar något som utgör ett brott mot normen. Queer har vidare sitt ursprung i den 

homopolitiska rörelsen och avser därför enligt Ambjörnsson (2006, s. 9) brott mot 

just sexuella normer, strukturer och identiteter. Något annat som är centralt för queer 

är att det istället för att agera som de förtrycktas röst, lägger fokus på det som 

betraktas som det ”normala” och utmanar föreställningarna kring detta. Queer-

begreppet ifrågasätter de föreställningar, fördomar och stereotyper som finns kring 
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sexualitet och kön, vad som är ”manligt”, ”kvinnligt” och uppmanar oss istället att 

tänka bortom alla kategoriseringar och uppdelningar (Ambjörnsson, 2006, s. 9). 

Rosenberg (2002, s. 11) skriver i likhet med detta att själva poängen med begreppet 

queer är att det inte ska definieras, utan att dess främsta uppgift är att bryta upp redan 

existerande kategorier och begrepp. Båda författarna tar avstånd till att 

överhuvudtaget definiera queer mer ingående.        

  

4.5.2 Centrala drag inom queerteori 

 

Queer ligger till grund för queer-teori, vilket strikt talat egentligen inte består av bara 

en teori, utan ett flertal (Ambjörnsson, 2006, s. 37). Queer som teori är enligt 

Ambjörnsson ett ”samlingsnamn på olika kritiskt granskande perspektiv på 

sexualitet” och söker enligt Rosenberg (2002, s. 63) ingen ursprungssexualitet eller 

annat önskvärt sexualitetsursprung. Queerteori ifrågasätter skarpt möjligheten att det 

skulle finnas en så kallad ursprungssexualitet och ifrågasätter därigenom begrepp 

som ”man” och ”kvinna” och vad som definierar de begreppen. Queerteori 

ifrågasätter heller inte bara frågor rörande sexualitet, utan även frågor gällande 

kön/genus och normer avseende detta (Rosenberg, 2002, s. 64).  Queerteorin är 

enligt Rosenberg (2002, s. 64) en relativt ny åskådning och hör rent teoretiskt ihop 

med lesbisk feministisk teori, gaystudier och fransk poststrukturalism. Födelsen av 

just begreppet queerteori antas kunna härledas bak till ungefär 1989-1990 och 

specifikt Judith Butlers bok ”Gender Trouble” som kom ut 1990 och orsakade just 

det som namnet anspelar på; kontrovers inom den akademiska världen som behandlar 

just kön och genus (Rosenberg, 2002, s. 64-65). Butler (2004, s. 69) diskuterar 

genusnormer och tar upp vad hon anser är ett tydligt exempel på när avsteg från 

normen stör en regulativ process; när ett intersexbarn föds och ska könskorrigeras till 

att bli antingen flicka eller pojke för att känna att hen bättre passar in och uppnår 

normalitet. Dessa operationer genomförs vanligtvis med föräldrarnas samtycke och 

vetskap och har enligt Butler visat sig ha ett oerhört högt fysiskt och psykiskt pris för 

själva barnet – allt i normaliseringens namn. Butler skriver att ”de kroppar som 

skapas genom ett sådant regulativt genomdrivande av genus, är värkande kroppar, 

märkta av våld och lidande (2006, s. 69).  

4.5.3 Heteronormen 

 

Queerteorin utgår från att heterosexualiteten, liksom andra sociala fenomen och 

beteenden, är socialt, kulturellt och historiskt skapad och ifrågasätter och plockar isär 

den för att se hur den är uppbyggd och fungerar (Ambjörnsson, 2006, s. 51). 

Heterosexualitet och de uttryck den tar sig i relation till vad som är normativt, kallas 

heteronormativitet och syftar på de institutioner, lagar, strukturer, relationer med 

mera som gemensamt upprätthåller föreställningen att heterosexualitet är det normala 

och önskade. Genom historien har heteronormativiteten tagit sig olika uttryck, bland 

annat genom att homosexualitet länge klassades som en sjukdom och idag genom att 

till exempel antalet HBTQ-hatbrott inte tycks minska (Ambjörnsson, 2006, s. 52). 

Genom att byta ut ordet heterosexualitet mot heteronormativitet, belyses just 

normativiteten i ett visst beteende och dess ursprung, istället för sexualiteten. Både 

Ambjörnsson (2013, s. 52) och Rosenberg (2002, s. 100) slår fast att kritiken mot 

heteronormen är central inom queerteori och Rosenberg går ett steg längre genom att 

skriva att ”kritiken mot heteronormativitet är queerteorins mest centrala och 

användbara ansats”. Ambjörnsson skriver att detta är ett typiskt angreppssätt inom 
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vetenskapen, men att just sexualiteten längre varit oproblematiserad, vilket till stor 

del berott på att sexualitet förpassats till den medicinska sfären och sammankopplats 

med biologiska drifter (Ambjörnsson, 2006, s. 53). Ambjörnssons teori är även att 

många förknippar heterosexualitet med barnafödande och utgår från att det krävs en 

man och en kvinna för att skapa ett barn. Ambjörnsson illustrerar problematiken i 

detta antagande med följande; ”Svaret är att det inte krävs heterosexuella människor 

för att det ska födas barn. Det enda som behövs är att ett antal kvinnor ibland blir 

gravida” (Ambjörnsson, 2006, s. 53). Hur detta sker, hur de inblandades romantiska 

relationer ser ut och vad för typ av sex de har bör således inte spela någon roll 

(Ambjörnsson, 2006, s. 53).         

 Heterosexualitet i sig är ett relativt nytt begrepp, som uppstod först för drygt 

100 år sedan då det användes för att beteckna en person som för njutnings skull hade 

sex med någon av motsatt kön utan syfte att alstra barn (Ambjörnsson, 2006, s. 54). 

Av läkare och andra experter ansågs det dock vara en perversion och något som 

skulle botas och definitivt inte uppmuntras. Begreppet homosexualitet uppstod under 

ungefär samma tidsperiod och användes på samma sätt fast om någon som njöt av att 

ha sex med någon av samma kön. Före mitten av 1800-talet, då homosexualitet 

började användas som begrepp, kallades de personer som hade sex med andra av 

samma kön sodomiter. Att vara sodomit var dock inget som definierade hela ens 

identitet, utan snarare en böjelse. Ambjörnsson definierar denna syn på homosexuella 

eller sodomiter med följande; 

 ”Att vara sodomit var ungefär som att i dagens svenska samhälle välja te 

framför kaffe (förutom den lilla pikanta skillnaden att sodomiten avrättades 

eller sattes i fängelse för sin handling). Det spelar en viss roll i fikarummet 

på jobbet, men inte nödvändigtvis när man arbetar, åker buss, lagar mat eller 

drar barnvagn” (Ambjörnsson, 2006, s. 55). 

Både homo- och heterosexualitet var alltså från början bara beteckningar för olika 

typer av sexuella böjningar. Under 1900-talet fortsatte dock homosexualitet att 

betraktas som perverst och avvikande, medan heterosexualiteten blev alltmer 

rumsren och normaliserad. Detta skedde bland annat genom en rad restriktioner och 

lagar mot homosexualitet i takt med att heterosexualiteten betraktas som sund och 

positiv. Från att ha varit två typer av sexuella böjningar utvecklades homo- och 

heterosexualiteten till att betraktas som varandras motsatser – där den ena var 

avvikande och den andra normal (Ambjörnsson, 2006, s. 54-55). Den avgränsning 

som görs mellan homo- och heterosexualitet som helt skilda identiteter idag är alltså 

en relativt ny företeelse och något som är socialt och historiskt betingat, snarare än 

oföränderliga biologiska beteenden (Ambjörnsson, 2006, s. 56).    

 Två av de mest karaktäristiska dragen för heteronormativitet är att en person 

förväntas älska och attraheras av en person av det motsatta könet; en kvinna 

förväntas älska en man och en man förväntas älska en kvinna. Ett annat drag för 

heteronormativitet är att en man förväntas bete sig så som normen säger att en man 

beter sig och en kvinna så som normen säger att en kvinna ska bete sig 

(Ambjörnsson, 2006, s. 60-61). Ett genomgående drag för heteronormativitet är 

också att peka ut allt som faller utanför ramarna för vad som betraktas vara 

normativt. En annan utgångspunkt i heteronormen är att det premieras och betraktas 

som bättre att leva tillsammans med någon av motsatt kön än med någon av samma 

kön (Ambjörnsson, 2006, s. 61). Visserligen får homosexuella exempelvis prövas för 

adoption och genomgå insemination, men Ambjörnsson (2006, s. 62) skriver att 

många homosexuella par fortfarande vittnar om hur svårt det är att få bli 
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adoptivföräldrar och att de blir diskriminerade av socialarbetarna som behandlar och 

i vissa fall undviker att behandla deras ansökan, då de tror att homosexuella 

adoptivföräldrar skulle skrämma bort givarländerna.  

5. Resultat 
 

I följande avsnitt presenteras studiens resultat och en tematisk analys av vad som 

framkommit. Inledningsvis följer en introduktion av studiens fem deltagare, varpå 

resultat- och analysdelen presenteras utifrån ett antal teman. 

5.1 Presentation av deltagare 
 

Anna, 38 år
6
 

Anna föddes som kille och är 38 år. Hon växte upp i en liten ort med sina föräldrar 

och två bröder från mammans tidigare äktenskap. Idag bor Anna i ett mindre 

samhälle med ca 1500 invånare i norra Sverige och arbetar på Försäkringskassan. 

Hon insåg att hon var transsexuell när hon var 25 år och var fram till dess rätt 

övertygad om att hon var kille, även om hon känt att något känts fel så länge hon kan 

minnas.  Idag tar Anna hormoner för att få yttre och inre kön att stämma bättre 

överens och har sedan ungefär ett år tillbaka ändrat sitt juridiska kön till kvinna. Hon 

har inte genomgått några operationer eller andra könskorrigerande åtgärder och har 

heller inga planer på det i dagsläget.  

 

Carl, 27 år 

Carl föddes som tjej och är 27 år. Han växte upp i Linköping men har nyligen flyttat 

till Umeå. Hans föräldrar är båda från Afrika och skildes när han var fyra. Hans 

pappa flyttade efter skilsmässan till Sydafrika och Carl växte upp med sin mamma 

och sin låtsaspappa. Carl har också en halvsyster, som han dock inte träffar speciellt 

ofta. Carl insåg att han var transsexuell när han var 16 år och genomgick då en 

transutredning. Han har tagit testosteron i tre år, genomgått en mastektomi och även 

ändrat sitt juridiska kön till man. Han studerar idag andra terminen på 

lärarprogrammet och engagerar sig ideellt i en universitetsförening. 

 

Edvin, 33 år 

Edvin är 33 år och föddes som tjej, men identifierar sig idag som kille. Han växte 

upp på landet i Småland med sin mamma och sina två systrar. Edvin kände sig sedan 

5-6 års ålder som en kille och identifierade sig ett tag som transvestit i vuxen ålder, 

innan han vid 29 års ålder insåg att han var transsexuell.  Edvin har genomfört en 

mastektomi, tar idag testosteron och planerar att byta sitt juridiska kön. Idag bor 

Edvin i Stockholm och läser till socionom på universitetet.  

 

Sam, 28 år 

Sam är 28 år, bor i en mellanstor svensk stad och identifierar sig som intergender 

eller genderqueer. Hen föddes som pojke men har funderat mycket på både sexuell 

läggning och könsidentitet under sin uppväxt och slutligen landat i den nuvarande 

könsidentiteten. Hen växte upp i Malmö med skilda föräldrar som båda träffade en 

                                                           
6
 Alla namn, åldrar, orter och sysselsättningar är fingerade.  
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ny partner. Sam har inte bytt juridiskt kön men skulle göra det om det fanns ett tredje 

juridiskt kön i Sverige utöver man och kvinna. Hen arbetar idag som psykolog.

Mikael, 24 år 

Mikael är 24 år och från en förort till Göteborg där han bott tillsammans med sina 

föräldrar och tre systrar. Han föddes som tjej, men minns att han känt sig som kille 

länge och kom ut som transsexuell för två år sedan. Mikael tog studenten häromåret 

och har jobbat lite med reklam sedan dess och planerar att börja plugga nästa höst. 

Nu genomgår han hormonbehandling och väntar på att få genomgå mastektomi och 

byta juridiskt kön.

5.2 Resultat  
 

Utifrån studiens syfte är följande avsnitt tematiserat efter två teman: könsidentitet 

och könsuttryck, samt manligt/kvinnligt.  

    5.2.1 Könsidentitet och könsuttryck 

 

Mot bakgrund av studiens syfte presenteras följande avsnitt utifrån vissa teman i 

deltagarnas liv: komma ut, utredning samt utsatthet för diskriminering och hot/våld. 

Fokus för presentationen är hur deltagarnas könsidentitet och könsuttryck påverkat 

deras livsvillkor i relation till ovanstående teman.  

    5.2.1.2 Komma ut 

 

Alla deltagare har berättat för sin omgivning, inklusive sin familj, om antingen sin 

könsidentitet och/eller sin sexuella läggning. Steget från att inse sin könsidentitet 

till att berätta för omgivningen har varit olika långt för deltagarna och processen har 

sett mycket annorlunda ut från person till person. Gemensamt för alla deltagare är 

dock att de under intervjuerna benämnde processen som innebar att berätta om sin 

könsidentitet för sin omgivning som ”komma ut”. Carl insåg att han var 

transsexuell när han var 16 och var nervös inför att berätta för sin mamma, eftersom 

han upplevde att hans familj var mycket heteronormativ och även lite homofobisk; 

”Jag visste att mamma skulle ta det jättedåligt, så jag ville verkligen undvika det 

fast jag visste att det inte gick. Om man ska utreda så måste ju föräldern veta om 

man är under 18”. 

Carls mamma hade svårt att acceptera sonens könsidentitet och sa saker som att: 

”Hon också skulle byta kön och så skulle vi starta en familje-freakshow”. Med tiden 

blev hans mamma dock öppnare och med Carls egna ord, ”mycket bättre”. Hon 

betalade hans första binder och följde med honom när han skulle genomgå sin 

mastektomi. Sam berättar om liknande upplevelser och har i likhet med Carl en 

enligt egen utsago mycket heteronormativ familj. Hen tror själv att hens familjs 

heteronormativitet påverkade hela hens komma ut-process och gjorde det svårare och 

illustrerar valet att inte komma ut med sin könsidentitet för sin familj med bland 

annat följande:  

”Hen [själva ordet, förf. anm.] har vi kommit in på några gånger och jag blir så 

arg att jag inte vet vart jag ska ta vägen. Så det är väl en anledning till att jag inte 
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kommit ut för dom. Vi bråkar tillräckligt mycket om andra saker, om feminism, 

rasism och sexism så det räcker och blir över”. 

Mikael kom ut med sin bisexualitet när han var 13 år gammal och hade en jobbig tid 

på mellanstadiet och högstadiet med rykten och utfrysning. Det blev lättare på 

gymnasiet, även om han upplevde homofobi och vid 18 års ålder insåg han att han 

var transsexuell. Insikten genererade olika reaktioner och gjorde honom återigen 

tveksam i sin könsidentitet, även om han till slut bestämde sig för att genomgå 

könskorrigering.            

  Queerteorins kanske främsta utgångspunkt är att heterosexualitet har skapats 

genom sociala, kulturella och historiska processer och att hela samhället på olika 

nivåer gemensamt upprätthåller synen att heterosexualitet är det önskvärda 

(Ambjörnsson, 2006, s. 51). En slutsats utifrån Ambjörnsson (2006, s. 51) och en 

analys av deltagarnas svar är att oavsett om deltagarnas erfarenheter av att komma ut 

varit positiva eller negativa, pratar alla i termer av att ”komma ut”, vilket har 

inneburit att berätta för sin omgivning om sin sexuella och/eller könsidentitet. Det 

förutsätter att den generella uppfattningen i samhället är att det mest naturliga är att 

vara heterosexuell och att allt annat avviker. Deltagarnas svar tyder på att 

heterosexualiteten har premierats i deras familjer och omgivning, då omgivningen 

har utgått från att deltagarna är heterosexuella och allt annat har inneburit att behöva 

berätta och ”komma ut”. Genom att behöva komma ut och berätta om sin identitet, 

förstärks heteronormen som det förväntade beteendet och transidentiteten blir 

därigenom något avvikande.  Vidare kan heterosexualitet utifrån en 

poststrukturalistisk utgångspunkt förstås som ett diskursivt fenomen, vars normalitet 

upprätthålls med hjälp av språket (Lenz Taguchi, 2004, s. 77). En slutsats som går att 

dra från detta och deltagarnas berättelser om att ”komma ut” samt deras användning 

av det begreppet under intervjuerna, är att icke-heterosexualitet konstrueras som 

något avvikande genom språkliga begrepp som just ”komma ut”.   Enligt Piuva 

(2005, s. 55) fokuserar forskning överlag främst på det så kallade ”onormala” och 

avvikande, istället för att klargöra vad som faktiskt betraktas som ”normalt”. 

Queerteorin, till skillnad från forskning som fokuserar på det avvikande, belyser 

istället det som kallas ”normalt” och processerna som möjliggör existensen av något 

”normalt” överhuvudtaget (Ambjörnsson, 2006, s. 8). Med utgångspunkt i 

queerteorins resonemang kring normalitet kan hela konceptet som innebär att 

”komma ut” ifrågasättas och dekonstrueras med argumentet att begreppet i sig lägger 

fokus på det avvikande och blir en slags självuppfyllande profetia. Om fokus istället, 

i enlighet med queerteori, ska läggas på det normala och utmana föreställningar kring 

normalitet, bör kanske heterosexualiteten snarare vara ett tillkännagivande i form av 

att ”komma ut”.              

  Edvin identifierade sig i vuxen ålder först som transvestit och berättade då för 

sina vänner, men inte sin familj. Några år senare insåg han att han egentligen var 

transsexuell och berättade då även för sin familj. Hans mamma hade svårt att 

acceptera Edvins könsidentitet och han upplevde att hon accepterade att han var 

transsexuell men inte förstod det. En anledning till att Edvin tror att hans mamma 

hade så svårt med hans transidentitet illustrerar han med följande: 

”Jag tror bland annat att det har att göra med hur nära man har stått 

varandra innan, eller alltså, inte sådär att man kunnat prata om allt, 

utan hur nära man har bott ihop. Och på det viset hur mycket ens egen 

identitet är beroende av de man bor med.” 



30 
 

Edvin bodde tillsammans med sin mamma och syster när han kom ut som trans, som 

båda hade svårt att förstå hans könsidentitet. Han hade även en nära vän som tyckte 

det var jobbigt när Edvin kom ut som transsexuell och avrådde honom från att 

genomgå mastektomi. Edvin upplevde att situationen var en sorgeprocess för hans 

vän, då deras identiteter var så starkt sammanflätade och de tillbringade mycket tid 

med varandra. Edvin berättar vidare:  

 ”Så när någon annan säger, nej, jag är inte den du tror att jag är, jag är den 

här. Alltså då blir det liksom en kris i deras egen identitet också.” 

Enligt Jenkins (2000, s. 7) är social identifikation en förutsättning för all mänsklig 

interaktion. Social identifikation sker genom att urskilja på vilka sätt individen är lik 

eller olik andra, och på vilka sätt andra är lika eller olika individen. I Edvins 

berättelse hade mamman svårt att förstå hans könsidentitet, och Edvin uttrycker själv 

att det skapade svårigheter i deras kommunikation. Utifrån Jenkins (2000, s. 7) och 

Edvins berättelse kan det tolkas som att mammans sociala identifikation, vilken 

förutsatte hennes och Edvins interaktion, styrdes utifrån vilka skillnader och likheter 

hon hittade med andra, i detta fall med Edvin. Innan Edvin kom ut med sin 

könsidentitet såg hans mamma honom som tjej, och kunde därigenom hitta en likhet 

mellan dem – de hade samma kön. När Edvin sedan kom ut som kille, försvann 

således denna likhet och den sociala identifikation mamman haft förändrades. Hon 

blev i och med Edvins insikt tvungen att omvärdera sin egen identitet, vilket i sin tur 

kan ha påverkat interaktionen mellan dem.        

  Sammanfattande slutsatser kring detta tema är att deltagarna i användandet av 

begreppet ”komma ut”, på två sätt förstärker heteronormens. Dels förstärks den 

diskursivt, genom det språkliga användandet av begreppet ”komma ut”, och dels 

förstärks den genom föreställningen att heterosexualitet är det ”normala”, som 

förutsätts och inte innebär att behöva ”komma ut”. En annan slutsats är att 

deltagarnas omgivning under denna process också har bidragit till att förstärka 

heteronormen samt att deras omgivnings identitet påverkas av deltagarnas 

könsidentitet. 

    5.2.1.3. Utredning 

 

När de deltagare som genomgått könskorrigering insåg att de var transsexuella hörde 

de av sig till vården för att kunna påbörja en utredning. Carl gick till sin kontakt på 

Barn och ungdomspsykiatrin (BUP) och bad om att få en remiss till transenheten. På 

BUP vägrade de att skicka en remiss, för att de ”inte var säkra på om Carl var trans” 

och att Carl var tvungen att ”förklara sig bättre” för att de skulle skicka en remiss.  

  Fyra av deltagarna har genomgått och/eller genomgår någon form av 

könskorrigering i form av exempelvis hormontillskott eller mastektomi. För att få 

göra detta var deltagarna tvungna att genomgå en utredning för att bli 

diagnostiserade som transsexuella och samtliga som genomgått en utredning vittnar 

om att utredningsteamet agerade utifrån en mycket heteronormativ ram. Carl hade 

inte särskilt stort förtroende för kuratorn i sitt utredningsteam och förklarar att 

heteronormativiteten var en anledning varför:  

 
  ”Det fanns vissa saker man bara inte skulle säga [till utredaren, förf. not]. Typ 

  som att man  lekte med dockor när man var liten. Men … Jag tror man hade … 

  Förklara allting. Typ som att, jag lekte med  dockor, men det berodde på att  

  mina föräldrar tvingade  mig.  Eller som, har kjol på sig, men det beror på  

  förnekelse.” 
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Leksaker verkar ha spelat en stor roll under allas utredningar, då utredningsteamet 

återkommande frågade flera deltagare vilken typ av leksaker deltagaren lekte med 

som liten. Flera deltagare uttryckte också att deras klädstil spelade roll för 

utredningen och att utredningsteamet tydligt uttryckte vilken klädstil som var lämplig 

för deras kön. Under Edvins utredning värderade teamet hans klädstil och uttryckte: 

”En del har ju svårt att ta till sig ett manligt uttryck och vill fortsätta ha  tjejkläder, 

men vi ser ju att du inte har några problem med det”. 

  Flera deltagare uttryckte att utredningsteamet rekommenderade 

könskorrigerande operationer, för att få yttre och inre kön att stämma så väl överens 

som möjligt. Anna kallade det ”direkta påtryckningar” och upplevde att förståelsen 

för att inte vilja operera sig trots sin identitet som transsexuell var bristande:  

 
”Den [utredningen, författaren anm.] förutsätter ett heterosexuellt förhållande, 

att man har  stereotypa intressen och åsikter och framförallt, att man ska 

genomgå operationer så att den yttre kroppen ska matcha könsidentiteten … 

och man blir ifrågasatt rätt mycket om man inte håller med dom … Jag skulle 

kalla det direkta påtryckningar, i vissa fall.” 
 

Ambjörnsson (2006, s. 61) tar upp att organisationer är en del i de strukturer som 

förstärker och upprätthåller heteronormen, vilket utredningen för transsexuella kan 

antas göra då institutioner som Barn och ungdomspsykiatrin och transenheten 

ifrågasatte deltagarnas könsidentitet och till och med vägrat skicka en remiss för att 

de inte trodde på att Carl var transsexuell.  Bremer (2005, s. 43) skriver att en icke-

normativ transperson ofta stöter på svårigheter om denne väljer att exempelvis 

uttrycka både kvinnliga och manliga könsuttryck, eller inte uttrycker normativt 

kvinnliga och/eller manliga könsuttryck.  Edvins berättelse om vilka kläder 

utredningsteamet ansåg var lämpliga för honom kan antas vittna om att de inte ansåg 

det vara lämpligt att han som FtM skulle fortsätta ha tjejkläder och då ha både 

manliga och kvinnliga könsuttryck. Bremer (2005, s. 44) skriver att en FtM som 

målar naglarna, klär sig i färgglada kläder och sminkar sig, inte anses vara tillräckligt 

manlig och ifrågasätts på grund av det. I Edvins situation uttryckte utredningsteamet 

en slags lättnad över att han klädde sig så passt maskulint och han blev följaktligen 

inte ifrågasatt. 

  Sammanfattande slutsatser utifrån detta tema är att utredningsprocessen 

präglades av heteronormativitet och att deltagarna påverkades av de föreställningar 

utredningsteamet hade om kön och genus. Vidare är en slutsats kring detta tema att 

deltagarna upplevde att androgyna könsuttryck inte var välkomna, och att de kände 

påtryckningar att fullt ut leva i ett visst kön, inkluderande att genomföra 

könskorrigerande åtgärder. 

    5.2.1.4. Utsatthet för diskriminering, hot och våld 

 

Alla deltagare lever i princip fullt ut i sin könsidentitet, även om det varierar vilka 

könsuttryck de väljer att använda i olika situationer. Flera av deltagarna har blivit 

utsatta för hot och våld, vilket påverkar dem genom att de justerar sitt beteende för 

att minska sin utsatthet. Mikael pratar om att han ofta är beredd på att mötas av 

kommentarer kring sitt utseende och sin könsidentitet, och att han ofta får höra saker 

bakom sin rygg: 
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”För mig känns det såklart inte bra liksom att så fort jag går ut kommer 

jag veta att det är nåt arsle som kommer ropa efter mig, eller fråga mig, 

stoppa mig. Bara för att säga något, eller säga något taskigt eller 

ifrågasätta mig. Det känns ju bara så himla surt att det ens är så”. 

 

I tunnelbanan har det flertalet gånger uppstått flera hotfulla situationer då andra 

inte kunnat avgöra om Mikael var en man eller kvinna. Till följd av det undviker 

Mikael att ta tunnelbanan sent på kvällen, att åka själv, och även att svara i telefon 

på tunnelbanan då hans ljusa röst och maskulina könsuttryck inte är kompatibelt 

för vissa människor. I likhet med Mikael undviker Sam situationer där hen tror att 

risken är hög för att bli ifrågasatt och utsatt för våld, hot och diskriminering. Hen 

berättar: 

 

”Det är väldigt sällan jag är ute i offentliga sammanhang med den 

uppsättningen, just på grund av rädsla för att bli nerslagen, liksom. Så jag 

gör det ofta mest bara med folk jag är bekväm med” [om att ha kvinnliga 

könsuttryck, förf. anm.]. 

 

Edvin undviker också vissa platser och scenarion, som till exempel att duscha på 

gymet. Innan han genomgick könskorrigering, men fortfarande hade ett maskulint 

könsuttryck, bytte han om inne på tjejernas omklädningsrum. Han upplevde dock 

att han blev ifrågasatt så fort han kom in och kände blickarna på sig direkt. Han 

illustrerar det med: ”då var det nästan som att jag måste klä av mig snabbt för att 

visa att jag har bröst”. Mikael undviker allmänna toaletter och förklarar det med 

följande:   

 

”Allmän toalett liksom, det är ju ett problem. Om jag går in på tjejernas, 

då när jag kliver in där och kontrasten blir att ja, då tror dom att det är 

en snubbe som kliver in, då skriker dom och säger att jag ska gå ut. Så 

går jag in på killarnas, då är det exakt samma reaktion fast tvärtom”. 

 

Mikaels, Sams och Edvins utsagor tyder på att de undviker vissa platser och 

scenarion av rädsla för att bli ifrågasatta och/eller diskriminerade. Garfinkel 

(1967, s. 60) belyser problematiken i att passera för en transperson, vilka 

ansträngningar som krävs och vad som kan hända om personen, ansträngningarna 

till trots, ändå inte passerar. Garfinkel (1967, s. 70) tar upp att transpersoner ofta 

måste använda förberedelse som medel för att kunna passera, vilket Sam 

illustrerar då han väljer att inte använda kvinnliga könsuttryck offentligt, i syfte att 

kunna passera som man. Vidare problematiserar Garfinkel (1967, s. 60) 

betydelsen av till synes små, vardagliga faktorer som tas för givna, men kan vara 

mer komplexa för transpersoner. Utifrån detta och deltagarnas utsagor, går det att 

dra slutsatsen att möjligheten att använda en allmän toalett eller duscha på gymet 

skulle kunna vara en sådan faktor – oproblematisk för människor som utan 

ansträngning passerar som ett visst kön, men mer problematisk för transpersoner 

som kanske inte passerar till fullo som varken det ena eller det andra könet. 

Garfinkel (1967, s. 70) tar även upp att en del av transpersoners ansträngningar i 

syfte att passera kan vara att förklara sin könsidentitet, förbereda förklaringar till 

sin könsidentitet och undvika situationer där förklaringar skulle krävas. I likhet 

med detta berättar Mikael om hur han agerar när hans könsidentitet blir ifrågasatt, 

eller det finns en risk för det:  
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”Så länge jag inte är ensam och det inte är en hotfull fråga så säger jag 

att jag är en kille. Men annars så har det vart så här sent på kvällen att, 

kanske ett gäng snubbar liksom gått fram till mig. Det är ju ingen skön 

stämning direkt. Dom flinar och hånar mig, och frågar vad jag är och 

kanske ... Då kan inte jag säga att ah, jag är en kille för då kommer dom 

kanske vilja bevisa för mig att jag inte är en kille.” 

 

Jenkins (2000, s. 7) slår fast att all kunskap utgår från kategorisering, vilket i sin 

tur är beroende av identifikation. Utan identifikation – att kunna avgöra vad något 

är och inte är – omöjliggörs kategorisering. Flera av deltagarna får regelbundet 

frågan om de är man eller kvinna, vilket utifrån Jenkins teori kan tyda på att de 

som frågar försöker identifiera deltagaren, för att därefter kunna kategorisera dem 

som man eller kvinna.    

        Sammanfattande slutsatser kring detta tema är att vissa av deltagarna utsätts 

för diskriminering, hot och våld i relation till att andra inte kan kategorisera dem 

som män eller kvinnor och att de följaktligen inte accepteras i samhället på samma 

sätt som de skulle gjort om de passerat.  

    5.2.2 Manligt/kvinnligt 

 

Flera av deltagarna berättade om de tidigt i livet fått höra på olika sätt hur en flicka 

respektive pojke ska vara och bete sig. Det tog sig olika uttryck och reglerades med 

hjälp av exempelvis kläder, utseende och beteende som var stereotypt för pojkar 

kontra flickor. Två av deltagarna kom ihåg händelser som inträffade så tidigt som i 

förskolan, som fastslog vad som var acceptabelt kontra oacceptabelt beteende för 

deras biologiska kön. När deltagarna var barn förstärktes könsnormer främst av deras 

föräldrar, men också av förskola och skola. Carl berättar om en händelse: 

”Det var nån gång då jag ville få en termos och så fanns en gul och en 

blå, vilket är bara två vanliga färger för mig fast på termosen var det, på 

den gula var det en bild på en liten flicka och på den blå en pojke. Jag 

ville ha den blå, men det fick jag inte. Jag tror han [pappan, förf. not] sa 

såhär, du fattar väl att gult är för tjejer och jag tänkte ’aha, vad dum jag 

är’. 

Även Edvin berättar om tidiga upplevelser som fastslog hur han fick och inte fick 

bete sig som flicka. Vid ett tillfälle kliade han sig i underlivet varpå hans mamma sa:  

”Gör inte så där, det är bara pojkar som styr där nere” eller om jag 

spottade, ”Spotta inte, du är ingen pojk!” 

Flera deltagare berättar om hur könsnormer även förstärktes genom klädsel och de 

kläder som de kläddes i som barn. Mikael berättar att han kläddes i typiskt flickiga 

kläder under uppväxten, som: ”strumpbyxor, söta klänningar och lackskor till 

skolfoton och släktträffar”.          

  När deltagarna blev äldre och gick på mellanstadiet, högstadiet samt 

gymnasiet förstärktes könsnormer främst av deras jämnåriga skolkamrater. Mikael 

hade från 10 års ålder, när han fick börja klä sig själv, ett mer maskulint könsuttryck 

än tidigare, men blev mobbad för det. Han fick höra saker som ”killar kommer inte 

att vilja bli ihop med dig”, vilket gjorde att han vid 14 års ålder bestämde sig för att 

anta ett mer feminint uttryck för att bättre passa in. Han började klä sig i tjejkläder 

och ändrade dessutom sättet att prata, gå och bete sig, även om det fick honom att må 

mycket dåligt. Mikael fick mycket uppmärksamhet, bekräftelse och positiv respons 
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på sitt byte av stil. Likaså Edvin antog under tonåren ett mer tjejigt könsuttryck än 

sitt tidigare maskulina, för att bättre passa in och upptäckte i likhet med Mikael att 

det resulterade i bekräftelse från omgivningen. Edvin lät också håret växa ut och 

började efter påtryckningar att raka sig under armarna, för att ”tjejer inte hade hår 

under armarna.”             

  En av de mest centrala ståndpunkterna inom queerteori är att kön och genus 

är socialt konstruerat och Butler (2007, s. 56) skriver att det inte går att tala om ett 

givet kön eller genus utan att först undersöka hur kön eller genus är givna och med 

vilka medel. Butler i Brickell (2005, s. 26) tar upp performativitet som ett exempel 

på hur genus ges, och förklarar att kategorier som manligt/kvinnligt uppstår till följd 

av performativitet. Performativitet visar sig diskursivt, och kräver en regelbundenhet 

över tid, samt rätta kontextuella förutsättningar (Brickell, 2005, s. 26). Påståendet 

”tjejer har inte hår under armarna”, som Edvin fick höra, skulle utifrån Butler kunna 

skapa en ”tjej” som begrepp och dess betydelse, genom performativitet.  Vidare 

skriver Butler i Brickell (2005, s. 26) att performativitet handlar om att belöna vissa 

handlingar och samtidigt fördöma andra, vilket ”tjejer har inte hår under armarna” 

gör, då det fördömer hår under armarna som något en ”riktig” tjej inte har.   

   Samtliga citat ovan kan illustrera hur kön konstrueras och en analys av 

deltagarnas berättelser visar att de blivit givna sitt genus på många olika sätt och med 

olika medel. De medel som använts för att befästa deras kön har bland annat varit 

klädsel, beteende, behåring, attraktion hos det motsatta könet och en så simpel sak 

som val av termos. Dessa medel för könskonstruktion har getts på olika sätt; bland 

annat upplysande (”du fattar väl att gult är för tjejer”) och uppfostrande (”gör inte så 

där”).              

  Ambjörnsson (2006, s. 60-61) skriver i likhet med Butler att två av 

heteronormens viktigaste utgångspunkter är att en person förväntas älska och 

attraheras av en person av det motsatta könet och att en person förväntas bete sig så 

som normen säger att en man beter sig och en kvinna så som normen säger att en 

kvinna ska bete sig. Med det korta påståendet ”killar kommer inte att vilja bli ihop 

med dig” fastslogs att Mikael som tjej borde vara intresserad av killar och att Mikael 

var tvungen att uppfylla de förväntningar som ställdes på honom som tjej, avseende 

bland annat klädsel, för att kunna vara attraktiv i det motsatta könets ögon. 

Påståendet att ”tjejer inte hade hår under armarna” som Edvin fick höra, befäster 

också en könsnorm för hur tjejer ska vara och kan därför antas vara ett uttryck för 

heteronormen. Det faktum att Carl ville ha den blå termosen, som han ännu inte 

visste var en normativt killig färg och att han dessutom tänker ”aha, vad dum jag är” 

när pappan upplyser honom om att blått inte är för flickor, visar också på hur kön 

konstrueras och inte är något inneboende hos individen. Vidare skriver Rosenberg 

(2002, s. 101) att normer är socialt betingade regler som inte blir synliga förrän 

någon bryter mot de och i detta fall blev normen att blått är för pojkar inte synlig 

förrän Carl som flicka uttryckte en önskan om att få den blå termosen. Om Carl hade 

velat ha den gula termosen från början, hade ett normbrott inte uppstått och Carl hade 

inte ”fått lära sig” att blått var för pojkar.        

  De flesta av deltagarna har kunnat passera som både man och kvinna, 

exempelvis innan de påbörjat könskorrigering jämfört med efter. Samtliga deltagare 

som passerat som både man och kvinna uttrycker att det funnits stora skillnader i hur 

de blivit bemötta när de passerat som män jämfört med när de passerat som kvinnor. 

Sam, som själv uttrycker att hen aldrig kommer att passera som kvinna och inte har 

för avsikt att göra det, upplever stora skillnader i hur hen blir bemött när hen 
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använder ett maskulint könsuttryck jämfört med ett mer kvinnligt könsuttryck. Hen 

berättar: 

 ”Jag märker ju direkt att jag får ju lättare ragg, om jag uttrycker en starkare 

manlighet, av cis
7
-killar. Och återigen, jag märker att folk lyssnar på mig, 

liksom. Tar mina åsikter  på allvar.” 

 

Flera deltagare vittnar om att de blivit bemötta med mer respekt, blivit mer lyssnade 

på, tagits på större allvar och även betraktats som roligare när de passerat som män. 

Både Edvin, Carl och Anna vittnar om att de inte förväntas hjälpa till fysiskt när de 

passerar som kvinnor jämfört med när de passerar som män. Anna berättar: 
  

 ”Och det är rätt tydligt på arbetsplatser och så, man skulle aldrig fråga mig om 

jag kunde hjälpa till att bära saker.” 

 

Carl berättar om det motsatta, hur det gick från att han aldrig blev tillfrågad att hjälpa 

till att lyfta saker som tjej, till en rad av förväntningar som ställdes på honom som 

kille:   

 
 ”Min morbror typ ’nu när du är kille så ska du ju bära på alla väskor’ och jag 

bara ’haha,  ah vad kul’ och sen så bara aha, du är seriös. Men du bär ju inte 

ens några väskor?! Och jag gjorde nåt konstigt ljud nån gång, typ ’eow’ och så 

var de tvungna att förklara för folk och säga att det  där är egentligen en tjej, 

det är därför. Och sen nån gång då dom såg mig gråta för att jag var ledsen 

och kunde inte gömma mig någonstans, så flippade han [morbrorn, förf. anm.] 

ur och skällde ut mig, för att så gör man inte om man är kille.” 

 

Majoriteten av deltagarna vittnar om att många blir förvirrade av deras könsuttryck, 

även om de i vissa situationer passerar som antingen man eller kvinna. Mikael 

berättar om att många viskar, pekar, skrattar och pratar bakom hans rygg för att hans 

könsuttryck gör dem förvirrade och de inte vet om han är man eller kvinna:  

 ”Vissa ger också arga blickar, för dom tror att jag är en tjej som klär mig som en 

kille och det är inte okej. Det är mycket negativ respons från främlingar och det 

har varit både hotfullt eller bara … liksom kränkande”. 

Anna berättar i likhet med Mikael att många har svårt att förhålla sig till något 

mellan man och kvinna och förutsätter att det bara finns just män och kvinnor, samt 

att de är helt åtskilda kategorier. När Anna får frågan om hur människor reagerar när 

andra inte motsvarar deras föreställningar svarar hon;  

 
       ”Det blir förvirring, dom kan inte lägga dom i något fack och då blir det svårt 

att handskas med dom.” 

Även Carl har varit utsatt för diskriminering och det har till och med gått så pass 

långt att han blivit misshandlad för att andra inte kunnat kategorisera honom som 

man eller kvinna. Sam berättar om att hen får mycket mer respekt och blir mer 

lyssnad på när hen uttrycker en mer maskulin könsidentitet.      

 Sam uttrycker sin könsidentitet med hjälp av både maskulina och feminina uttryck 

och de feminina uttryck han tar till hjälp är i dagsläget nagellack, läppstift och 

                                                           
7
 Cis-person = ”En person vars juridiska kön, biologiska kön, könsidentitet och könsuttryck är linjärt, 

hänger ihop och alltid har hängt ihop enligt normen” (RFSL, 2014).  
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lösbröst: ”Med de tre justeringarna så har jag hittat min könsidentitet, liksom”. Hen 

fortsätter: 

 ”I en perfekt värld så skulle jag vilja operera och få bröst, liksom. Men just nu så 

känner jag mig inte redo och det känns inte som att det kommer tas emot på ett 

bra sätt. Men jag vill ha bröst, liksom, det är det jag vill”. 

Sam beskriver att hen känner sig både maskulin och feminin, och att det varierar 

beroende på situation och förutsättningar. Dock beskriver hen också att hen inte 

anser sig vara mer kvinna eller mer man, beroende på om hen känner sig maskulin 

eller feminin i en viss situation. I likhet med detta skriver Butler att genus kan bli 

något flytande, om genuskonstruktionen betraktas som självständig, och inte knuten 

till könet. En slutsats utifrån det samt Sams berättelse är att genus och kön hos Sam 

kan betraktas som relativt åtskilda då Sam inte betraktar sitt genus som knutet till 

könet, på det sätt som Butler beskriver. Sam berättar vidare: 

 ”Jag identifierar mig som intergender på så sätt att jag vill ha både manliga och 

kvinnliga egenskaper, men å andra sidan är det väldigt få manliga egenskaper jag 

trivs med, eller känner mig bekväm med. Så jag känner mig mer bekväm med 

socialt tolkade  kvinnliga egenskaper”. 

Butler (2007, s. 56) skriver att ”man” och ”maskulin” med utgångspunkt i att kön 

och genus är separerat kan beteckna en kvinnokropp på samma sätt som ”kvinna” 

och ”feminin” kan beteckna en manskropp. Utifrån detta skulle Sam följaktligen 

kunna vara en kvinna även om hen har en manskropp eller normativt manliga fysiska 

attribut. Samtidigt beskriver Butler i Rosenberg (2002, s. 71) sin heterosexuella 

matris i vilken hon slår fast att kroppar måste förhålla sig till ett genus och ett kön för 

att vara begripliga och möjliggöra personlig utveckling. Ur den aspekten skulle Sams 

syn på sin kropp kunna skapa obegriplighet och försvåra personlig utveckling, 

eftersom hans genus och kön inte enhetligt hänger ihop, enligt just den 

heterosexuella matrisen eller heteronormen.        

  Sammanfattande slutsatser är att deltagarna genom performativitet har lärt sig 

hur en man respektive kvinna ska bete sig och vara, dels för att få epitetet man eller 

kvinna, men också för att vara attraktiv i det motsatta könets ögon. En annan slutsats 

är att ett manligt könsuttryck har premierats hos de som kunnat passera som både 

man och kvinna samt att en deltagare ser både sitt kön och genus som flytande.  

6.  Slutsatser och slutdiskussion 

 

En slutsats jag kan dra från denna studie är att heteronormen förstärks i deltagarnas 

liv både genom andra men även genom dem själva, exempelvis genom användandet 

av begreppet ”komma ut”. Jag vill dock belysa att även jag valt att använda 

begreppet ”komma ut” i denna uppsats, och därigenom också bidragit till att 

förstärka heteronormen diskursivt. Användandet av begreppet ”komma ut”, dess 

uppkomst och konsekvenser, är således något som skulle gynnas av vidare studier i 

syfte att motverka heteronormen. 

  En annan slutsats jag kan dra från denna studie är att de deltagare som inte 

passerar som man eller kvinna i större utsträckning påverkas av heteronormen samt 

utsätts för diskriminering än de deltagare som passerar som man eller kvinna. Vissa 

av deltagarna identifierar sig själva som man eller kvinna, men passerar inte som det 

könet, medan en deltagare inte identifierar sig som varken man eller kvinna och inte 
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har någon önskan att göra det. Diskrimineringen de utsätts för tar sig uttryck i att de 

inte är välkomna på varken dam- eller herrtoaletten, ifrågasätts i omklädningsrum på 

grund av sitt könsuttryck, och utsätts för hot och våld till följd av att de inte passerar 

som man eller kvinna. Resultatet tyder enligt min uppfattning på ett behov av 

erkännandet av ett juridiskt tredje kön i Sverige, då det framkommer av denna studie 

att vissa inte passerar som män eller kvinnor, och/eller inte känner sig bekväma i de 

Utifrån detta föreslår jag vidare studier kring hur det yttrar sig att inte passera som 

man eller kvinna, samt vilka konsekvenser det resulterar i.   

  En annan intressant slutsats är att flera deltagare vittnade om att de i och med 

könskorrigeringen kände sig tvungna att bete sig mer könsstereotypt än andra av det 

könet, för att på något sätt överkompensera för att de tidigare haft det motsatta könet. 

FtM:s var således tvungna att bete sig mer maskulint än biologiska män för att bli 

betraktade som män. Carls berättelse om att han var tvungen att bära alla väskor, 

medan hans morbror, som var biologisk man, inte bar något alls, vittnar om detta. På 

samma sätt var ett tydligt mönster i deltagarnas berättelser hur omgivning och 

organisationer så snabbt som möjligt ville fålla in den i en könsbinär fåra. Deltagarna 

uttryckte att de var tvungna att känna sig till fullo som sitt ”nya” kön och att det inte 

fanns utrymme för en androgyn klädstil eller androgyna intressen.  

  En annan viktig slutsats är att det förekommit stora skillnader i hur deltagarna 

blivit bemötta när de passerat som män/haft ett manligt könsuttryck, jämfört med när 

de passerat som kvinnor/haft ett kvinnligt könsuttryck. Som män har de bemötts med 

mer respekt,  blivit mer lyssnade på och tagits på större allvar.    

  

6.1. Styrkor och svagheter 

 

I denna studie har majoriteten, fyra av fem intervjuer, genomförts över telefon. Det 

finns både för- och nackdelar med telefonintervjuer, varav några av de sistnämnda är 

att forskaren kan gå miste om kommunikation som sker med hjälp av kroppsspråk 

och miner. Jag har fått väga telefonintervjuers nackdelar mot dess fördelar och dragit 

slutsatsen att telefonintervjuerna ändå gynnat studien, då jag fått möjlighet att 

intervjua personer som jag annars inte hade kunnat intervjua, speciellt med tanke på 

att det var mycket svårt att rekrytera deltagare från undersökningsgruppen.   

  En annan begränsning med denna studie är att de teorier som främst använts 

för att analysera empirin, så som queerteori, på grund av sin egen icke-definition, är 

svårdefinierade och således något problematiska att sätta i relation till mer konkreta 

fenomen. Rosenberg (2002, s. 11) skriver själv att en ”begreppsbestämning av queer 

skulle innebära dess sorgliga slut” och att hela poängen med ett queerteoretiskt 

perspektiv är just att det inte ska definieras. Queeteorins vaga definition är enligt min 

uppfattning både dess styrka och svaghet och har resulterat i att analysen främst visar 

på hur strukturer upprätthålls, snarare än varför specifika händelser uppstår. Jag 

håller dock med Butler (2007) som skriver att poängen är att det queera inte ska 

definieras, då icke-definitionen möjliggör en identifikation av strukturer.  

  En styrka med denna studie är att den visar på behovet av ett synliggörande 

och motverkande av heteronormen för att inkludera alla människor i samhället. De 

olika instanser som samhället är uppbyggt av är en del i att upprätthålla 

heteronormen, och studien kan således ha betydelse för socialt arbete och 

socialarbetare då den uppmärksammar heteronormens uttryck i vardagen, samt dess 

konsekvenser för människor som inte motsvarar heteronormen. Allmänna toaletter 

för enbart män eller kvinnor, samt heteronormativa citat av utredningsteamet kring 
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exempelvis vilka leksaker deltagarna borde lekt med som små, tyder på att samhället 

är uppbyggt kring heteronormativitet och att sociala aktörer agerar utifrån en 

heteronormativ am. Resultatet av studien kan vidare tjäna ett syfte genom att 

uppmärksamma läsare på att alla har rätt till sitt eget kön, och rätt att bli bemötta 

utifrån sin könsidentitet och inte utifrån ett socialt konstruerat kön. Socialarbetare 

kommer regelbundet i kontakt med människor som alla har en könsidentitet, och 

ökad medvetenhet om olika könsidentiteter, könsuttryck samt heteronormen, dess 

uttryck och konsekvenser kan öka deras yrkeskompetens – inte bara i relation till 

transpersoner, utan alla människor med en könsidentitet och ett könsuttryck.  
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Bilaga 1: Intervjuguide 
 

Bakgrundsinformation 

 Vart är du ifrån? Stad, mindre samhälle? Hur trivdes du där? Ville du bo där/bo 

någon annanstans under uppväxten? Varför?  

 Hur såg din familj ut under din barndom? Gifta/skilda föräldrar, syskon? Deras 

könsidentitet och sexuella läggning? Påverkade det dig tror du? 

 Vad tyckte du om skolan? Trivdes du? Hur behandlades du? Hade du kompisar? 

 Hade du några speciella hobbys eller fritidsintressen under barndom och uppväxt? 

Hur var det? 

 Kommer du ihåg när du var kär första gången? Hur kändes det? 

 Vart gick du gymnasiet? Vad gick du för linje? 

 Har du studerat vidare efter gymnasiet? Vad? Varför? Hur var det? Trivdes du? 

 Vad gör du idag? Trivs du med det? Skulle du vilja göra något annat? 

 Vart bor du? 

 Vad tycker du om att göra på fritiden? 

 Hur gammal är du? 

Barndom och uppväxt 

 Vilket var ditt biologiska kön vid födsel? 

 Vilket kön uppfostrades du som?  

 Kände du dig vid någon punkt som det kön du föddes som? När? Hur länge?  

 Tror du att det biologiska könet påverkar hur man blir? Hur då? Varför?  

 Kommer du ihåg hur din omgivning behandlade dig när du växte upp baserat på 

om du var biologisk kille/tjej? T.ex. ”flickor ska ha klänning”, ”pojkar ska vara 

tuffa och starka”. Vilka var det? I vilka situationer hände det? Hur kändes det? 

Vad gjorde du?  

 Vad var det som först fick dig att bli uppmärksam på att ditt yttre och inre kön 

inte stämde överens? Hur fick det dig att känna? Vad gjorde du då? Berättade du 

för någon? Hur reagerade de? 

 Om du inte berättade för någon, hur länge dröjde det innan du berättade för 

någon/gjorde något? Vad fick dig att berätta/göra något?  

Vuxenliv  

 När kom du ut med din könsidentitet för din omgivning?  

 Hur länge har du levt som ditt rätta kön? 

 Hur kändes det efter att du berättat/kommit ut? Vilka reaktioner fick du? Skilde 

sig reaktionerna åt? Varför, tror du? 

 Har du genomgått könskorrigering eller gjort något för att få din kropp att 

överensstämma bättre med ditt kön? Vad? Vad fick dig att ta det beslutet? Hur 

kändes det efter? Hur har din omgivning reagerat och bemött dig? 

 Planerar du att genomgå annan könskorrigering i framtiden? Varför/varför inte? 

 Hur har du blivit bemött under denna process? Har du blivit annorlunda bemött 

pre post op? Varför tror du att du blivit bemött på detta sätt? Dels av familj/vänner 

men även institutioner, myndigheter, skola, m.m. 
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Man/manligt 

 Vad gör en man (what makes a man)? Vad definierar honom? 

 Finns det vissa fysiska attribut som du tycker är typiskt manliga? 

 Finns det vissa egenskaper som du tycker är typiskt manliga? 

 Vad tror du skapar och upprätthåller dessa föreställningar om vad som är manligt? 

 Hur pass manlig känner du dig? Varför? Varierar det över tid och/eller beroende 

på situation och förutsättningar? Hur? 

Kvinna/kvinnligt 

 Vad gör en kvinna (what makes a woman)? Vad definierar henne? 

 Finns det vissa fysiska attribut som du tycker är typiskt kvinnliga? 

 Finns det vissa egenskaper som du tycker är typiskt kvinnliga? 

 Vad tror du skapar och upprätthåller dessa föreställningar om vad som är 

kvinnligt? 

 Hur pass kvinnlig känner du dig? Varför? Varierar det över tid och/eller beroende 

på situation och förutsättningar? Hur? 

Manligt/kvinnligt 

 Finns det situationer eller perioder i livet då du har passerat som antingen 

kvinna/man? Varför, tror du? Hur blir du bemött då? 

 Finns det situationer eller perioder i livet då du har passerat som både och/varken 

eller? Varför, tror du? Hur blir du bemött då? 

 Har du märkt några skillnader i hur människor har bemött dig då du passerat som 

kvinna kontra man? Vad för skillnader? Varför tror du det är så? 

Övrigt 

 Är det något annat du skulle vilja berätta eller vill tillägga? 

 


