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Förord 

Vi vill tacka alla intervjupersoner som tagit sig tiden att medverka i studien genom att dela 
med sig av sina erfarenheter, tankar och känslor. Det är tack vare er som vi fått en inblick i 
transpersoners upplevelse av identiteten och normativa förväntningars påverkan på 
identitetsskapandet. Vi vill även tacka vår handledare David Redmalm för allt stöd och all 
hjälp med uppsatsen.  



Sammanfattning 

I föreliggande studie undersöks hur transpersoner upplever sin könsidentitet i relation till 
samhällets normativa föreställningar. Syftet med studien avser att bidra med en ökad 
förståelse för normativa föreställningars inverkan på identitetsprocesser för individer som 
identifierar sig som transperson. Då vi utgår från individernas egna upplevelser har vi valt att 
använda oss av en tolkande metodologi, hermeneutiken. Den teoretiska och begreppsliga 
referensramen grundas på existentialismen med Rollo Mays teorier i framkant och 
kompletteras av Judith Butlers queerteori, för att komma åt det utvidgade perspektiv på 
identitetsbegreppet som eftersträvas. Studiens empiriska material utgörs av semistrukturerade 
intervjuer med tio intervjupersoner som identifierar sig som transperson. Resultatet 
presenteras genom en inledande tolkning, preliminär tolkning samt en huvudtolkning. 
 Huvudtolkningens resultat visar att individens upplevelse av identiteten kan ses som en evig 
berättelse, vilket innebär ett ständigt förverkligande och förnyande av identiteten.  Den 
omfamnar både individens inneboende känsla av identitet och yttre identitetsprocesser, vilka 
står i ständig relation till normer. Normer blir därmed ett redskap för individens ständiga 
identitetsskapande, oavsett om de upplevs begränsande eller möjliggörande.  

Nyckelord: Transperson, identitet, normativa föreställningar, hermeneutik, existentialism, 
queerteori 
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Begreppsordlista  

Transperson - Kan definieras som ett paraplybegrepp som inrymmer ett spektra av personer 
och grupper som inte identifierar sig med sitt juridiska kön till någon grad. Det kan även röra 
personer som inte följer aktuella normer för det kön de blivit tilldelade vid födseln, men 
förutsätter alltid att personen själv ser sig som transperson. Begreppet omfattar personers 
könsidentitet och könsuttryck, men avgränsas inte till någon speciell identitet. Att vara 
transperson bör inte förväxlas med sexualitet.  

Könsidentitet - Kan ses vara det kön en person upplever och identifierar sig som vilket kan 
förklaras som den rätta identiteten. Den könsidentitet en person identifierar och känner sig 
som, är också det kön en individ är.   

Juridiskt kön - Ett kön som tilldelats vid födseln utifrån kroppsliga kriterier och som sedan 
registreras i nästsista siffran i personnumret, folkbokföring och id-handlingar. I Sverige 
tilldelas kön utifrån två könskategorier, man/kvinna.  

Könsuttryck - En persons användning av diverse attribut för att uttrycka kön, exempelvis 
genom röst, kroppsspråk eller materiella eller utseendemässiga attribut som kan vara socialt 
kopplade till ett könsideal.  

Pronomen - Hur en person vill bli benämnd i tredje person, vilket har olika betydelse för 
olika personer. Vanligaste pronomen är hon, han, hen och den.  

Cisperson - En person som har en könsidentitet som överensstämmer med det juridiska kön 
som tilldelades vid födseln. Kan ses sammanhänga med den norm som utgörs i samhället om 
att en kvinna som föds som kvinna (juridiskt kön) och alltid identifierat sig som kvinna kan 
ses vara en ciskvinna eller cisperson. Det rör sig då om cisnormativitet eller cissexism när 
det övergår i rent förtryck.  

Ickebinär - En person som identifierar sig utanför, mellan eller inom båda könskategorierna 
man och kvinna, men har inte samma innebörd för alla som identifierar sig som icke-binär. 
Vissa icke-binära kan vilja göra en kroppslig förändring genom någon typ av behandling 
såsom  kirurgi eller hormoner, alternativt både och. Icke-binär kan stundom användas som ett 
samlingsbegrepp för individer som inte följer tvåkönsnormen. Andra synonyma begrepp till 
icke-binär är intergender, agender och genderqueer. 

Queer - Begreppet har olika betydelser för olika personer och definitionen kan bero på i 
vilket sammanhang den används. Att definiera sig som queer kan betyda att bryta mot 
könsnormer och genusideal, gällande bland annat heteronormativitet och andra normativa 
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förväntningar gällande könsuttryck eller cisnormativa livsideal. Queer som identitet kan både 
handla om en persons önskan om att inte behöva definiera sin könsidentitet eller som ett sätt 
att hålla definitionen öppen och flytande.  

HBTQ - Ett samlingsnamn som omfattar homosexuella (H), bisexuella (B), transpersoner (T) 
och personer som identifierar sig som queer (Q). Begreppet inkluderar både frågor om 
sexuell läggning och attraktion (HB), könsidentitet och könsuttryck (T) samt en komplex 
sammansättning av sexualitet, identitet, relationsformer eller normkritiska förhållningsätt (Q).  

Könsdysfori - En överväldigande känsla av att inte identifiera sig med ett tilldelat kön, oftast 
när den upplevda könsidentiteten inte överensstämmer med det juridiska könet. Könsdysfori 
kan orsaka psykiskt lidande och en försämrad förmåga att fungera i sociala sammanhang eller 
i vardagen i allmänhet, varmed en lösning kan vara könsbekräftande behandling. Viktigt att 
ha i åtanke är att långt ifrån alla transpersoner upplever könsdysfori, det är en känsla som tar 
sig i uttryck olika för olika personer.  

Könsbekräftande behandling - Kan ses som ett övergripande begrepp som inrymmer flera 
olika sätt att förändra hela eller delar av kroppen för att den bättre ska spegla könsidentiteten. 
Exempel är hormonbehandling, kirurgi eller korrigering av rösten. En könsbekräftande 
behandling kan variera från person till person och är således individuell, men följer i Sverige 
alltid en könsdysforisk diagnos. Behandlingen kan reducera könsdysforin. 

FTM/FTX - Female to male/female to X. En person som vid födseln tilldelats könet kvinna 
och genom könsbekräftande behandling, könsuttryck eller juridik har genomgått, vill 
genomgå eller för tillfället genomgår en transition till man, icke-binär eller annan 
könsidentitet. 

MTF/MTX - Male to female/male to X. En person som vid födseln tilldelats könet man och 
genom könsbekräftande behandling, könsuttryck eller juridik har genomgått, vill genomgå 
eller för tillfället genomgår en transition till kvinna, icke-binär eller annan könsidentitet. 

Källa: RFSL (2019). 
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Introduktion 

Könsidentiteten kan för många upplevas självklar och tas därför ofta för given. Sanningen är 
att många individer har en könsidentitet som inte överensstämmer med det juridiska könet. 
Könsidentiteten spelar därför en väsentlig roll för en individs självuppfattning och känsla av 
identitet (Lundin, Strömberg & Fuentes Araya 2015). Föreliggande studie berör 
transpersoners identitetsskapande och deras upplevelse av identitet. Enligt forskning som 
gjorts vid universitetet vid Padua i Italien framhåller forskarna David Primo, Adriano 
Zamperini och Ines Testoni (2019) att det heteronormativa samhället medför påtryckningar 
för transpersoner att framföra en normativ identitet, vilket ligger i linje med en vilseledande, 
underrepresenterad och konstlad gestaltning av transpersoner i nyhetsmedia. På grund 
av cisnormen i samhället som utgörs av heteronormativa värderingar blir genusvariationer 
inte erkända, vilket berövar transpersoner på autonomin att benämna sig själva och ökar 
risken att intoleranta normativa representationer internaliseras (Primo m.fl. 2019:514-516). 

Under 2019 sände Sveriges Television en programserie i två delar i Uppdrag granskning, vid 
namn “Tranståget och tonårsflickorna”. Programmet tar upp baksidan av könsbekräftande 
behandling genom att diskutera eventuella hälsorisker, en påstått “explosionsartad” ökning i 
behandlingstillfällen samt att individer som genomgår behandlingen i stor utsträckning lider 
av psykisk ohälsa (SVT nyheter, 3/4-2019). De farhågor som diskuteras i “Tranståget och 
tonårsflickorna” handlar även om att det rådande vårdklimatet resulterat i för hastiga beslut 
kring könsbekräftande behandling och okunskap kring riskerna med att ångra sådan 
vårdinsats. SVTs reportage har mött kritik från transaktivistiska grupper och debattörer som 
menar på att informationen är ensidig och vinklad, vilket har fått stor uppmärksamhet i 
media. Kritiken handlar om att inslaget saknar berättelser från individer med minskat 
psykiskt lidande efter könsbekräftande behandling såväl som fakta om konsekvenser av 
otillräcklig tillgång till vård (SVT nyheter, 4/4-2019). Enligt en svensk studie av Cecilia 
Dhejne, Katarina Öberg, Stefan Arver och Mikael Landén (2014) framhölls även ett antal 
individer som ångrat sig mellan år 1960 och 2010 endast uppgår till 2,2 procent av individer 
som genomgått en könsbekräftande behandling. Resultatet av medias ensidiga porträtteringar 
av utsatta grupper i samhället kan bland annat innefatta att transpersoner ständigt kan behöva 
försvara den egna könstillhörigheten. Det kan även röra sig om att vården behöver 
individanpassas, då denna process kan se olika ut för olika individer.   

Bristande eller avsaknat fokus vid individuella transpersoner riskerar att ledas av antaganden 
och olämpliga slutsatser som endast förser debatten med vinklade argument. Det blir därmed 
relevant att sträva efter fördjupad kunskap och upplevda sanningar genom att lägga fokus vid 
transpersoners egna upplevelser av sin identitet i relation till samhälleliga normer. Den 
allmänna kunskapen om transpersoners identitet och livsvillkor kan anses domineras av 
mediala plattformar, där porträtteringen av dessa individer kontinuerligt får kritik för sin 
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ensidighet och bristande förståelse. Studien avser därmed att bidra till ett utvidgat perspektiv 
för transpersoners identitetsprocesser, vilket sträcker sig bortom medias porträtteringar och 
den ensidiga bilden som gestaltas där. Genom att öka kunskapen kring olika identiteter samt 
förstå identitetsskapande kan vi bidra med nyttig kunskap och öka förståelsen för transfrågor 
som är av vikt i samhälleliga sfärer. Hur kan vi därmed förstå normativa föreställningars 
inverkan på transpersoners upplevelse av sin könsidentitet? 

Syfte och frågeställning   

Studien avser att fördjupa kunskapen om transpersoners könsidentitet i relation till samhällets 
normativa föreställningar. Vi anser att det finns en kunskapslucka när det gäller 
individperspektivet och att förståelsen för fenomenet därmed riskerar att bli platt.  Syftet med 
föreliggande studie är därmed att öka kunskapen gällande identitetsprocesser hos 
transpersoner i relation till samhällets normer, hur medlemmar av en grupp som är utsatta för 
felrepresentation och fördomar skapar identitet i strid mot, och i samklang med, samhällets 
normer. Vår strävan med studien är även att ge transpersoner en plattform för sina berättelser 
gällande hur de själva ser på sin situation och identitet, vilket kan bidra med nyttig kunskap 
till samhällsdebatten. Studien avser därmed att besvara följande frågeställning:  

Hur upplever transpersoner sin könsidentitet i relation till normativa föreställningar i 
samhället? 

Genom att låta individens berättelse stå i fokus och använda en tolkande metodologi kan vi 
öka förståelsen för hur individer som identifierar sig som transpersoner ser på sig själva och 
sin omgivning. På så vis har vi även möjlighet att belysa normativa föreställningar såväl som 
deras inverkan på identitetsprocesser. 

Tidigare forskning 

I detta avsnitt presenteras tidigare forskning gällande transpersoners upplevelser av identitet i 
förhållande till samhällets normativa föreställningar. I syfte att endast finna relevanta studier 
för att besvara vår frågeställning avgränsade vi oss genom att välja ut teman som behandlar 
aspekter av individers upplevelser av en identitet samt samhälleliga strukturers påverkan på 
individen. För att hitta relevant forskning har vi använt oss av databaserna Sociological 
Abstracts, PsycINFO och EBSCOhost. Vi använde sökord som transgender*, identity*, 
dysphoria*, society*, social support*, coming out*, obstacles* etcetera. Efter insamling av 
relevant forskning justerades temana för att utgöra en lämplig representation av den 
information vi funnit. Forskningsartiklarna är uppdelade efter följande teman; den autentiska 
identiteten, mötet med vårdinstitutioner, transfobi och relationen mellan psykisk ohälsa och 
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stigmatisering. Nedan redogörs tematiseringen av den tidigare forskningen och varje 
tematisering avslutas med en kort sammanfattning. 

Den autentiska identiteten 

Detta tema berör olika identitetsprocesser för individer som identifierar sig som 
transpersoner. Grundprincipen är att identitetsskapandet är en mångdimensionell process, där 
vägen mot att få leva ut den sanna identiteten kan vara känslomässigt krävande för individen. 
Temat behandlar därmed hur individen hanterar ett eventuellt påfrestande identitetsskapande.  

I en kvalitativ studie baserad på 23 djupintervjuer med australienska transpersoner mellan 
åldrarna 16-34 år behandlades sociala mediers inverkan på identitetsskapande och möjlighet 
att uttrycka sig själv (Hanckel, Vivienne, Byron, Robards, Churchill 2019:1266). Studiens 
resultat visade att individerna befann sig i ett ständigt balanserande mellan eventuella 
möjligheter och begränsningar vad gäller trygghet och identitetsskapande på mediala 
plattformar, där kontroll över anonymiteten var avgörande för användning av sociala medier 
(Hanckel m.fl. 2019:1267-1269, 1274-1275). Individerna framhöll att den experimentella 
sidan av sociala medier gav dem utrymme att utvecklas i sin könsidentitet genom att 
exempelvis ändra sina namn för att se omgivningens reaktion innan namnändringen 
genomfördes juridiskt (Hanckel m.fl. 2019:1272, 1275-1276).  
  
I en amerikansk studie av Ashley Austin (2016) var syftet att utöka diskussioner kring hur 
transpersoner navigerar sin identitet när den framträtt under ungdomen eller tidig vuxenålder 
(Austin 2016:215). Den kvalitativa studien gjordes med 13 transmän (female-to-male) under 
en period på 18 månader. Resultatet visade att identitetsskapandet ofta innebär känslor av 
isolering, förvirring och osäkerhet (Austin 2016:221). Sammanfattningsvis framhölls det 
ständiga spänningsfält mellan strävan efter autenticitet och omgivningens bemötande som 
transpersoner kunde befinna sig inom. Individerna utvecklade en känslomässig barriär för att 
hantera omgivningens stigmatisering och ifrågasättande (Austin 2016). Det går att finna 
likheter med en annan kvalitativ studie från 1997 som under ett års tid studerade 65 transmän 
(female-to-male), syftandes att öka förståelsen av identitetsskapandet i relation till könsbinära 
normer (Gagne, Tewksbury & McGaughey 1997:480, 483-484). Även i denna studie 
påvisades att sociala sanktioner gjorde identitetsskapandet till en kamp, genom rädslan för 
omgivningens reaktioner och bemötande (Gagne m.fl., 1997:491, 496). Ofta uppkom känslor 
som skuld, ångest samt att vara annorlunda i samband med sociala påtryckningar att behöva 
anpassa sig till ett kön/genus som inte kändes bra. Hanterandet av påfrestande 
identitetsprocesser underlättades även här av strävan efter autenticitet (Gagne m.fl. 
1997:489-490).  

!  5



I detta tema har vi berört individens kontinuerliga sökande efter autenticitet för att kunna leva 
i enlighet med sitt sanna jag. Identitetsskapandet handlar i dessa studier om ett ständigt 
balanserande och hanterande av den egna rädslan över hur individen ska bli bemött av sin 
omgivning, men samtidigt en strävan efter att kunna uttrycka sin rätta identitet.  

Mötet med vårdinstitutioner 

Föregående tema behandlade individens strävan efter att leva i enlighet med sin autentiska 
identitet. I detta tema redogörs för två artiklar som rör transpersoners relation till 
vårdsammanhang och hur detta utgör ett ramverk för individens upplevda handlingsutrymme.  

Enligt Ussher (2009:562) är forskningen kring HBTQ-frågor antingen ensidig eller nästintill 
obefintlig på områden som rör hälsa och upplevelser av olika sociala sammanhang. I 
vårdsammanhang råder en allmänt utbredd heteronorm, vilken förutsätter heterosexualitet 
och att individer identifierar sig med sitt juridiska kön. Rädslan för negativt bemötande på 
grund av öppenhet om en identitet kan leda till att HBTQ-personer undviker 
vårdsammanhang som kan vara viktiga för deras fysiska hälsa. Ussher (2009) hänvisar till en 
kvantitativ australiensk och nya zeeländsk studie av Marian K. Pitts, Murray Couch, Hunter 
Mulcare, Samantha Croy och Anne Mitchell (2009) med totalt 253 deltagare, i vilken det 
framkom att HBTQ-personer i större utsträckning har problem med psykisk ohälsa. 
Anledningen till detta antogs vara upplevelsen av en identitet som endast fick diskursiv och 
materiell betydelse i ett motståndsförhållande till heterosexuella normer. Värt att nämna är 
dock att inte all vårdpersonal är heterosexist eller att långt ifrån alla HBTQ-personer lider av 
allvarliga mentala sjukdomar (Ussher 2009:562-563). Mer om psykisk ohälsa diskuteras i det 
sistnämnda temat, relationen mellan psykisk ohälsa och stigmatisering.  

I en annan kvantitativ studie med totalt 256 deltagare rörande vårdsituationen för 
transpersoner i USA, undersöks klyftorna mellan dem och cispersoner, det vill säga individer 
som identifierar sig med sitt juridiska kön (Puckett, Cleary, Rossman, Mustanski & 
Newcomb 2018:50). Även om en del transpersoner vittnade om hinder såsom oro för 
omgivningens reaktioner eller en könsbekräftande behandling i sig, ålder eller egen 
okunskap, var det mest framträdande hindret finansiering av vårdkostnader på grund av 
bristande försäkringar eller begränsande jobbsammanhang. Ett annat hinder var överbelastad 
sjukvård och bristande lokal tillgång till adekvat behandling. Hand i hand med detta ansåg 
deltagarna att vården hade bristande kunskaper, som visade sig genom nekande av 
behandling eller att patienter skickades runt mellan olika institutioner som ständigt frånsade 
sig ansvar. Okunskapen skapade ett motsägelsefullt beroendeförhållande mellan vårdpersonal 
och patient då transpersoner upplevde att de fick utbilda individer inom vården som de på 
samma gång var beroende av för att få godkänd könsbekräftande behandling (Puckett m.fl. 
2018:53-54, 56). 
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Artiklarna som nämns ovan framhåller att transpersoner i större utsträckning blir utsatta för 
normativa förväntningar som kan inverka på tillgång till vård såväl som deras förhållningssätt 
gentemot vårdinstitutioner. Oavsett om individen var öppen med sin transidentitet eller inte, 
var risken större för negativt bemötande av dessa institutioner. 

Transfobi  

I föregående tema porträtterades vårdsammanhang och transpersoners relation till upplevda 
begränsningar inom området. Temat transfobi behandlar negativa attityder och uppfattningar 
som rör transpersoner, vilka endast grundar sig på deras transidentitet. I temat redogörs för 
vissa bakomliggande aspekter till transfobiska tendenser, samt en beskrivning av mer 
specifika fall av transfobi.  

En kvantitativ amerikansk studie utgår från en trekomponents-modell för att förklara trans- 
och homofobiska fördomar. Ett antal hypoteser om modellen testades utifrån ett urval på 187 
heterosexuella kvinnor och 107 heterosexuella män, vilka fick svara på ett frågeformulär om 
attityder kring transpersoner och homosexuella (Nagoshi, Cloud, Lindley, Nagoshi & 
Lothamer 2019:137, 140). Den ursprungliga trekomponentsmodellen framhöll att social 
konventionalism, exempelvis i form av upprätthållandet av traditionella och religiösa 
föreställningar om könsnormer, hade ett tydligt kausalt samband med transfobi och homofobi 
(Nagoshi m.fl. 2019:138, 141). Skadliga fördomar om HBTQ-personer kan anses härstamma 
från en verklighetsuppfattning grundat i hetero- och cisnormen samt en övertygelse om 
mannens överordnade position i relation till kvinnan (Nagoshi m.fl. 2019:138-139). 
Resultatet visade bland annat att fördomarna grundades på en hypermaskulinitet, som 
härstammade från mäns rädsla för att mista sin gynnsamma sociala position som 
konventionell cisman (Nagoshi m.fl. 2019:143).  

En amerikansk kvalitativ studie från 2019 undersöker den utbredda risken för transkvinnor 
(male-to-female) att utsättas för sexuellt våld (Matsuzaka & Koch 2019:28, 32). Resultatet 
blev fyra teman som framhöll individuella och strukturella skillnader i upplevelsen av 
sexuellt våld, det explicita transfobiska karakteristiska i våldet, internaliserandet av transfobi 
och cissexism samt hälsorelaterade konsekvenser som följde. Studien framhöll bland annat 
hur en avsaknad av finansiella och sociala privilegier såväl som etnicitet innebar en väsentlig 
försämring i riskprognosen (Matsuzaka m.fl. 2019:35-37,40, 42). Det förblev tydligt att det 
sexuella våldet hade starka undertoner av transfobi och transmisogyni, det sistnämnda är en 
kombination av transfobi och kvinnohat (Matsuzaka m.fl. 2019:37-38). Transmisogynin 
gestaltades i en allmänt utbredd objektifiering och fetischering av transkvinnorna. Huruvida 
transkvinnorna hade möjlighet att dölja sin transidentitet hade effekt på risken för våld, då 
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möjligheten att uppfattas som ciskvinna agerade som individens skydd mot våldet 
(Matsuzaka  m.fl. 2019:41).  

I detta tema har vi redogjort för individers utsatthet för olika typer av våld, både fysiskt och 
psykiskt, på grund av en transidentitet. Bakomliggande orsaker till transfobi kan bland annat 
vara bevarandet av traditionella och religiösa föreställningar gällande könsnormer. I studien 
gällande transkvinnor framhölls även att bemötandet var präglat av en kombination av 
transfobi och kvinnohat.  

Relationen mellan psykisk ohälsa och stigmatisering 

I föregående tema diskuterade vi uttryck för, och orsaker till, transfobiska inställningar. I 
detta tema kommer vi att diskutera hur denna typ av bemötande, liksom andra former av 
fördomsfullt bemötande, kan påverka individens mående. Artiklarna nedan belyser 
upplevelsen av könsdysfori hos transpersoner och eventuella samexisterande psykiska 
sjukdomar i relation till samhällets stigmatisering.  

En amerikansk psykologisk studie gjord av Melina Sevlever och Heino F. L. 
Meyer-Bahlburg (2018:1993) ämnade att synliggöra komplexiteten i vad psykisk ohälsa kan 
bero på hos individer som har en historik av psykisk ohälsa och som under en senare period i 
livet diagnostiserats med könsdysfori. Studien gjordes med två individer genom en mixad 
metod av både kvalitativa semistrukturerade intervjuer samt svarsformulär. Resultatet visade 
på att dessa individer upplevde psykisk ohälsa innan de börjat utveckla en transidentitet. Efter 
att individerna upplevt könsdysfori uppstod rädslan för att bli avvisade av familj eller annan 
social omgivning, varmed ohälsan inte relaterades till minoritetsstress eller stigma (Sevlever 
& Meyer-Bahlburg 2018:1998). Ett annat resultat framkom dock i en annan större 
amerikansk psykologisk studie som undersöker faktorer med tidsmässig påverkan på 
transpersoners hälsa och ett eventuellt självskadebeteende (Jackman, Dolezalb, Levinc, 
Honig & Bockting 2018). Den kvantitativa studien gjordes som en longitudinell 
undersökning med totalt 332 transpersoner. Resultatet visade att det fanns ett samband mellan 
upplevd könsdysfori och stigma från omgivningen, vilket gjorde att individerna uppvisade ett 
högre självskadebeteende (Jackman m.fl. 2018:608). Självskadebeteendet har visat sig höra 
ihop med ett missnöje kring den egna kroppen, begränsat stöd från familjen, ålder och låg 
självkänsla.  

I en amerikansk litteraturstudie poängterades att ökningen av samexisterande psykologiska 
sjukdomar kan förklaras utifrån det stigma och högre grad av stress som transpersoner som 
minoritetsgrupp kan uppleva både på ett individuellt, interpersonellt och strukturellt plan 
(Hughto, Reisner, & Pachankis 2015:222-223). Det behövs dock ytterligare forskning på 
området för att hitta kausala samband mellan stigma och hur det påverkar hälsan. Det 
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strukturella stigmat kan exempelvis genom medikalisering kategorisera transpersoner i en 
strävan efter att framtvinga anpassning till det cisnormativa samhället. Under åren 1968 och 
2013 sågs transsexualitet som en diagnos och var därmed avvikande, vilket listades i 
manualen DSM-5, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (Hughto m.fl. 
2015:224). Det interpersonella stigmat hänvisar istället till direkta former av stigma gentemot 
individen, som exempelvis fysiskt våld, verbala trakasserier eller sexuella ofredanden 
(Hughto m fl. 2015:223). Ovannämnda stigmatiseringar inverkar på det individuella stigmat, 
som innefattar individens känslor gentemot sig själva och vad de tror att andra tänker om 
dem. Detta kan forma framtida beteenden såsom förväntan och undvikande av diskriminering 
(Hughto m fl. 2015:222).  

I detta tema har vi diskuterat den komplexa bilden gällande psykisk ohälsa hos transpersoner. 
Psykisk ohälsa som uppkommit innan upplevd könsdysfori behöver nödvändigtvis inte bero 
på stigmatisering. Men det finns forskning som tyder på att specifikt upplevd könsdysfori 
skulle kunna förklaras med det stigma transpersoner kan uppleva på ett multidimensionellt 
plan. De fyra teman vi valt att dela in tidigare forskning i åsyftade att ge en överblick av 
rådande forskning på området. Dessa teman berör olika aspekter av ett begränsande och 
möjliggörande av transpersoners identitetsskapande i förhållande till samhällets strukturella 
föreställningar. En gemensam nämnare för dessa teman är att de alla berör hur samhället 
marginaliserar dessa individer gällande deras könsidentitet.  

Teoretisk och begreppslig referensram  

I detta avsnitt beskrivs vår teoretiska och begreppsliga referensram, vilken utgör grunden för 
hur vi förstår och kategoriserar den sociala verkligheten. Det teoretiska perspektivet ligger till 
grund för analysprocessen i studien, samtidigt som det omfamnar studien i sin helhet. I syfte 
att besvara frågeställningen eftersträvas ett synliggörande av individens interna 
identitetsprocesser, likväl som att belysa hur individen upplever sin existens i relation till sin 
omvärld. Den definition av identitet som föreliggande studie grundas på härstammar från 
existentialismen, men kompletteras med idéer från Butlers queerteori för att få ett perspektiv 
på identiteter som sträcker sig bortom en specifik teoretisk tradition. Queerteorin är av 
betydelse för att belysa samhälleliga strukturers inverkan på individens identitet. Både det 
existentialistiska perspektivet och Butler återkommer till dilemmat om dualism vad gäller 
normativa strukturer. Grundtanken är att människan inte är fri förrän hon bryter med normer 
och andra samhälleliga begränsningar, men friheten får endast mening i relation till dessa 
begränsningar. Med andra ord existerar inte frihet utan öde på samma vis som 
identitetsskapandet endast får mening i relation till normativa processer som individen 
försöker undvika. 
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Genom att dra nytta av likheter och skillnader mellan teoriernas syn på identitet i 
tolkningsprocessen kan en mer nyanserad förståelse för hur identitet gestaltas framhävas. 
Med andra ord främjar den förenade synen på identitet en mer heltäckande förklaring av 
identitetsbegreppet, vilket bidrar till den fördjupade förståelsen som eftersträvas i studien. 
Inledningsvis presenteras den existentialistiska teorin nedan, för att sedan behandla Butlers 
queerteori och hur dessa teorier förenas i uppsatsen. 

Existentialism 

Rollo May (2001, 2005) belyser att identiteten är dynamisk och representerar det 
spänningstillstånd mellan existensen och dess ständiga hot om upplösning som utmanar 
individens beslutsfattande och reflexivitet. Identiteten blir därmed resultatet av en särskild 
grad av självmedvetenhet och drivkraften att göra någonting av denna medvetenhet. En 
individ som endast följer strömmen ses inte som självmedveten, vilket gör att individens 
identitet styrs oreflekterat av yttre faktorer (May 2005:118). Existentialismen belyser hur 
individen kan anses befinna sig i en ständig strävan efter att undkomma denna konformism 
och istället ta sin självmedvetenhet i användning för att göra medvetna val. Självmedvetna 
val utgör grunden i den existentiella identiteten. Existentialismen  kan ses vara normativ till 
sin karaktär till följd av dess tydliga riktlinjer för ett idealiskt levnadssätt. 

Vara & icke-vara 

Rollo May (2005) förklarar vara som något som föregår allt annat, alltså vår faktiska existens 
som är kvar om alla yttre lager av det deterministiskt mänskliga skalas bort. Varat ses alltså 
som kittet som sammanhåller individens sammansättning av förutbestämda drifter eller 
instinkter. Detta gör varat till individens medvetenhet och upplevelse av dessa deterministiska 
krafters påverkan. Individens vara benämns i ständig relation till den kontinuerliga strävan 
efter att bli någonting (May 2005:108-109), vilket ligger i linje med ångesten inför att 
misslyckas med denna strävan. Med andra ord kan individens vara inte förstås utan det 
ständigt närvarande hotet om icke-vara. Icke-varat kan både innefatta döden, såväl som 
bristande livsmöjligheter och minskad frihet (May 2005:117-118). Individens existens är 
alltså aldrig självklar och bestående, utan snarare resultatet av hur individen hanterar hotet 
om icke-vara (Stiwne 2008:30; van Deurzen 2003:75). Könsidentiteten är central för mångas 
identitet, där pronomen såsom “han” och “hon” är normativa identitetsmarkörer att rota sin 
identitet i. När könsidentiteten utmanas uppstår hotet om icke-vara. Detta går att likställas 
med Butlers teori om att det ständigt finns en genusnorm att förhålla sig till, vilket förklaras 
mer ingående då queerteorin presenteras.  

Hotet om icke-vara, ångest inför intet, är förknippat med obehagskänslor som rubbar 
individens trygga verklighetsuppfattning och sammanhang (van Deurzen 2003:79), vilket kan 
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ge upphov till det tillstånd som Stiwne (2008:32) benämner som “dödläget”. Tillståndet 
uppstår då ångest inför intet hanteras med illusionen om ett lyckligare och estetiskt 
tillfredsställande liv, snarare än att individen förmår sig att sträcka sig efter de möjligheter 
som återfinns bortom kortsiktiga tillfredsställelser (Stiwne 2008:32-33). May (2005:122-123) 
framhåller vikten av att särskilja ångesten från andra känslotillstånd och istället se ångesten 
som ett produktivt hot mot grundpelaren i individens liv: existensen. Van Deurzen (2003:214) 
styrker Mays betoning av ångesten och poängterar att ångesten inför intet leder till att 
individen kan ta medvetna beslut, engagemanget över beslut gör i sin tur att medvetenheten 
övergår till en insiktsfull självmedvetenhet. Individen som självmedveten varelse bär därför 
ansvar för sin existens och sina handlingar (May 2005:108-109).  

Aronsson (2008:56) framhåller att identitetsprocesser är influerade av kontextuella faktorer 
och att skapandet av en identitet mer liknar en ständig process än att individen slutligen 
uppnår en fastställd och autonom grund. Att använda ångesten konstruktivt är utmanande, 
men det är inte fruktbart för individen att undvika den genom att använda normativa 
förväntningar som riktlinje i livet (Aronsson 2008:57; May 2005:123). Ångesten kan därmed 
jämföras med möjligheten till en symbolisk pånyttfödelse, vilket blir resultatet om individen 
lyckas hantera den överväldigande friheten (May 2005:124). Stiwne (2008:29) framhåller hur 
senmoderniteten har lurat individen in i en oändlig cirkel av konsumtion, konformism och 
yttre krav. Ett sätt för individen att hantera detta är att blunda för verkligheten och istället 
inrätta sig i ledet och följa den stora massan (Stiwne 2008:26).  

Frihetens paradox 

May (2001:17) hävdar att frihet följer alla möjligheter som individen har framför sig, det vill 
säga att frihet är densamma som att handla i enlighet med sig själv. Friheten gestaltas när 
individen gör ett val som motiverats av en inneboende impulsivitet. När en individ inte tar 
autonoma och självmedvetna beslut uppstår en problematik som belyser andra alternativa 
valmöjligheter, vilket i sin tur kan bidra med ökad insikt om vem individen är och vad denne 
egentligen vill (May 2001:27). May (2001) gör skillnad på existentiell och essentiell frihet, 
där den förstnämnda innefattar handlingsmöjligheter av mer reaktiv karaktär medan den 
sistnämnda syftar på individens reflexivitet. Existentiell frihet handlar om individens 
möjligheter att, inom vissa ramar, reagera på en händelse genom att välja en handling över en 
annan. Essentiell frihet berör individens vara, friheten över tankar och reflektioner såväl som 
attityder och verklighetsuppfattning (May 2001:57-59). Den essentiella friheten är särskilt 
viktig för individens självmedvetande och autentiska liv, genom att det är dessa 
valmöjligheter som öppnar upp dörrar för individen att rannsaka sig själv och sin existens 
(May 2001:61).  
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När individen inte längre kan anförtro sig åt ytterligheter för att låta dagarna fortgå 
problemfritt framtvingas ett lyssnande till individens innersta röst. Konflikten mellan 
individens juridiska kön och könsidentitet kan frammana den ångest som May (2001:63) 
anser kunna möjliggöra individens självmedvetenhet. I en sådan situation kan det juridiska 
könet likställas med ett hämmande öde som gör att individen tvingas söka sig efter varat. Att 
komma till insikt med sin könsidentitet kan symbolisera ett medvetande av vad som är viktigt 
för individen, att ångesten synliggörs och används för att nå den essentiella friheten. 

Friheten kan endast få betydelse i relation till ödet. Ödet kan likställas med icke-vara i den 
mån att det är fastställandet av livet, i form av döden eller avsaknad av möjligheter, som 
skapar engagemang för friheten. Om livet upplevs som oändlig riskerar individen att inte 
tillvarata de möjligheter som en självmedvetenhet och ångest inför intet annars kan frammana 
(May 2001:100). Det juridiska könet är ett öde som individen tilldelas vid födseln, varmed 
typiska karaktärsdrag för könet tillskrivs i de sociala sammanhang som individen befinner sig 
inom (May 2001:109).  

Relationen mellan det fasta ödet och den flytande friheten är paradoxal. När en individ 
medvetandegör sitt öde och dess begränsningar gentemot friheten, får möjligheterna 
betydelse. Enligt May (2001:68-69) är den paradoxala relationen mellan öde och frihet inte 
någonting individen bör sträva efter att bekämpa, utan snarare konfrontera i sin rena form. Att 
göra motstånd mot det öde som hotar friheten utgör en väsentlig del av individens 
självmedvetenhet och öppnar upp för individen att finna ett oberoende förhållande till sina 
begränsningar (May 2001:73). En individ som identifierar sig som transperson kan anses göra 
motstånd mot sociala och faktiska begränsningar, dels gentemot det juridiska könet och dels 
normativa föreställningar. Att göra motstånd genom att ta medvetna beslut gentemot sitt öde 
genererar en ökad självmedvetenhet som innebär att komma tillrätta med detta paradoxala 
förhållande. Individen utnyttjar därmed sin självmedvetenhet i strävan efter frihet, för att 
förverkliga sin könsidentitet. 

Samtidigt som frihetens paradox påvisar hur dialektik kan generera positiva effekter går det 
inte att bortse från att samhällets normativa och strukturella föreställningar kan utgöra ett 
hinder för individen. Enligt det existentiella perspektivet har individer makt över sina tankar 
gentemot omvärlden, men blir begränsade till att bara kunna handla inom ett särskilt 
handlingsutrymme. Judith Butler (2005) belyser denna problematik på ett mer ingående sätt, 
där hon beskriver hur det finns en genusnorm att förhålla sig till för att skapa könsidentiteter. 
För att bättre kunna hantera identitetens mångdimensionella karaktär och dra en slutsats om 
identiteten i sociala sammanhang kommer vi nu att redogöra för Butlers queerteori och 
begreppen subversiv performativitet och heterosexuella matrisen. Dessa begrepp anser vi 
vara relevanta som komplement för att diskutera i vilken utsträckning frihet egentligen kan 
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uppnås, utifrån Butlers starka deterministisk syn på samhälleliga normers inflytande över 
identitetsskapande. 

Queerteorin  

Butler (2005) utgår mestadels från ett socialkonstruktionistiskt och psykoanalytiskt synsätt. 
Perspektivet framhåller att världen vi lever i är socialt konstruerad genom språkliga och 
diskursiva praktiker. Identitet återfinns inte i form av en inre kärna utan individen erhåller en 
identitet genom social interaktion, vilket gör den föränderlig i individens sociala värld. Likt 
existentialismen anser Butler således att identiteten utgör en process där individen förändras i 
tid och rum, det vill säga att livsuppfattningar och identiteter skiftar och omformas i relation 
till den kultur vi lever i samt i förhållande till den historiska kontexten. Tiina Rosenberg 
(2005:14-15) väver in Butlers tankar om sociala strukturers begränsande, såväl som 
tillåtande, egenskaper i identitetsprocesserna och ger utrymme för sociala interaktioner och 
socialt samspel i individens skapande av sig själv. Dock framhålls att detta ”själv” inte utgör 
ett essentiellt jag bortom samhällets och biologins determinering av individen. 

Subversiv performativitet 

Subversiv performativitet handlar om dialektiken mellan begreppen subversivitet och 
performativitet, att handlingar som gör sociala kategorier strävar efter att utmana 
kategoriernas tidigare egenskaper. Performativitet innebär att sociala kategorier såsom kön/
genus, sexualiteter och etniciteter skapas genom handlingar som gör dessa sociala kategorier 
(Rosenberg 2005:14). De kan med andra ord ses som akter som upprepas för att 
könsidentiteter ska manifesteras och på så sätt skapas. Repetitionen av dessa akter ligger till 
grund för att könsidentiteter bibehålls men kan även förändras då det inte går att efterlikna 
ideal på ett exakt sätt. Därmed finns det alltid en möjlighet till en glidning, alltså en mindre 
eller större förändring i dessa könsidentiteter. Performativitetens glidning resulterar i att 
normer och stereotyper inte alltid kan följas oreflekterat. När det gäller individer som 
genomgår en könsbekräftande behandling kan det exempelvis krävas en strategiskt medveten 
performativitet i syfte att bli uppfattad i linje med en särskild könsidentitet. På ett inre plan 
kan glappet i performativitet göra att individer som inte identifierar sig med sitt juridiska kön 
fastnar i ett ständigt bekräftande av sin könsidentitet, strävandes efter att känna symbios 
mellan en intern och extern upplevelse av identitet.  

Könsidentiteterna kan på ett medvetet eller omedvetet sätt framföras i linje med den 
genusnorm som finns eller tvärtom på ett felaktigt sätt. Genom att reproducera akterna utifrån 
dessa genusnormer innebär det att normen bevaras och blir starkare (Rosenberg 2005:15-16). 
En individ som utför en handling är underordnad handlingens reproducerande av redan 
fastställda normer, vilket innebär att performativiteten kan vara en hämmande akt (Butler 
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2005a:114). Performativa akter kan ses som språkliga handlingar utifrån hur och när språket 
används. Genom att uttala något på ett särskilt sätt blir det samtidigt en slagkraftig handling 
(Butler 2005a:100). Butler (2005a:110) poängterar hur genusideal reproduceras genom att 
samhälleliga krafter kräver att dessa egenskaper förkroppsligas, som till exempel då ett barn 
redan innan/vid födseln tilldelas ett kön. Individer befinner sig ständigt i relation till den 
heterosexuella matrisen genom kroppsliga och språkliga praktiker, vilket innebär att 
genusnormer skapas och återskapas genom ett ifrågasättande eller stärkande av normativa 
sanningar (Butler 2007:9).  

Subversivitet kan ses som en motståndshandling mot de kön och genus som anses vara en 
norm, exempelvis cisnormen. Subversivitet är kontextuellt betingat, vilket innebär att kravet 
för att en handling ska benämnas som subversiv är att den är motståndskraftig inom sitt 
sammanhang (Rosenberg 2005:16). Exempel på subversivitet är crossdressing, maskulina 
kvinnor, feminina män, transgenus eller olika typer av dragkings/-queens vilka kan ses 
utmana den normativa genusordningen. Med små medel kan det som utseende- och 
beteendemässigt anses tillhöra genusideal imiteras och exponeras, vilket urholkar 
legitimiteten och makten hos dessa ideal (Butler 2005a:109). Dragkings/-queens synliggör, 
såväl som försvagar, kategoriseringar av individer enligt normativa ordningar och strävan 
efter genusideal. Imitationen porträtteras inte som en kopia av vad det innebär att exempelvis 
vara kvinna, än mer att det rör som ett felfritt avbildande av en kvinna. Genom att på detta 
sätt kunna anamma den kvinnliga rollen utan att nödvändigtvis vara kvinna i övrig 
benämning, påvisas den kulturella relativiteten i människans uppfattning om genus och 
könsideal. En handling eller språklig praktik är aldrig självklart maskulin/feminin, och 
därmed manlig/kvinnlig, utan utgör snarare alltid en imitation av det som individen försöker 
uppnå (Butler 2005b:182). Subversiviteten återfinns därmed i utmanandet av exempelvis 
heterosexuella idealtyper. Inom feministisk sociologi har det länge framhållits att den 
heterosexuella normen är skadlig i sin allmängiltighet.  

Den heterosexuella matrisen 

Ett av de mest framträdande begreppen i Butlers teori är den heterosexuella matrisen. Det 
förklarar den heteronorm som består av de två motpolerna manligt, som sammankopplas med 
maskulint, och kvinnligt, som sammankopplas med feminint, vilka förväntas åtrå och begära 
varandra (Butler 2007:69). Kulturen skapar en förståelse för våra kroppar genom denna 
genusordning av två tydligt uppdelade kön och kroppen kan då inte förstås som endast en 
kropp. Den heterosexuella matrisen kan ses som ett hinder och tvingande till att bete sig och 
se ut på ett visst sätt utifrån ens juridiska kön. Butler (2007:69) framhåller att den 
heterosexuella matrisen förblir en struktur som inte ger utrymme åt andra genusidentiteter än 
de som inryms i dess normativa konstruktion. Matrisen kan inte förstås i sig själv, utan får 
mening genom de identiteter som den står i motsatsförhållande till. Den heterosexuella 
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matrisen synliggör normernas verkan på samhället såväl som individens uppfattning av sin 
könsidentitet. Transpersoners relation till dessa normativa föreställningar är mångfacetterad, 
då utmanandet och iscensättandet av genusideal kan anses subversivt enbart för att individen 
inte identifierar sig med sitt juridiska kön. Butler (2007) betonar möjligheter att konkurrera 
med den rådande strukturen, genom att subversiv performativitet kan bidra med alternativa 
genusideal. 

Individer som identifierar sig med ett annat kön än sitt juridiska ges inte utrymme i den 
heterosexuella matrisen, endast av anledning att det skulle innebära att tvåkönsnormen 
riskerar att lösas upp. Följden av detta blir att genusidentiteter som faller utanför den 
heterosexuella matrisen porträtteras som otänkbara och svåra att begripa (Butler 2007:69). 
Rosenberg (2005:10) menar att detta kan ses som en uppdelning av vad som är socialt 
accepterat och vad som är avvikande. Vad gäller individer som identifierar sig som 
transperson kan detta innebära att deras upplevda identitet påverkas av relationen till vad som 
anses vara normalt och inte. Genom att ständigt upprätthålla denna ordning görs kön och 
genus. Individer skapas hela tiden som kvinnor eller män med tillhörande attribut som anses 
gå i linje med vad som är kvinnligt/feminint eller manligt/maskulint. Synliggörandet av den 
heterosexuella matrisen kan ses som ett hot mot genusnormen, då det suddar ut gränserna för 
hur genus bör definieras och genom blottläggandet av matrisen även får den att framstå som 
godtycklig (Rosenberg 2005:17). Ju mer diffusa gränser gällande genusideal, ju mer utrymme 
får individer att leva ut en identitet som inte nödvändigtvis ingår i den heterosexuella 
matrisen. Oavsett är matrisen en ständigt närvarande aspekt i individernas identitet. Butler 
(2005b:182) menar att kön och genus görs språkligt, vilket innebär att heteronormen inte 
presenterar någonting oföränderligt. Då legitimiteten i det heterosexuella idealet vilar på 
performativitetens reproducerande av genus och kön, poängterar Butler (2007:69, 85) att 
denna återskapande akt endast producerar illusionen av någonting biologiskt fastställt. Med 
andra ord finns det enligt Butler ingen legitimitet i att någon genusnorm eller sexuell 
läggning skulle utgöra ett original då glidningen i performativiteten innebär att den endast är 
en kopia av någonting som uppfattas essentiellt.  

Sammanslagning av teorierna 

Den normativa strukturen begränsar individer precis på samma sätt som de ständigt 
balanserar mellan sin frihet och ödet som hotar friheten. Själva motståndshandlingen i 
upproret mot ödet kan likställas med subversiv performativitet som Butler belyser, där 
motståndet utgörs av att transpersoner går emot hetero- och cisnormen och framhäver sin 
rätta identitet. Existentialismen förklarar identitetsprocesser utifrån hur ångesten används 
produktivt i strävan för det fortsatta identitetsskapandet, men ger oss inte det allomfattande 
perspektiv på normers inverkan på identitet som vi är ute efter. Likväl som Butler tar Rollo 
May samhällsnormer i beaktning, men vad gäller genusperspektivet berör dock Rollo May 
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endast detta i förbifarten utan djupare kritisk analys. Butler bidrar med en mer komplex syn 
på hur friheten görs, genom en detaljerad beskrivning av dilemmat att vi endast kan bli fria 
genom att vara subversiva i relation till samhälleliga normer. Genusnormerna kan begränsa 
individens frihet att uttrycka sin identitet. Exempelvis kan det handla om huruvida individen 
själv anser sig kunna uppnå frihet, oavsett om existentialismen skulle instämma eller inte. Att 
agera under strukturella samhällsnormer utan att medvetandegöra eller synliggöra dessa 
skulle kunna innebära att individen anser sig vara fri.  

I det moderna samhället kan det antas vara svårt att frigöra sig från normativa förväntningar, 
vare sig dessa kommer utifrån eller har internaliserats. En individ som identifierar sig som 
transperson skulle kunna uppleva frihet att få leva i enlighet med sin inre könsidentitet, 
samtidigt som normer skapar ramar som individen kan röra sig inom. Butlers queerteori kan 
förklara hur producerandet och reproducerande av tvåkönsnormens föreställningar kan 
upplevas tvingande och begränsande, utan att individen nödvändigtvis är medveten om detta. 
Likt Butlers tidigare nämnda poäng angående den upprepande aktens inverkan på illusionen 
om ett original kan friheten tolkas som en liknande iscensättning. Friheten kan anses existera 
i motsatsförhållande till ödet, där illusionen om den essentiella friheten endast vilar på 
performativiteten som bygger upp samhälleliga normer som återfinns runt om individer. Det 
är alltså i mötet med normativa begränsningar som tanken om den ursprungliga friheten kan 
anses växa fram.  

Vid ett förenande av existentialismen och Butlers queerteori kan identiteten härstamma ur 
individens hantering av hot mot varat samtidigt som identiteten produceras och reproduceras 
genom subversiv performativitet. Tanken är att synliggöra ett ständigt spänningstillstånd 
mellan det som anses hämmande, öde eller normer, och det som kan anses frigörande, frihet 
och normkritik. Med andra ord är identiteten sammanlänkad med individens inre, 
interpersonella relationer samt samhället i stort.  

Metod 

I följande avsnitt kommer vi att redogöra för vår metodologiska ansats samt de grundstenar 
metoden vilar på. Vidare kommer vi även att redogöra för urvalet i studien, vår förförståelse, 
datainsamling, tolkningsfaser till grund för analysen och slutligen etiska principer. 

Hermeneutik 

Då studiens frågeställning ämnar att undersöka hur transpersoner upplever sin könsidentitet i 
relation till samhällets normativa föreställningar har vi valt en hermeneutisk ansats. 
Könsidentiteten kan anses vara biologiskt betingad men kan även tolkas som upplevd genom 
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individens erfarenheter, vilket gör att hermeneutiken är mest lämplig och användbar då den 
ämnar att förstå det väsentliga i människors livssituation (Ödman 2017:25). Könsidentiteten 
kan ses beröra alla människor men är ett begrepp av mångdimensionell karaktär och blir 
meningsbärande för människor på olika sätt. Verkligheten kan bestå av företeelser och 
upplevelser som kan vara flertydiga, där hermeneutiken hjälper oss att tolka och förstå 
individernas upplevda verklighet (Ödman 2017:58). Den avser även att bredda den egna och 
andras förståelse genom att närma sig varandras förståelsehorisonter (Ödman 2017:11). 
Genom att individerna själva får dela med sig av sin livsvärld och hur de upplever sin 
könsidentitet kan vi få ett utvidgat perspektiv på identitet. Vi ämnar därför att kunna ge 
läsaren och oss själva en bredare förståelse för transpersoners upplevelser av 
identitetsskapandet, även i relation till samhällets normativa föreställningar, genom att 
förmedla deras egna berättelser.  

Två fundamentala element som hermeneutiken vilar på är förståelse och tolkning. Det blir av 
vikt att se till relationen mellan dessa, vilket gör att förståelse och tolkning inte kan särskiljas 
som två separata enheter. Förståelsen är grundförutsättningen för att individen ska kunna 
verka i sin omvärld, medan tolkningen svarar för meningstillskrivandet som ger tingen 
betydelse som någonting (Ödman 2017:26, 57). Essentiellt för existensen är individens vara-
i-världen vilket förutsätter en förståelse för olika ting. Förståelsen frammanas då tingen tas i 
bruk i individens vara-i-världen, alltså i den dualistiska subjekt-objekt-relationen mellan 
individen och världens ting. Förståelsen står därmed alltid i relation till individens omvärld 
(Ödman 2017:26).  

Tolkningen utgörs av dialektiken mellan friläggande och tilldelandet av mening, som 
innefattar separata men oskiljaktiga tolkningsprocesser. Förenat handlar tolkningen om en 
växelverkan mellan att se tinget i relation till hur det tidigare använts och vad det möjligen 
kan åstadkomma i framtiden. Friläggandet av mening handlar således om ett synliggörande 
av tingets syfte, medan tilldelandet av mening berör hur tingets syfte kan relateras till 
framtiden (Ödman 2017:59-60). Identitetsprocesser kan förklara den sammansvetsade och 
frekventa karaktären hos tolkningen, genom att individerna ständigt relaterar en 
identitetsskapande handling till erfarenheten av liknande handlingar såväl som potentiella 
möjligheter som kan åstadkommas. Att skapa en identitet handlar således om en ständig 
avvägning mellan begränsningar och möjligheter, vilket bland annat representeras i den 
tolkande akten. Både tolkning och förståelse är alltså nödvändigt för att vi ska kunna uppfatta 
vår verklighet och tillskriva mening, de utgör tillsammans individens vara-i-världen.  

Förförståelse 

Inom hermeneutiken är förförståelsen av väsentlig betydelse och utgör grunden för vår 
dagliga förståelse (Ödman 2017:58, 102). Vi kan inte separera oss från vår förförståelse då 
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den förutsätter varat-i-världen, men enligt den hermeneutiska metodologin bör vi 
medvetandegöra den för att skapa tillräcklig distans för att kunna använda förförståelsen i 
fördjupandet av kunskap. Den förförståelse vi presenterar nedan har vi medvetandegjort för 
oss själva i ett tidigt skede i studien, vilket tillåtit oss att vara öppna gentemot 
intervjupersonerna såväl som förhålla oss kritiskt till den kunskap som annars kan ses som 
vedertagen.  

Vi har en förförståelse kring identitetsprocesser och samhälleliga normer och att dessa kan 
förändras i tid och rum. Som kvinnor i ett patriarkalt samhälle har vi förståelse för att 
strukturella föreställningar kan verka förtryckande såväl som att det finns en samhällelig 
obalans gällande maktförhållanden. Då ingen av oss har personlig transerfarenhet till följd av 
att vi båda identifierar oss som ciskvinnor grundas vår förförståelse på sekundära källor. I 
samband med den motstridiga debatten kring transpersoners livsvillkor fick vi upp ögonen 
för att det fanns en problematik i medias porträtteringar, vilket resulterade i att vi sökte 
information för att fördjupa vår kunskap kring detta. Den ökade medvetenheten om denna 
problematik blev startskottet för denna studie.  Vi anser inte vår förförståelse utgör en 
begränsning för vår förståelse av fenomenet, snarare ett annorlunda perspektiv som kan bidra 
med andra infallsvinklar. Vi är dock medvetna om att denna typ av erfarenhet gör att vi inte 
till fullo kan sätta oss in i intervjupersonernas upplevelser, än mer att vi är beroende av att 
förhålla oss öppet gentemot den andre och vara empatiska i vår förståelse av deras berättelser. 
Vi kan med andra ord aldrig helt och hållet föreställa oss specifika händelser eller känslor, 
men vi kan bilda oss en förståelse för individernas upplevelser. Vi är medvetna om risken för 
obalans i distansering och närhet till individernas berättelser och att det ständigt finns en risk 
att vi inte ger en rättvis representation av de individer som deltagit i studien. Däremot är 
hermeneutiken utformad för att undvika förenklade beskrivningar och representationer, utan 
lutar sig mer mot ett kontinuerligt och fördjupande konfronterande och prövande av 
förståelsen. 

Urval och avgränsning 

I uppsatsen använde vi oss av ett ändamålsenligt urval, mer specifikt ett intensitetsurval. Med 
ändamålsurval menas att deltagare väljs ut strategiskt för studien. Intensitetsurvalet gav oss 
möjlighet att intervjua individer med rika erfarenheter och kunskaper inom området, vilket 
var relevant för studiens forskningsfråga. Grundprincipen i intensitetsurvalet är att medvetet 
välja deltagare till studien som kan ge rik information, men samtidigt representerar det 
normativa inom målgruppen. Patton (2002:230) framhåller att urvalets kvalitet är viktigare än 
dess kvantitet. Validiteten ökar därmed i och med att vi valde färre intervjupersoner med 
intensivare upplevelser (Patton 2002:245). I ett intensitetsurval är det inte fruktbart med ett 
urval som utgör extrema fall, då de intensiva upplevelserna bör representera ett normativt 
tillstånd inom målgruppen (Patton 2002:234). Med andra ord bestod vårt urval av individer 
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som identifierar sig som transperson med fokus på deras upplevda identitet snarare än att vi 
avgränsade oss till specifika fall. Dessa skulle istället representerat extremfall, som 
exempelvis individer vars upplevelser varit extremt bra eller extremt dåliga. Det var relevant 
för oss att använda intensitetsurval snarare än extremurval för att inte riskera att extremt 
negativa eller positiva situationer tog fokus från identitetsprocesser generellt. Genom att 
studera tidigare forskning, biografier och dokumentärer kunde vi lättare särskilja mellan fall 
vi ansåg vara intensiva mot de vi benämnde som extremfall, vilket är ett exempel på ett 
förarbete som Patton (2002:234) förespråkar i intensitetsurval. Styrkan i intensitetsurvalet är 
att forskaren kan lära sig mycket om ett ämne till följd av urvalets kunskapsrika innehåll 
(Patton 2002:232, 234).  

Vi valde att lägga ut ett missivbrev genom att posta det som inlägg på Facebook, i diverse 
stöd- och diskussionsgrupper för individer som identifierar sig som transpersoner. Vi 
kontaktade grundarna av dessa grupper för att få ett godkännande innan publicering. I 
inläggen beskrev vi kort studien, etiska principer, metod och hänvisade slutligen till ett 
formulär där individer som ville deltaga kunde ange sin mailadress. Därefter kontaktade vi 
dem och kom överens om tid och plats för intervjuerna. Av totalt tio deltagare i studien 
genomfördes två stycken intervjuer via personligt möte och resterande via telefon. Genom att 
intervjupersonerna själva fick anmäla intresse för deltagande anser vi att vi med säkerhet kan 
garantera att dessa individer besitter rik information som de ansåg sig kunna bidra med.  

Intervjupersoner som varit med i studien var mellan 18-55 år gamla och vi har även fått en 
geografisk spridning då vi intervjuat personer från olika städer i mellan- och södra Sverige. I 
och med att vi intresserade oss för identitetsprocesser ville vi inte förutsätta att sådana 
processer endast förekommer vid en särskild ålder, varmed vi anser att spridningen i ålder 
utgjorde en fördel för studien. Vi har valt att använda begreppet transperson i vid bemärkelse, 
innebärandes ett inkluderande av olika könsidentiteter inom transspektrat såsom exempelvis 
icke-binär och agender. Vi använder transperson som övergripande kategori då vi redan i vårt 
missivbrev skrivit ut denna information och deltagarna anmält sig frivilligt, vilket kan ses 
som att de själva identifierar sig i linje med den information vi delat ut.   

Datainsamling 

I följande avsnitt beskrivs vår metodologiska ståndpunkt gällande datainsamlingen, där vi 
varvar viktiga hermeneutiska begrepp med konkreta tillvägagångssätt. Avsnittet synliggör och 
motiverar de beslut vi tagit gällande hur vi valt att samla in empiriskt material. Begrepp som 
diskuteras nedan är bland annat dialog, genuin konversation och intersubjektiv förståelse. 

Förståelsen är vital för vår studie. Djupare förståelse kan följa en förening av flera parters 
perspektiv och insikter, där den nya gemensamma förståelsen formas i det som Gadamer 
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benämner som horisontsammansmältning (Binding & Tapp 2008:23–24). Föreningen 
förekommer i dialogen mellan individer. Binding och Tapp (2008:22, 24-25) framhåller 
dialogens relevans för hermeneutiken genom att presentera Gadamers teori om den genuina 
konversationen, vilket i grund och botten handlar om en strävan efter intersubjektiv 
förståelse, således den gemensamma förståelsen. Den genuina konversationen karaktäriseras 
av de olika sätt varmed denna förståelse kan nås. En väsentlig grundpelare innefattar 
öppenheten mot den andre, vilket präglas av en distans från okritiskt assimilerande av 
kunskap. Istället bör individen sträva efter att konstruktivt använda sårbarheten som återfinns 
i ackommodation av kunskap (Binding & Tapp 2008:25, 28–29). Att ställa genuina frågor 
utgör en annan grundpelare som handlar om att finna alternativa perspektiv på fenomenet, 
vilket härstammar ur den tidigare nämnda öppenheten för förändring såväl som belysandet av 
möjligheter till lärande (Binding & Tapp 2008:25–26; Ödman 2017:106, 237). 

För att samla in vårt empiriska datamaterial valde vi att genomföra intervjuer, vilka sedan 
transkriberades och tolkades. Vi använde oss av intervjuer för att få rikare berättelser genom 
intervjupersonernas erfarenheter, insikter och kunskaper (Alvesson & Deetz 2000:82). 
Genom att vi spelade in intervjuerna snarare än att föra anteckningar reducerades eventuella 
distraktioner som exempelvis fokus på att hitta det väsentliga i en berättelse vid samma stund 
då berättelsen framförs. Att vi kunde falla tillbaka på transkriptioner gynnade det aktiva 
lyssnandet och det engagemang i dialogen som framhävde de genuina frågorna. Alvesson och 
Deetz (2000:82) framhåller att öppna intervjuer med lösare struktur skapar möjligheter att 
erhålla en ömsesidig förståelse mellan intervjupersonen och intervjuaren, vilket leder till att 
intervjun inte automatiskt styrs av forskarens förförståelse och vedertagna uppfattningar. 
Självmedvetenheten var grundläggande för att bibehålla öppenhet i de genuina frågorna, 
vilket blev en metod för att minska risken för att förförståelsen och assimileringen av 
kunskap skulle styra samtalet (Binding & Tapp 2008:28). Kombinerat med det faktum att vi 
använde oss av ett intensitetsurval samt en inneboende strävan efter att få fram individernas 
egen sanning, kunde vi genom dialogen i intervjuerna styra datainsamlingen efter vad 
individer med rik erfarenhet och kunskap ansåg vara av vikt i sina berättelser.   

Mer praktiskt var intervjuerna av semistrukturerad karaktär, vilket innebar att vi strävade 
efter att förhålla oss relativt öppna gentemot intervjupersonernas berättelser men utgick från 
en intervjuguide för att kunna upprätthålla en någorlunda jämförbar struktur mellan de olika 
intervjuerna. Intervjuguiden bestod av ett antal teman vi förhöll oss till, vilka var 
könsidentitet, socialt bemötande från likasinnade, närstående samt neutrala individer i 
intervjupersonernas liv. Dessa teman förblev den grund varmed intervjuerna vilade, men vi 
ville övergripande sträva efter att ge utrymme för intervjupersonerna att ta upp aspekter som 
kändes viktiga för dem. Vår användning av intervjuer som datainsamlingsmetod motiveras av 
möjligheten att åstadkomma en genuin konversation, där dialogen mellan parterna i samtalet 
placerar intervjupersonen i ett mer jämlikt förhållande gentemot forskaren (Alvesson & Deetz 
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2000:84). Strävan efter den intersubjektiva förståelsen genom horisontsammansmältning 
kräver denna typ av jämlikhet i dialogen (Ödman 2017:14). Vi lade stort fokus på att 
medvetandegöra vår förförståelse på förhand och sträva efter att förhålla oss reflexivt 
gällande vår roll i dialogen. Intervjupersonerna fick även välja plats och utförande av 
intervjuerna, med motiveringen att en avslappnad miljö syftade till att minimera risken för att 
ett upplevt ojämnt maktförhållande skulle påverka berättelserna. Enligt Alvesson och Deetz 
(2000:83) kan risken för detta omöjligen elimineras, men möjligheten finns att till viss grad 
påverka normerna för ett specifikt socialt samtal. 

Analys 

I detta avsnitt kommer vi att belysa tolkningsarbetet, vilket omfattas av den hermeneutiska 
spiralen. Denna åskådliggör hermeneutikens kärna om del- och helhetsprincipen som visar 
hur delarna och helheten samspelar. Ödman (2017:98-99) menar att helheten ständigt bör 
brytas ned i mindre delar. Delarna och helheten kan ses befinna sig i ett beroendeförhållande, 
eftersom en del inte kan förstås utan helheten och vice versa. Däremot kan de som separata 
enheter tillföra en ökad förståelse. Vi rör oss hela tiden mellan del och helhet och i takt med 
detta utvecklas hela tiden en ny förförståelse som på så sätt kan ses bli en del av en ny helhet 
(Ödman 2017:98). Likväl som den hermeneutiska spiralen agerar som det verktyg vi 
använder när vi tolkar vårt intervjumaterial utgör den även ett genomgående förhållningssätt i 
tolkningsprocessen. Ödman (2017:236) poängterar just detta, att hermeneutiken snarare utgår 
från förhållningssätt än praktiska tillvägagångssätt och att analysen bör anpassas utefter det 
särskilda fallet. 

Som vi tidigare nämnt handlar identitetsskapandet om ett konstant balanserande mellan 
mellan begränsningar och möjligheter i individens liv. Detta synliggörs i tolkningsprocessen 
där individernas egna upplevelser av identiteten utgör det vi sedan förstår och tolkar för att 
därefter kunna röra oss mot en ny förförståelse i den hermeneutiska spiralen. Nedan 
presenteras de tre tolkningsfaser som utgör grunden i studiens analysprocess, en mer 
ingående redogörelse för praktisk tillämpning presenteras i resultatavsnittet.  

Inledande tolkning  
Den inledande tolkningen ligger på en lägre nivå i den hermeneutiska spiralen och är första 
steget i tolkningsprocessen. Målet med denna tolkningsfas var att få fram teman som svarade 
mot helhetsbilden och vår första dialog med transkriptionerna. Temana bör inte vara för 
textnära, utan representera eventuellt underliggande betydelser som vi fått fram i uttalandena. 
Dessa betydelser kunde med andra ord representera vår tolkning av individernas intention 
och tillskrivande av mening (Dahlberg, Dahlberg & Nyström 2007:281). Vi ämnade att finna 
bakomliggande intentioner som representerade de teman vi fick fram i denna fas, vilket 
gjorde att vi fick en helhetsbild över materialet. Även om individerna uttryckte sig om 
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fenomen eller livsaspekter som ansågs kända för oss strävade vi efter att främmandegöra det 
bekanta för att de inte skulle förbipassera obemärkt (Alvesson & Deetz 2000:185).  

Preliminär tolkning  
I den andra tolkningsfasen i analysprocessen användes ovannämnda teman för att föra en ny 
dialog med transkriptionerna (Dahlberg m.fl. 2007:281). Vi  använde oss av teorierna som vi 
tidigare redogört för, i syfte att nå en högre abstraktionsnivå i tolkningarna. Genom att sätta 
tolkningarna i kontext till den teoretiska och begreppsliga referensramen kunde tolkningarna 
friläggas och tilldelas mening, vilket bidrog till en fördjupad förståelse. I den preliminära 
tolkningen var målet att finna likheter mellan temana utifrån deras mer abstrakta innebörd, 
vilket resulterade i en sammanslagning av teman för att alstra mer nyanserade och 
allomfattande teman. Eventuella motsägelser mellan teman kan representera olika 
ståndpunkter på samma aspekt och bör tas i beaktning (Dahlberg m.fl. 2007:282-283). Till 
skillnad från de elementära tolkningarna i den inledande tolkningsfasen gjordes här 
totaliserade tolkningar, vilket förklarar deras förmåga att omfatta större yta av helheten 
(Ödman 2017:233). För att anamma den hermeneutiska spiralens verkan på materialet 
kontrollerades de djupare innebörderna som togs fram genom totaliseringen, förenandet av 
teman, ständigt med tolkningar av mindre abstrakt karaktär från den inledande fasen (Ödman 
2017:67, 99). Vi använde helheten som mall för att kunna jämföra teman och se deras 
specifika relation till helheten och även finna mer abstrakta betydelser genom 
sammankopplade teman som på ett effektivare sätt representerade denna överblick.  

Huvudtolkning  
Avslutningsvis övergick analysprocessen i den sista tolkningsfasen, huvudtolkningen. Målet 
med denna fas var att främja helhetsperspektivet och nå en tolkning som omfamnar allt 
empiriskt material, både den initiala överblicken såväl som tidigare teman och eventuellt 
motsägelsefulla tolkningar. Med andra ord bör huvudtolkningen ha en högre abstraktionsnivå 
än tidigare tolkningar i den hermeneutiska spiralen och även i större grad omfatta teorier som 
både kan bekräftas, fördjupas eller motsägas (Dahlberg m.fl. 2007:285-286). Del- och 
helhetsprincipen användes för att jämföra teman i syfte att framhäva gemensamma 
innebörder och aspekter som skiljer dem åt, vilket genererar djupare resultat och producerar 
den nya helheten (Dahlberg m.fl. 2007:284). För att vara öppen gentemot materialet var det 
av vikt att undvika assimilering av kunskap och istället våga kritisera tidigare fastställda 
insikter i ämnet och vara sårbar för motsägelser (Dahlberg m.fl. 2007:285).  

Etiska överväganden 

I studien har vi tagit hänsyn till de etiska principerna som presenteras av Vetenskapsrådet. 
Individskyddskravet ligger till grund för dessa, innebärandes att individer inte får utsättas för 
någon form av fysisk eller psykisk skada när en undersökning genomförs. 
Individskyddskravet delas upp i fyra etiska krav, vilka är informationskravet, 
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samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002:5-6). 
När vi delade missivbrevet i olika grupper på Facebook redogjorde vi tydligt för vår 
beaktning av dessa etiska principer. De etiska kraven upprepades och förtydligades sedan mer 
ingående muntligt i början av varje intervju. Genom att informera om studiens syfte, frivilligt 
deltagande samt att intervjuerna spelades in förhöll vi oss till informationskravet (Nygren 
2012:34; Vetenskapsrådet 2002:9). I praktiken innebar det att de när som helst kunde välja att 
avbryta intervjun samt att ett uttalande kunde dras tillbaka upp till två veckor efter att 
intervjun genomförts. Det innebar även att de kunde hoppa över frågor som de inte ville svara 
på.  

Samtyckeskravet innefattar att intervjudeltagarna har möjlighet att förfoga över sitt 
deltagande och ge sitt samtycke för att studien får tillgång till information som anses lämplig 
för att besvara frågeställningen (Vetenskapsrådet 2002:10). Samtycke är särskilt viktigt vid 
ett aktivt deltagande och för att undvika ett ojämnt maktförhållande mellan intervjuare och 
intervjuperson (Nygren 2012:34-35; Vetenskapsrådet 2002:9). Inom kvalitativ forskning 
utsätts vissa grupper som studeras för en större risk och hänsyn bör därför tas rörande ett 
känsligt ämne (Nygren 2012:29). På grund av att studien rör individernas identitetsprocesser 
fanns risken att intervjupersonernas berättelser var obehagliga eller känsliga för dem, varmed 
det var av särskild betydelse att ta hänsyn till samtyckeskravet, eftersom det kan innebära en 
risk för deltagarna i studien (Nygren 2012:32).  

Vi var även tydliga med att medvetandegöra intervjudeltagarna om att det var deras egen 
berättelse vi ville förmedla utifrån ett individperspektiv. Vi öppnade upp för möjligheten att 
säga till om de upplevde att vi använde ett ord eller uttryck på ett olämpligt eller felaktigt sätt 
eftersom det var viktigt att använda ord som personen i fråga själv skulle valt och som var 
passande för den specifika situationen. Vi ville även säkerställa konfidentialiteten för våra 
intervjudeltagare och har därför inte inkluderat vilken stad de kommer från, vart de arbetar 
eller i vilka eventuella transaktivistiska sammanhang de engagerat sig inom. Vi har heller inte 
använt namn eller andra personuppgifter i resultatet när presenterar citat, för att uttalanden 
inte ska kunna härledas till en specifik person. Enligt Nygren (2012:34) återfinns en 
problematik i att benämna särskilda detaljer som avslöjande för deltagarna, varmed vi endast 
härleder till material som är av yttersta vikt för studien och undviker att beskriva detaljerade 
beskrivningar av upplevelser som är unika för specifika individer. I enlighet med 
nyttjandekravet kommer det intervjumaterial vi har samlat in endast användas i syfte för vår 
studie (Vetenskapsrådet 2002:14).  

Resultat 

I följande avsnitt presenterar vi studiens resultat genom tre olika tolkningsfaser. Till att börja 
med kommer vi att redogöra för den inledande tolkningen, vilken ger en övergripande bild av 
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det insamlade materialet och påvisar de största teman som framträtt i materialet. Därefter 
kommer vi att redogöra för den preliminära tolkningen, vilken innefattar totaliserade 
tolkningar och kan därför omfamna en större volym av materialets helhet. I den preliminära 
tolkningen utökas resultatets presentation med citat från respondenterna och fördjupade 
tolkningar görs med de teorier vi tidigare redogjort för. Slutligen presenterar vi vår 
huvudtolkning vilken befinner sig på en högre abstraktionsnivå och ämnar att ringa in hela 
det insamlade materialet och knyter ihop alla delar från de tidigare tolkningsstegen. Vi 
kommer att börja med att presentera den inledande tolkningen.  

Inledande tolkning 

I den inledande tolkningsfasen framkom ett femtiotal teman som tillsammans synliggjorde 
vår tolkning av materialets helhet, dessa teman inrymde samtliga uttalanden. Till följd av att 
temana liknande varandra vad gäller det de representerade kunde de sedan slås samman och 
bilda ett mindre antal teman. Anledningen till att vi fick så pass många teman i denna fas var 
för att vi var måna om att inkludera samtliga aspekter av utsagorna och tillägna en 
tolkningsfas åt att ge utrymme till alla dessa tolkningar. Nedan kommer vi presentera de sex 
största temana vi fått fram i den preliminära fasen för att ge en övergripande bild av helheten 
och exemplifieras vilka tolkningar som genererats i denna tolkningsfas. De teman vi kommer 
presentera är inre dilemma, rädsla, negligering av sig själv, tvåkönsnormen, omgivningens 
kunskap om transfrågor och reaktioner från omgivning. Alla teman berör individens 
identitetsskapande i form av en inre konflikt, i relation till reaktioner från omgivningens 
normer och bemötande.  

Inre dilemma 

Samtliga individer vittnade vid något tillfälle om en inre dialog och diskussion som rörde 
olika aspekter av den egna identiteten. Främst handlade denna typ av inre dilemma om att 
väga för- och nackdelar med olika beslut och identitetsprocesser samt att det även blev en 
form av terapi genom att ge utrymme för ventilation åt olika tankar och känslor. En väsentlig 
aspekt av diskussionen rörde sammanhang som samtliga individer beskrev starka känslor och 
åsikter kring, där dessa jämfördes med förväntat utfall av situationen för att avgöra om 
individerna upplevde att det fanns utrymme och emotionell energi nog att uttrycka sig. Dessa 
sociala sammanhang utgjorde både samhället i stort, formella tillställningar såväl som runt 
släkt och vänner. 

Rädsla 

En av de mest framträdande känslorna som beskrevs var rädsla. Rädslan tog sig uttryck i 
olika situationer och uppkom i olika grad hos olika individer. Rädslan rörde generellt sociala 
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interaktioner eller sammanhang där individerna inte hade ett självklart stöd i form av fysiskt 
sällskap eller en öppen och välkomnande jargong. Rädslor som togs upp gällde bland annat 
att ofrivilligt ses som transperson, negativt bemötande från folk i individernas närhet såväl 
som främlingar samt rädslan för att inte hitta sitt sammanhang. Det upplevda utanförskapet 
präglade individer både innan, under och efter insikten om den egna könsidentiteten. Rädslan 
var både befogad genom tidigare erfarenhet, men kunde även härstamma i ovissheten kring 
sammanhang som individerna inte tidigare befunnit sig inom.  

Negligering av sig själv 

Prioriteringen av den egna identiteten skiftade mycket mellan individerna. Samtliga individer 
hade dock gemensamt att de kunde försumma egna behov, tankar och känslor i situationer 
som präglades av okunskap och konservativitet. Individer som hamnat i konflikt med rättsliga 
institutioner eller som ansåg sig anträffas i situationer där de utsattes för maktutövande valde 
att lägga emotionell energi på att ta sig ur dessa sammanhang och försumma sin identitet för 
att underlätta det sociala samspelet. Det framkom olika intentioner till självnegligeringen, 
vissa situationer upplevdes kunna fortgå smidigare om könsidentiteten doldes. Andra 
situationer ansågs kräva en bortprioritering av sig själv för att individen överhuvudtaget 
skulle kunna ta sig igenom dem. Att använda tvåkönsnormen för att uppfattas som cisperson, 
att undvika diskussioner som individerna var passionerade för eller att fundamentalt 
försumma de egna behoven samt tankar och känslor var alla metoder som vid upprepade 
tillfällen beskrevs i materialet.  

Tvåkönsnormen  

En särskilt väsentlig aspekt i individernas berättelser var tvåkönsnormen och hur den egna 
identiteten relaterades till denna normativitet. Dels handlade det om berättelser kring att bli 
tilldelad ett juridiskt kön vid födseln och hur tvåkönsnormen därefter utspelade sig utifrån 
detta tilldelande. Det berörde både individer vars könsidentitet föll inom, utanför och mellan 
traditionella könsideal som man och kvinna. Med andra ord agerade tvåkönsnormen 
begränsande genom omgivningens försök att etikettera individer som förklarade sin identitet 
som mer flytande än dessa kategoriseringar. Tvåkönsnormen kunde även upplevas positivt i 
den mån att den kunde agera bekräftande åt individer som uppskattade att uppfattas inom 
tvåkönsspektrat. Tvåkönsnormen hade en allomfattande inverkan på samtliga individers 
vardag i sociala situationer, exempelvis genom att vissa definierade sig som transperson 
medan andra upplevde att det var tillräckligt för dem att endast identifiera sig med den 
upplevda könsidentiteten. 
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Omgivningens kunskap om transfrågor 

I kombination med att ungefär hälften av individerna medgav att de inte hade särskilt mycket 
kunskap om transfrågor innan det blev aktuellt för den egna identiteten, berättade samtliga att 
samhällsdebatten och porträtterandet av transpersoner var bristfällig och ensidig. Den 
bristande kunskapen var spridd över flera sammanhang och forum. Dels karaktäriserades 
samhällsdebatten som en nedåtgående spiral, där tidigare utveckling av kunskap gällande 
transfrågor stagnerat och till och med backat. Mindre tolerans och mer ensidiga karikatyrer 
bedömdes bland annat vara resultatet av att både politik och faktagranskande reportage i 
media ansågs negligera transpersonernas rättigheter och position i samhället. Kunskapen i 
familjen, vänskapskretsar, kollegor och studiekamrater upplevdes både positiv och negativ. 
Konsekvenserna av bristande kunskap i omgivningen hade direkt påverkan på omgivningens 
bemötande och reaktioner på individernas könsidentitet och förblev en väsentlig komponent i 
samtliga individers liv.  

Reaktioner från omgivningen  

Ett viktigt inslag i individernas berättelser var bland annat omgivningens reaktioner på 
individernas transidentitet och på vilket sätt dessa situationer påverkade interpersonella 
relationer och individernas inre dialog och självuppfattning. Oprovocerade intrång på 
privatlivet med närgångna och olämpliga frågor, bristande respekt för integritet genom att 
undermineras i särskilda offentliga sammanhang såväl som ett kontinuerligt ifrågasättande. 
Upplevt bristande eller felaktig kunskap hos omgivningen ansågs ligga till grund för sådant 
negativt bemötande. Reaktionerna var delvis motiverade av den heteronormativa 
föreställningen om att behöva “komma ut” med sin könsidentitet och delvis till följd av 
omgivningens uppfattning av individens sociala kön. Reaktionerna kunde även ha inslag av 
direkt och indirekt hotfullhet, vilket kunde hanteras genom negligering av sig själv (se ovan). 
Vad gäller individernas närmaste omgivning var reaktionerna generellt mer positiva bland 
vänner än familj, trots att det fanns individer som betonade stödet från sin familj och släkt. 
Reaktionerna var sällan endast negativa eller positiva, utan differerade mellan olika sociala 
sammanhang. 

Preliminär tolkning 

I den preliminära tolkningen kommer vi presentera fem olika teman, vilka är från alienation 
till sammanhang, fängslande strukturer, från att vara utelämnad till att bli revolutionär, från 
passivitet till initiativkraft och att manifestera sin inre identitet. Dessa teman synliggör att 
individens könsidentitet innebär en ständig process i sökandet efter att få leva ut sin sanna 
identitet, i relation till omgivningen som både möjliggör och begränsar individens 
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manifesterande av identiteten. Den teoretiska och begreppsliga referensramen har använts 
som ett stöd för de mer abstrakta tolkningar som presenteras nedan.  

Från alienation till sammanhang  

Temat är en totalisering av fyra stycken teman från den inledande tolkningen, innefattandes 
inre dilemma, brytpunkt, relation till kroppen och främlingskap/utanförskap. Det här temat 
behandlar en inre konflikt, eller med andra ord, ett inre dilemma som uppstod när individerna 
upplevde ett främmandeskap i relation till sig själva och sin vardag. Det kan innebära att 
vardagen upplevs som en emotionell börda att genomleva. Metaforiskt kan det ses som att 
individen befann sig i ett vakuum och brottades med motstridiga känslor då den upplevda 
könsidentiteten började ta mer plats i individens medvetande. Om individen kände att den 
upplevda könsidentiteten inte kunde levas ut till fullo med anledning av denna inre konflikt, 
kunde det bli begränsande att leva i enlighet med sig själv och sitt sanna jag. Temat får bland 
annat stöd av den existentialistiska teorin när den tillämpas i analysen genom att individens 
vardag överröstas av främlingskapet, vilket representerar ett synliggörande av ångest i 
strävan efter essentiell frihet. Det kan även likställas med begreppet dödläget, vilket handlar 
om en insikt om att något är fel men att individen inte nödvändigtvis förmår sig att genomgå 
förändringar som krävs för att hantera detta. 

I grund och botten kunde det handla om en påträngande känsla om att det är något som inte 
känns rätt, vilket utgjorde basen för den inre konflikt som individen kunde uppleva. De 
upplevelser som framhävs i individernas berättelser betonar särskilda känslor och händelser 
som påvisar att den inre konflikten utformades på helt skilda sätt efter olika individer. 
Alienationen, främlingskapet gentemot sig själv, är ändå ett genomgående tema vi tolkar som 
en gemensam nämnare för samtliga berättelser. Temat berör känslan av att allt inte stämmer, 
med bristande möjlighet att lokalisera vart den upplevda problematiken förekom. Processuellt 
innebär detta att individerna strävade efter att finna svar på dessa inre frågor, genom att 
medvetandegöra olika identitetsprocesser och synliggöra situationer som tidigare inte 
upplevts synliga för individen. Identitetsprocessen i detta tema utgörs därmed av sökandet 
efter sitt sammanhang, motiverat av en överväldigande känsla av utanförskap och alienation 
gentemot sig själv. Det första citatet nedan belyser motstridiga känslor i ett försök att mota 
bort upplevelsen av individens sanna könsidentitet.  

Jag hade bara inte tid att tänka på min könsidentitet och reda ut det så jag intalade mig själv 
att “nej jag ska inte tänka på det här nu längre, jag är bara ingenting. Jag tänker bara kalla mig 
själv för agender nu glömmer jag det här nu låser jag det här bakom en dörr”. (Intervjuperson 
1, transkvinna)  

I citatet uttrycker intervjupersonen att det skulle vara bättre att lägga locket på för att dessa 
känslor av att något inte stämmer till synes skulle vara enklare att gömma undan. Om 
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känslorna gömdes undan, kunde det kännas som att de inte fanns. Dessa känslor gick dock 
inte att bortse från långsiktigt, de blev alldeles för intensiva för att kunna ignoreras och 
individen bör därmed ta hänsyn till dessa inre konflikter och hantera dem på mer varaktiga 
sätt. Genom att skapa förståelse för denna problematik kunde personen bli mer medveten om 
sig själv, vilket innebar att identiteten omskapades och därmed bli någonting annat än den 
varit tidigare. Detta tema behandlar dock den inledande processen i transpersonens 
identitetsskapande och acceptansen för den inre konflikten är ännu inte nådd. Obehaget i de 
motstridiga känslor som låg till grund för främlingskapet kunde fortfarande undertryckas 
genom ett försök att rättfärdiga dem. Syftet kunde vara att vilja skapa ordning i tanken om att 
det ändå är som det ska vara. Individen kunde exempelvis ignorera insikter om en upplevd 
könsidentitet genom att definiera främlingskapet som en övergående period eller vanligt 
förekommande del av livet, vilket exemplifieras i citatet nedan. 

När jag kom in i puberteten så..kändes inte heller helt rätt liksom [...] det jag tänkte var att 
“alla måste känna som jag” att jag visste inte att transpersoner fanns liksom så jag tänkte att 
alla tänkte såhär.  
(Intervjuperson 2, transman) 

Intervjupersonen uttrycker att känslan kring den egna identiteten inte överensstämde med den 
tilldelade identiteten genom sitt juridiska kön, där känslan att något är fel växte i växelverkan 
med en övertygelse om att denna inre konflikt förekom hos alla individer. Flera 
intervjupersoner beskrev liknande tillvägagångssätt för att initialt hantera obekväma känslor 
kring sin könsidentitet. I och med att intervjupersonen från ovannämnda citat inte var 
medveten om att transpersoner existerar försvårades hanteringen av sådana känslor, till följd 
av att dessa känslor existerade utanför individens förståelsehorisont. Det alienerande 
främlingskapet kunde då bli överväldigande och rättfärdigandet eller nonchalerandet av dessa 
känslor förblev en försvarsmekanism som hindrade individen från att uppleva ett 
sammanhang som kändes tryggt. Tryggheten kunde ligga i en medvetenhet om att det 
inombords är något som upplevts främmande och sökandet efter ett sammanhang där denna 
konflikt kunde få en lösning. I citatet nedan synliggörs de alienerade tankarna och 
upplevelsen av sammanhang. Det förblir tydligt att en särskild händelse kunde trigga igång 
en upplevelse av att den verklighet som tidigare fortgått relativt problemfritt inte 
överensstämde med inre känslor kring den egna identiteten.  

Jag sitter i omklädningsrummet och...tjejerna springer fram o tillbaka och skriker i...falsett 
och så sitter jag på den här bänken [...] och tänker “varför ska jag klä av mig hos 
tjejerna?”  (Intervjuperson 3, transman) 

Intervjupersonen beskriver en nedsatt känslomässig förmåga att fungera i vardagen, där 
könsuttrycken i den normativa könskategorin “tjejer” hindrade intervjupersonen från att 
känna sig delaktig i denna sfär. Yttre attribut eller normativa sätt att vara kunde medföra en 
ökad medvetenhet om känslan av främlingskap, till följd av att dessa uttryck inte förelåg i 
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enlighet med den upplevda identiteten. I intervjumaterialet finns det även exempel på 
specifika situationer som tydliggjort en känsla av alienation i relationen till sin kropp. En av 
intervjupersonerna beskrev en alienerad känsla kring att ha blivit tilltalad som kvinna, då det 
inte överensstämde med den upplevda könsidentiteten. Ännu tydligare blev dock 
medvetenheten om främlingskapet då personen behövde genomgå en cellprovtagning. Den 
dysforiska känslan av att inte höra hemma i sin egen kropp eller disassociation med delar av 
kroppen påvisas även i nästkommande citat. 

Men sen så blev jag, eh gravid…? Och, då kände jag ba “woah nej. jag kan inte, det här är så 
färdigt för mig, allt de här” typ. ehm, att… att fortsätta leva som… eh som tjej, liksom. 
(Intervjuperson 4, transman) 

Intervjupersonen beskriver en avgörande känsla av att inte höra hemma i sin egen kropp, 
vilket provocerades fram av förmågan att bli gravid. Havandeskap är starkt förknippat med 
könskategorin kvinna och i det ögonblicket blev den upplevda könsidentiteten 
medvetandegjord och förmågan att fysiskt kunna bli gravid blev ett starkt bevis på att 
könsidentiteten kvinna inte kändes rätt. Likt citatet om cellprovtagning påvisas att den 
dysforiska upplevelsen ur generella alienerade känslor var starkt förknippade med specifika 
livshändelser som i någon grad är relaterade till kroppsliga praktiker. Samtliga individer 
beskrev en särskild vändpunkt mellan alienation och sökandet efter sammanhang, men denna 
vändpunkt var inte nödvändigtvis fysiskt relaterad utan kunde även innefatta mentala 
brytpunkter som uppstått när individen varit själv hemma eller reflekterat över sin egen 
identitet. 

Fängslande strukturer  

Detta tema utgör en totalisering av åtta stycken teman från den inledande tolkningen, 
innefattandes att passera som cis, negligering av sig själv, tankar om trans innan insikt, 
rädsla, att passa in, jobbiga känslor, att komma ut och att bli sedd som människa. Föregående 
tema innefattade en konfliktfylld relation till sitt juridiska kön och den könsidentitet som 
tilldelats vid födseln. I detta tema behandlas samspelet mellan individens upplevda 
känslotillstånd och samhälleliga strukturer som både möjliggjorde såväl som begränsade det 
fysiska och psykiska handlingsutrymmet. De fängslande strukturerna agerade, likt ett öde, 
delvis hämmande för individen. Utan en medvetenhet om detta begränsande riskerade normer 
att reproduceras, vilket innebar att individens öde fick egenskaper till följd av normativa 
förväntningar.  

Känslan av acceptans från omgivningen tog sig olika i uttryck för olika individer, men en 
gemensam nämnare för en handfull individer var upplevelsen att omgivningens distans till 
transpersoner påverkade bemötandet individerna fick. Ett inslag var att transpersoner 
karaktäriserades som exotiska utifrån kriteriet att deras identitet var annorlunda från normen. 
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Intresset var inte motiverat av en genuinitet för individerna, än mer att fokus låg på det 
faktum att de definierade sig som transperson. Det utgjorde en känsla av att inte bli sedd som 
en individ med en särskild sammansättning av intressen, egenskaper och känslor, utan enbart 
definieras som normbrytande. Exempelvis förekom det interpersonella relationer i individens 
liv som endast grundade sig på omgivningens fascinering av transfenomenet och för att 
uppfattas som empatiska och kunniga. Samtliga individer som upplevt liknande situationer 
förklarade att dessa reaktioner möjligtvis härstammade från en välvilja, men att 
särbehandling och överdrivet fokus på individens transidentitet var respektlöst och 
generaliserande. Det hade även påverkan på individens möjlighet att uttrycka sig och få 
respons som bekräftade den upplevda könsidentiteten samt individen som en autonom 
person. Detta synliggörs även i det vädjande citatet nedan: 

Transperson och liksom transperson, att det inte finns liksom ett bestämt sätt på hur du kanske 
ska känna om du är transman eller icke-binär [...]. Asså att alla är olika och alla tycker och 
känner olika precis som resten av mänskligheten.  
(Intervjuperson 5, transman/ickebinär). 

Intervjupersonen framhåller vikten av att se transpersoner som individer och att normativa 
förväntningar begränsade individernas möjlighet att leva i enlighet med en upplevd identitet. 
Att reduceras till att ses som en i mängden utan egna åsikter och känslor endast på grund av 
en transidentitet tydliggjordes hur transpersoner misstogs som en grupp, medan cispersoner i 
större utsträckning inte misstas på samma sätt. Förutfattade meningar och vedertagna 
sanningar om hur transpersoner bör känna, tänka och tycka kunde påverka individers 
möjlighet att känna sig bekväma med att vara sig själva i olika sammanhang. En rädsla för att 
inte bli accepterad av sin omgivning framhålls i nästkommande citat. 

Det tog ganska lång tid för mig att våga prata om detta och att överhuvudtaget våga acceptera 
det för mig själv fullt ut, eh..för att jag var rädd för hur folk skulle reagera. ehm och att typ bli 
motbevisad.  
(Intervjuperson 2, transman)  

Omgivningens reaktioner och bemötande hade stor inverkan på intervjupersonens grad av 
öppenhet i sociala situationer såväl som att kunna erkänna sin upplevda könsidentitet för sig 
själv. För att kunna leva i enlighet med en upplevt inre identitet och hantera och sortera 
förvirring och ovisshet krävdes tillräckligt psykiskt och fysiskt handlingsutrymme. Enligt 
ovannämnda citat hade individen inte försonats med sin könsidentitet och influerades av 
rädslan för att omgivningens reaktioner skulle påverka upplevelsen av identiteten negativt. 
Handlingsutrymmet blev därmed begränsat i dubbel bemärkelse, dels det sociala som 
innefattade möjligheten att kunna uttrycka sig och dela med sig av sina tankar och känslor, 
men dels för att detta resulterade i osäkerheter som hindrade självacceptansen. I materialet 
genomsyrade strukturer individernas självuppfattning och identitetsprocesser, huruvida 
individerna var öppna med sin könsidentitet var beroende av föreställningar om hur 
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strukturella normer skulle utspela sig vid sådan öppenhet. Transparensen präglades av ett 
balanserade av möjligheter och begränsningar i de strukturer som inverkade på omgivningens 
reaktioner av individernas könsidentitet. Rädslan för bemötande manifesterades på olika sätt 
för olika individer och kunde både vara resultatet av tidigare erfarenheter eller förutsägelser 
om sociala sammanhang som intervjupersonen beskriver i nästa citat. 

Alltså jag har ju känt mig rädd i några situationer för att bli liksom ehm på något sätt 
påkommen med att vara trans. [...] eller att någon ska se typ när man byter om på gymmet 
(Intervjuperson 6, transman)  

Intervjupersonen använder cisnormativt uppdelade omklädningsrum som exempel på 
situationer där rädslan inte upplevdes direkt hotande, utan snarare ständigt närvarande och 
begränsande. Intervjupersonen identifierar sig som man och har genomgått könsbekräftande 
behandling från sitt juridiska kön som kvinna. Ett manligt omklädningsrum symboliserade 
därmed en plats där individen antingen kunde passera som cis eller bli “påkommen” som 
transperson. Följderna av en synlig transidentitet blev i detta fall en underliggande rädsla för 
individen och att möjligheten att vara avslappnad i sin egen identitet minskade. Genom att 
försöka påverka omgivningens uppfattning av det sociala könet och passera som cisperson 
kunde individer undvika negativt bemötande och kortsiktigt hantera jobbiga känslor som 
rörde den egna identiteten. Samtliga individer nämnde någon form av övergripande rädsla för 
att deras transidentitet skulle framträda efter att först ha uppfattats i enlighet med en 
cisidentitet vilket intervjuperson fyra beskriver nedan. 

“Är det nån som kommer upptäcka att jag e” asså man är ju lite rädd. “kommer nån upptäcka 
att jag trans? kommer de se på att jag inte hör dit? eh kommer det va...liksom aggressivt eller 
otrevligt eller hotfullt?” [...] även ifall jag inte upplevt det själv...så e ju tanken om det, 
påverkar ju mina handlingar liksom, å mitt...utrymme [...] i samhället, själva den rädslan 
liksom  
(Intervjuperson 4, transman) 

Rädslan för en synlig transidentitet beskrivs ytterligare i citatet ovan, där intervjupersonen 
tydliggör hur oroliga och vaksamma tankar inverkar på individens tillvaro trots att farhågorna 
inte besannats för individen i fråga. Individen sammankopplar här även en försämrad känsla 
av sammanhang som följd av den överhängande rädslan för trångsynthet, bristande acceptans 
och potentiell hotfullhet. Individen uttrycker sig explicit att dessa oroligheter formuleras 
genom frågan “kommer de se på att jag inte hör dit?”, vilket ter sig som att de tankar som 
individen var rädd att omgivningen hade i själva verket absorberats och blivit en del av 
individens självuppfattning. För samtliga individer var det av vikt att ha kontroll över när 
transidentiteten var tydlig och förmågan att ha denna kontroll hade inverkan på hur pass 
intensiv rädslan upplevdes. Strävan efter att själv kunna avgöra när passerandet som cis 
övergick till att uppfattas som trans utgjorde ett särskilt fokus i individernas berättelser.  
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Eh jag vet inte självförsvarsmekanism.. Jag ville inte att folk skulle tro att det skulle vara på 
ett visst sätt. Folk har ju en bild av transpersoner från media, egna erfarenheter och sådana 
saker. Så jag var bara rädd över det. Väldigt rädd över det. 
(Intervjuperson 1,  transkvinna)  

Kombinationen av omgivningens bristande kunskap från mediala plattformar och 
generaliseringar utifrån enstaka möten med transpersoner låg till grund för intervjupersonens 
rädsla för att ses som transperson i särskilda sociala situationer. Citatet ovan tydliggör ett 
större fokus på att hantera en stark rädsla än att leva i enlighet med en upplevd könsidentitet 
och ha möjlighet att dela med sig av sina tankar och upplevelser. Individen kan därmed ses ha 
negligerat en viss del av sig själv för att bevara anonymiteten i sammanhang där individen 
inte önskade uppmärksamhet. Normativa förväntningar i sociala kontexter upplevdes mer 
begränsande för individen än ett undanhållande av en upplevd identitet vilket framhålls i 
nästkommande citat. 

Eh, mycket problem med vad som var mina egna känslor o va som jag ansåg va samhällets 
idé, eller samhällets liksom präglingar över eh vem jag bör va. 
(Intervjuperson 5, transman/ickebinär) 

Ovannämnda citat belyser hur en tillräckligt frekvent upprepning av normativa förväntningar 
kunde övergå från att upplevas externa i relation till individen till att smälta samman med 
individens inre övertygelse. Med andra ord kunde normer vara svåra att definiera då de blev 
en del av individens verklighetsuppfattning och därmed bedömas som sanning. I citatet ovan 
beskriver intervjupersonen ett inre dilemma som omfattar ett försök till att definiera och 
kritisera sociala strukturer som tidigare passerat obemärkta.  

Från att vara utelämnad till att bli revolutionär 

Temat är en totalisering av arton stycken teman från den inledande tolkningen, innefattandes 
motarbetad av institutioner, manliga privilegier, bemötande från vården, exkludering från 
samhället, makt, jobbsammanhang, feminism, sexualitet, inre konflikt inom transutrymmen, 
att försvara sig, tankar om samhället, attiyder, fördomar, ambassadör för transpersoner, 
tvåkönsnormen, att förklara för någon annan, tvingande ansvarskänsla och omgivningens 
öppenhet/förståelse. Detta tema är en hopslagning av två separata teman som inte särskiljde 
sig tillräckligt mycket för att fungera som två olika teman. I föregående tema diskuterades 
normativa förväntningars inverkan över individens handlingsutrymme internt såväl som 
externt. Detta tema handlar om relationen mellan samhälleliga kategoriseringar enligt 
normativa förväntningar och hanteringen av dessa i enlighet med en upplevd könsidentitet. 
Kategoriseringarna utgjorde bland annat en känsla av att bli motarbetad av samhälleliga 
institutioner, såväl som generella maktstrukturer i vardagliga sammanhang. Exkluderingen 
från samhälleliga kontexter innefattade dels cissexism, påträngande och irrelevanta frågor 
ställda av vården, känslan av att bli bortprioriterad samt en allmän oförståelse hos 
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institutioner eller samhällsgrupper som medvetet eller omedvetet utnyttjade ojämställda 
maktförhållanden.  

En framträdande upplevelse hos samtliga individer gällde en samhällelig uppfattning att en 
individ representerar en hel grupp individer, vilket tydligt framhölls inte var fallet. 
Tvåkönsnormens inverkan på samhälleliga attityder, fördomar och grad av öppenhet alstrade 
en motsägelsefull känsla av ansvar, vilket innebar att transpersoner kunde uppleva en 
inneboende skyldighet att informera omgivningen om sin situation. Samtliga individer 
framhöll ett ansvar att som revolutionär agera ambassadör åt transgrupper, vilket utgör ett 
tillstånd vi kallar för paradoxalt ambassadörskap. Paradoxen återfinns i motivet bakom 
ambassadörskapet, vilket både beskrevs som ett tvång från omgivningen såväl som en inre 
vilja att framföra sin sanning och förmedla insikter och kunskap.  

I detta tema har vi till större del utgått från Butlers queerteori där den subversiva 
performativiteten symboliserar den revolutionerande akten i att som transperson trotsa 
normativa förväntningar för den egna identitetens skull. Begreppet återfinns även i individens 
ständiga medvetande om sina handlingar och sitt identitetsskapande, vilket både agerar 
producerande och reproducerande åt normativa förväntningar som dels omfattas av den 
heterosexuella matrisen. Den heterosexuella matrisen har en överväldigande inverkan på 
olika sociala sammanhang och formar individens öde och tankar om att nå essentiell frihet.  

Ett tydligt mönster i utsagorna gällde hanteringen av begränsande normativa förväntningar, 
vilket kan likställas med en form av motstånd eller självförsvar. Det vittnades dels om 
incidenter av mer reaktiv karaktär, som ett klargörande till följd av ett upplevt negativt 
bemötande, men dels även i form av ett informativt bidrag till en diskussion. Genom 
bemötandet och relationen till samhället och sin könsidentitet kunde individerna öka sin 
förståelse och medvetenhet över de egna begränsningarna och agera därefter. Till skillnad 
från föregående tema berör detta mer ingående begränsande strukturer som individen hade en 
större distans till och som inte upplevdes som egna tankar i lika stor utsträckning. Ett 
exempel på detta ser vi i följande citat.  

En grej jag försöker göra också är typ, aktivt försöka lyfta fram andra kvinnor istället för att ta 
plats själv liksom eh när jag märker att de inte får lika mycket plats som jag. (Intervjuperson 
2, transman)  

Som citatet ovan belyser kunde vi genomgående se att individer som tilldelats ett kvinnligt 
juridiskt kön men som identifierade sig med en manlig könsidentitet påpekade en markant 
skillnad i bemötande efter könsbekräftande behandling, till följd av nyligen erhållna manliga 
privilegier. Individerna beskrev detta som upprörande och betonade ett avståndstagande från 
privilegier med ursprung i sexism och heteronormativitet. Samtliga berättelser om dessa 
situationer var präglade av subtilitet som hindrade individerna från att konfrontera 
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omgivningen mer än i försök att belysa maktstrukturer. Medvetenheten genomsyrade således 
berättelserna och låg till grund för individens förhållningssätt gentemot sociala strukturer och 
normer. I vissa fall hade strukturella begränsningar direkt inverkan på individens egna 
livssituation och i vissa fall handlade det om en medvetenhet om hur dessa hade negativ 
inverkan på andra människor. Oavsett, var ett genomgående tema att dessa strukturer 
hanterades med hjälp av erfarenheter som tillkommit från insikt om en upplevd könsidentitet 
och i vissa fall även genomförd könsbekräftande behandling. Att våga gå emot samhälleliga 
normer utgjorde en frihet som kunde tas i uttryck genom att hjälpa andra utanför såväl som 
inom organisationer. I följande citat beskriver intervjupersonen hur vården hade en 
maktposition i beslutanderätten att personen i fråga skulle få leva i enlighet med sin upplevda 
könsidentitet. Paradoxen kan ibland återfinnas i att individerna behövde lära ut kunskap till 
dessa maktpositioner. Citatet exemplifierar tillståndet vi benämner som paradoxalt 
ambassadörskap. 

Det är ju en sån himla maktposition dom sitter på så man vågar inte säga nånting. Där sitter 
någon som ska bestämma om du får lov att byta juridiskt kön och få leva resten av ditt liv 
som den du är, eller inte liksom.  
(Intervjuperson 6, transman)  

Ambassadörskapet präglades även av beroendeförhållandet till särskilda institutioner eller 
grupper i samhället, som exempelvis i vårdsammanhang. Flertalet intervjupersoner vittnade 
om att vissa yrkesgrupper inom vården hade makten att ta beslut med stor påverkan på 
individernas liv, samtidigt som den stundtals bristande kunskapen ledde till att individerna 
själva var tvungna att informera dessa makthavare. I sammanhang där bekräftelse av 
upplevelser eftersträvades kunde individerna istället behöva informera och sprida kunskap 
som de ansåg att mottagarna borde haft. Dessa sammanhang präglades därmed av en 
avvägning om vilken information som skulle delas och hur den förmedlades. Individerna 
hade inte nödvändigtvis möjlighet att dela med sig av genuina funderingar och tankar på 
grund av risken för nekad behandling eller liknande. Individerna löpte risk att hamna i en 
skadlig och emotionellt påfrestande relation till institutioner. Nästkommande citat synliggör 
på ett tydligt sätt hur ambassadörsskapet blir av stor vikt till följ av att förmedla kunskap och 
sanning till mediala organisationer, som motstånd till en ensidig och missvisande bild.  

Det känns verkligen som att [Uppdrag granskning] vill måla upp en bild att transpersoner är 
såhär. Dom är impulsiva, vet inte vad de vill och behöver långa utredningar. [...] De har bara 
bokstavligen tagit meningar som [personal på vårdmottagningar] har sagt. Och sen gjort en 
egen tolkning. Dom har inte ens försökt att kontakta vidare eller fråga någon annan om en 
kommentar på det...eller de försöker bokstavligen måla svartvitt. Det skrämmer mig 
jättemycket!  
(Intervjuperson 1, transkvinna)  

I ovannämnda citat tar intervjupersonen upp att media porträtterar en snedvriden bild av 
transpersoner, vilket personen i fråga inte anser spegla verkligheten. Intervjupersonen kan 
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därför ses bli en bärare av ett ansvar att få fram en mer sanningsenlig bild, då Uppdrag 
granskning till synes visat upp en sida som nödvändigtvis inte var sann. Frustrationen 
återfinns i individens upplevelse av samhällsdebattens bristande kunskap och att 
samhällsaktörer med ansvar för att sprida genomtänkt information missbrukat sin 
maktposition och istället förmedlat en vilseledande bild av transpersoner. Den bristande 
kunskapen kan, som påvisas i citatet nedan, utmynna i att individen blir en stöttepelare för 
andra. 

Ehm så det är såklart lite jobbigt också, det här att jag inte har fått en, vad ska man säga hjälp 
eller den figuren i mitt liv som jag kan vara för andra.   
(Intervjuperson 5, transman/ickebinär). 

Citatet ovan belyser att intervjupersonen får agera som ett stöd och hjälp för andra i brist på 
omgivningens stöd och hjälp. Många av intervjupersonerna känner det gemensamma ansvaret 
att hjälpa andra i liknande situationer som de själva befunnit sig i då de både kan bidra med 
kunskap och stöttning tack vare sina erfarenheter. Det handlade ofta om att själv behöva ta 
reda på informationen precis som intervjupersonen beskriver. Detta blev av stor betydelse då 
personen inte själv haft något stöd även om behovet funnits där. Ambassadörskapet kunde 
således handla om en kombination av att känna ett ansvar för att fylla en välbehövd position 
och att uppleva en stark vilja att dela med sig av sina erfarenheter på ett produktivt sätt. Det 
ena motivet behövde inte nödvändigtvis utesluta det andra. Dock kunde dessa situationer 
präglas av upplevelsen att varje ny given situation kunde omvandla individen till 
revolutionären, som ska förklara, lära ut, ifrågasätta och fostra. En känsla av att vara 
alienerad och exkluderad riskerade att ständigt bli närvarande, vilket berörs av citatet nedan.  

Det känns som att jag måste försvara min könsidentitet mer även inom...eh transutrymmen. 
För att om du är icke-binär så ska du se ut på ett sätt. 
(Intervjuperson 8, ickebinär) 

Det kunde vara problematiskt att passera med sin upplevda könsidentitet även inom 
transutrymmen, vilket framhålls enligt citatet ovan. Samtliga intervjupersoner menade att 
sådana sammanhang generellt präglades av mer öppenhet och acceptans, men att det ändå 
förekom normativa förväntningar såväl som intolerans. Det synliggör hur genusidentiteter 
performativt görs genom att även ha behövt upprätthålla dessa normativa ordningar även 
inom transrelaterade sammanhang. Det paradoxala ambassadörskapet representerade därmed 
inte enbart transgrupper i helhet, utan individen blev även en ambassadör för sin egna 
specifika uppsättning processer i en upplevd könsidentitet. Tvåkönsnormen utgjorde därmed 
inte den enda normativa referensramen som individens identitetsskapande ställdes i relation 
till. Det förekom även normer som var starkt kopplade till beskrivningar av 
identitetsrelaterade begrepp och benämningar, som till exempel normer kring vad det innebar 
att vara icke-binär till följd av hur en icke-binär identitet generellt beskrivdes. Att 
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medvetandegöra sociala strukturer innebar en möjlighet att hantera dessa för att inte tillåta sig 
inskränkas av eventuella samhälleliga begränsningar, vilket synliggörs i citatet nedan. 

Jag liksom ibland när jag faktiskt känner mig bra vissa dagar så kan det vara att jag bara klär 
mig feminint för en gångs skull och bara går ut. Folk stirrar men jag bryr mig bara inte. 
(Intervjuperson 1, transkvinna)  

Intervjupersonen framhåller att ett särskilt könsuttryck som hade betydelse för individens 
könsidentitet och självförverkligande riskerade att få ett negativt bemötande av omgivningen. 
Att klä sig i kläder som ansågs traditionellt feminina skapade en reaktion från omgivningen 
som var oönskad, men individen menade att detta ibland inte var skäl nog för att anpassa sin 
klädsel till någonting som givit mindre uppmärksamhet. Citatet belyser ett spänningstillstånd 
mellan att konformera efter en delvis intolerant omgivning eller ta beslut som endast 
grundades på den egna viljan och strävan efter att få leva i enlighet med sin könsidentitet. 
Individens intention återfanns i att inte bekymra sig över omgivningens reaktioner så länge 
det innebar att individen fick leva i enlighet med sin upplevda könsidentitet. 
Spänningstillståndet var tydligt flytande för intervjupersonen då det poängterades att det 
skiftande humöret avgjorde om individen kände sig bekväm att klä sig feminint eller inte. 
Omgivningen kunde upplevas ha förutfattade meningar vilket synliggörs i följande citat. 

Det är liksom lite såhär som att nån skulle gå fram till nån o ba, “aa men varför bestämde du 
dig för att skaffa barn? Är det verkligen rätt för dig? Tror du verkligen att du är, kommer du 
vilja ha barn om 15 år?” Såhär att “jag tror inte riktigt på det här att ha barn”.   
(Intervjuperson 5, transman/ickebinär). 

Intervjupersonen framställer sociala sammanhang som fördomsfulla och ifrågasättande, vilket 
tenderade att placera individen i en underminerad position i relation till sin omgivning. Att 
genomgå en könsbekräftande behandling beskrevs som en typ av identitetsprocess som 
utgjorde en väsentlig livsaspekt hos individer som genomför sådan behandling. Dock 
betonades att sådana grundläggande aspekter av en individs liv inte borde ifrågasättas, vilket 
förtydligades genom att ge ett liknande perspektiv på valet att skaffa barn. Med andra ord 
hade inte omgivningens eventuella avsaknad av kunskap kring ämnet assimilerats inom 
individen, utan tolkades som en utomstående aspekt som låg bortom individens kontroll. 
Individens inställning kunde mer anses handla om att inte låta sig falla offer för normativa 
förväntningar utan mer förhålla sig kritisk till de sociala strukturer som synliggjordes i det 
sociala kontexter.  

Från passivitet till initiativkraft  

Detta tema är en totalisering av tio stycken teman från den inledande tolkningen, 
innefattandes relation till juridiskt kön, försoning, diagnosers roll, självuppfattning, använda 
erfarenheter produktivt, behandling, eget ansvar för lärande, engagemang för transfrågor, 
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förändring över tid och sociala koder. Föregående tema omfattade hanteringen av normativa 
förväntningar och begränsande strukturer som individen kom i kontakt med. Detta tema 
handlar om en övergående process från att individen upplever sig begränsad av sin identitet 
och sin omgivning till att finna konkreta vägar till att ta kontroll över sin situation. Det 
handlar främst om ett accepterande av en situation som fortfarande kunde uppfattas 
förvirrande och oviss för individen, vilket förblev ett första steg mot att använda dessa 
känslor produktivt för att övervinna dem. Individen fick syn på sina begränsningar och kan 
genom att försonas med dessa komma till insikt om deras ursprung och alternativa vägar att 
ta för att må bättre. Begränsningar kunde exempelvis utgöra individens juridiska kön, 
bristande tillgång till information om transfrågor eller en medicinsk diagnos. Medel för att 
hantera dessa hämningar handlade delvis om att söka upp information på eget bevåg, 
genomgå könsbekräftande behandling, engagera sig i frågor som rör transpersoner eller 
förändra sättet att definiera sig själv. Ju mer möjligheter som synliggjordes för individen 
desto mer gynnades individens självkänsla och känsla av sammanhang. Individens strävan 
efter frihet resulterade i ett aktivt spänningstillstånd mellan varat och icke-varat, där 
passiviteten utgör negligerandet av identiteten som hotet om icke-vara kan leda till. Temat 
behandlar den process där ödet synliggörs och accepteras.  

Många av intervjudeltagarna har behövt genomgå förändringar både på ett fysiskt och 
psykiskt plan, vilket har varit nödvändigt för att kunna leva i enlighet med en inneboende 
identitet. Följden av dessa förändringar förenas i en gemensam kraft hos intervjupersonerna, 
att erfarenheterna användes produktivt. Identitetsskapandet tilläts mer utrymme i individernas 
liv och gynnade en framåtsträvande inställning till livsmöjligheter. Det framgår exempelvis i  
citatet nedan att förändringarna varit mentalt påfrestande men ändå kunnat användas som en 
drivkraft.   

Sen så är jag rätt, också imponerad av mig själv liksom jag har ju stärkt mig själv genom att 
jag har gjort den här [...] jag kan se tillbaka på det när jag får ha lite lite distans, så äre såhär 
“woo shit jag gjorde allt det där”.  
(Intervjuperson 4, transman) 

Intervjupersonen beskriver sin könsbekräftande behandling som en omfattande process som 
krävt mycket fokus och energi, men som lett till en känsla av stolthet. Det kan ses som en 
målmedvetenhet och det krävde både mental styrka och mod att fullfölja behandlingen. Efter 
en tids distans från behandlingen uttrycker individen själv att det var häpnadsväckande att en 
människa kan genomgå alla dessa förändringar. Det visade sig även att det varit stärkande på 
ett personligt plan och förbättrat den egna självkänslan. Detta har på så sätt medfört en 
positiv förändring för individen även om processen i sig stundtals varit besvärlig. En individ 
beskrev också själva utanförskapet, snarare än den nya identiteten, som en styrka.   
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Jag mår inte så dåligt av det, av att vara exkluderad. Utan jag ser det mer som en möjlighet 
för mig ATT inkludera. 
(Intervjuperson 7, queer) 

Även om individen själv upplevde sig vara exkluderad som HBTQ-person, gestaltas 
upplevelsen istället som en medvetenhet att kunna arbeta mot en förändring. Genom att ha 
befunnit sig i situationer som upplevts exkluderande utvecklade individen en förhoppning om 
att själv kunna gynna inkludering i olika grad. Intervjupersonen arbetar med att föreläsa om 
HBTQ-frågor och kan därigenom förmedla inkluderande kunskap till en publik. Att vara 
exkluderad kan anses ha enbart negativ inverkan på individens liv, men i detta fall har 
personen använt denna erfarenhet till motivation och innovation. Identitetsskapandet antog 
därmed nya proportioner, både genom att ha varit stärkande för individen i fråga och 
identitetsprocesser som rörde identiteten, men även genom att ha möjliggjort utrymme för 
andra HBTQ-personer att ta mer plats. Individen kunde bearbeta sina identitetsprocesser 
genom att ha kontakt med publiken och sprida kunskap, men använde främst sina 
erfarenheter som queer i relation till sitt juridiska kön som man för att göra en skillnad. Ett 
annat exempel på hur erfarenheter används produktivt kan ses i citatet nedan. 

Ehm, allra mest i lite mer aktivistiska sammanhang. Jag är med i en organisation som heter 
[...] och där så har man mycket såhär samtal, självreflekterande samtal och så. Och då brukar 
jag kunna lyfta fram den erfarenheten och prata utifrån det. I diskussioner och sådär för att det 
ändå är lite annorlunda bakgrund än många liksom. Man har en lite annorlunda upplevelse när 
man vuxit upp som kvinna.  
(Intervjuperson 6, transman)  

Likt föregående, framhåller ovanstående citat på ett liknande sätt hur intervjupersonen 
medvetandegjort sina egna erfarenheter och omvandlat dem till att kunna vara ett stöd för 
andra genom den organisation som personen arbetar för. Att tidigare levt i enlighet med sitt 
juridiska kön kvinna innebar en mängd erfarenheter och livsvillkor med allt som hör till 
könskategorin kvinna. Tidigare erfarenhet beskrivs i detta sammanhang som nyttiga och att 
de kunde användas produktivt i sammanhang där omgivningen inte nödvändigtvis hade 
liknande erfarenheter. Genom att förena tidigare erfarenheter med en mängd nya upplevelser 
hade personen dels kunnat reflektera över sin egen identitet. Samtidigt kunde det öppna upp 
för tankar och ny kunskap hos andra individer som kunde dra nytta av ett annat perspektiv 
eller som behövde stöd i liknande livssituationer. I nästkommande citat synliggörs hur 
intervjupersonen skrider till handling genom att själv söka information då tilliten till vården 
brister. 

Jag har spenderat liksom minst 8 högskolepoäng i tid bara på att reseracha.. Blodprover, 
hormonnivåer..eh sourca läkemedel från olika länder  
(Intervjuperson 1, transkvinna) 
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Samtliga intervjupersoner beskrev omgivningens kunskap kring transfrågor som bristfällig, 
vilket även innefattade vårdinstitutioner. Tillgången till information var bristande och det 
ledde i vissa fall till att individerna var tvungna att leta efter alternativa vägar att få tag på 
information och mediciner som de behövde. I citatet ovan beskrivs ett omfattande sökande 
efter information för att få kunskap om könsbekräftande vård och dess faktiska 
behandlingsmetoder. Intervjupersonen framhöll att en bristande tillit till vårdinstitutioner var 
en anledning till att individen ansåg sig själv behöva söka kunskap om olika fysiska 
förändringar och åtgärder i behandlingen. Det kan tolkas som att individen har synliggjort 
och accepterat begränsningen i allmänhetens bristande kunskap och därmed motiverat ett eget 
ansvar för sitt lärande. Detta följde insikten att förverkligandet av en upplevd könsidentitet 
förutsatte mycket och pålitlig information om olika skeenden i behandlingsprocessen, vilket 
ingav en känsla av kontroll och minskad osäkerhet.  

Att manifestera sin inre identitet 

Temat utgör en totalisering av tolv stycken teman från den inledande tolkningen, 
innefattandes att se sig själv i andra, att erkänna för sig själv, ständig process, inneboende 
känsla av identitet, tillgång till information, bemötande/stöd, liknande erfarenheter, 
självtvivel,  känsla av sammanhang, möjlighet att prata med andra, egna definitioner av 
begrepp och första tanke på könsidentitet. Föregående tema behandlade den produktiva 
karaktären hos erfarenheter som individer beskrivit, där det generella användandet av 
upplevelserna ledde till ett strävande efter utveckling som präglas av eget ansvar och inre 
drivkraft. Detta tema berör istället identitetsskapande i form av en ständig process, vilket 
handlar om sökandet efter medel för att finna och uttrycka sin inre identitet. Processuellt 
innebar det inte själva acceptansen av vad erfarenheterna kunde bidra med, än mer de 
konkreta verktyg som användes för att synliggöra och förverkliga en upplevd könsidentitet. 
Individerna beskrev sin könsidentitet som ständigt närvarande under livet, men att särskilda 
händelser eller emotionella verktyg hade möjlighet att konkretisera identiteten för dem själva.  

Bristande kunskap hos individen och tillgång till information såväl som omgivningens 
bemötande och stöd inverkade på möjligheten att sätta ord på sin könsidentitet. Ju mer 
kontakt individer haft med transgrupper i samhället och ju större stöd från omgivningen de 
erhöll, desto lättare blev det generellt för individerna att prova olika medel för att upptäcka 
sin identitet. Sammankopplat med den teoretiska och begreppsliga referensramen omfattar 
detta tema en strävan efter varat som innebär att tolka ångestkänslor som en möjlighet till 
förändring. Individen strävade efter essentiell frihet och använde olika medel att hantera 
obehaget och ångesten på, vilket nedanstående citat beskriver. 

Jag experimenterade ganska mycket fram och tillbaka och tänkte men om jag byter namn. Det 
kanske räcker, jag byter pronomen till hen eller honom för att jag på nåt sätt inte orkade ta 
mig dit, till att skaffa hjälp och behandling till alla såna grejer.  
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(Intervjuperson 10, transman)  

Ovannämnda citat belyser den experimentella gestalten hos identitetsprocesser som 
behandlas i detta tema. Intervjupersonen förklarar att förverkligandet av en upplevd 
könsidentitet grundades på att med försiktighet använda olika medel för att se vad som 
kändes rätt och även för att våga komma till insikt med en upplevd könsidentitet. Samtliga 
individer påpekade att de vid något skede förnekat sin identitet för att konformera till 
omgivningens fördomar, eller för att kortsiktigt hantera motsägelsefulla känslor inför sig 
själv. Att kunna byta namn officiellt eller inte, ändra könsuttryck, söka information eller prata 
med andra fick individer möjlighet att komma till rätta med sin könsidentitet till någon grad. 
Viktigt att konstatera var att identitetsprocesser ständigt var närvarande och aktiva, varmed 
identiteten inte till fullo kunde fastställas trots att en starkt upplevd könsidentitet kunde 
upplevas som relativt fast. Självtvivel var ett viktigt inslag för att granska sig själv, där 
individernas mentala diskussioner lett dem till ökad medvetenhet och insikt. Självtvivel kan 
därmed ses som ett positivt och produktivt inslag för identitetsarbetet, dels genom att 
ifrågasättandet av sig själv gav möjligheten för individer att ta medvetna beslut och dels för 
ökad reflexivitet. Ett exempel på självtvivel som inslag för att manifestera och reflektera över 
sin könsidentitet beskrivs i följande citat.  

“Att “får jag verkligen det här? har jag tillräckligt mycket dysfori för att...känna det här, 
räknas euforin bara? låtsas jag bara för att jag vill vara speciell?” liksom...så det är klart den 
typen av...tvivel alltid dyker upp, eh när man provar nånting så pass stort och nytt, eh...och 
även “men okej jag har aldrig velat ändra mitt namn, får jag fortfarande räknas som 
ickebinär?” ehm...fast det, vid alla såna småsteg där man ändå...ironiskt nog stöter på normer 
om hur ickebinära ska vara. 
(Intervjuperson 8, ickebinär) 

Personens självtvivel kan ses som en form av inre dilemma som genomsyrades av en 
övertygelse om att identiteten inte behövde vara utformad efter normer och fastställda mallar. 
Citatet ovan belyser att manifesterandet av identiteten tas olika i uttryck hos olika individer, 
här i form av en oro inför att kunna rättfärdiga sin könsidentitet. Identitetsprocesser var 
komplexa och sällan enformiga i praktiken. Ungefär hälften av intervjupersonerna uppgav ett 
dubbelsidigt normbryt i skapandet av sin identitet, dels genom att utmana samhälleliga 
normer om könskategorier, men även inom kretsar med personer som hade liknande 
erfarenheter. Individerna upplevde stundtals motsägelsefulla budskap i och med att normer 
ständigt var närvarande, även fast de uppfattades i olika grad beroende på vart de förekom. 
Genom ett eventuellt självtvivel relaterat till omgivningens normativa förväntningar använde 
individerna dessa inre dilemman som en form av mentalt experiment för att reflektera över 
könsidentiteten. Genom ett ständigt sökande för att känna sig trygg och finna sitt 
sammanhang kunde andra personer vara behjälpliga för att hitta sitt sammanhang vilket 
intervjupersonen i nästa citat beskriver.  
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Jag letar hela tiden efter ett sammanhang [...] jag har nog ofta sökt mig till, till ja allmänt 
människor som är öppna för nya idéer för, som har intressen som inte är så vanliga. 
(Intervjuperson 9, agender)  

Intervjupersonen framhåller att en subkultur agerade verktyg för att förverkliga en inre 
identitet, mycket till följd av att det utgjort ett socialt sammanhang som individen upplever 
som öppet och tolerant. Manifesterandet av identiteten återfanns i sökandet efter ett 
sammanhang där ett identitetsskapande gavs utrymme och känslor av förvirring eller 
utanförskap kunde hanteras med stöd av personer som inte var dömande. Att finna en särskild 
subkultur kunde vara ett sätt att hantera ett främlingskap, genom att det tillät individen att 
fokusera på intressen som kändes genuina. Nästa citat synliggör normers inverkan på 
individens tankar kring en upplevd könsidentitet som börjar framträda.  

Om [trans] var en grej så skulle väl alla, då skulle väl alla göra det liksom. då skulle alla..typ 
tjejer, ja du vet vilja vara män typ men så är det ju inte märkte jag sen då att “nej okej det var 
bara jag då tydligen”.   
(Intervjuperson 2, transman)  

Det intervjupersonen beskriver i citatet ovan visar på komplexiteten i identitetsskapandet för 
att manifestera sin inre identitet. Den egna identiteten sköts undan och utgjorde ett hinder då 
den likställdes med något som verkar vara konstigt eller annorlunda. Detta trots att individen 
i fråga träffat en annan transman som egentligen skulle kunna lett till acceptans och förståelse 
för den egna identiteten. Till synes verkade det så pass främmande att det därför inte kunde 
uppfattas som sant, då alla tjejer enligt intervjupersonen borde vilja detta. När 
intervjupersonen kom till insikt med sin könsidentitet verkade det fortfarande uppstå känslor 
av att den upplevda könsidentiteten inte riktigt var acceptabel. Citatet synliggör således 
normer såsom den heterosexuella matrisen och hur denna kunde tänkas begränsa individen att 
leva i enlighet med sin upplevda könsidentitet som egentligen var det sanna och verkliga 
inombords. I nästkommande avsnitt presenterar vi vår huvudtolkning, vilken utgör studiens 
slutgiltiga resultat.  

Huvudtolkning  

I det här avsnittet presenterar vi vår huvudtolkning, vilken vi kommer att presentera genom 
vad vi benämner som den eviga berättelsen. Denna tolkning utgör en totalisering av samtliga 
teman från de tidigare tolkningsfaserna. I den eviga berättelsen inryms begreppet normer som 
redskap, vilket agerar som ett komplement för att skapa struktur och tydlighet i 
huvudtolkningen. Tolkningen i denna fas kan sägas utgöra det helhetsperspektiv som vi avsett 
att nå genom de olika tolkningsfaserna, vilket medfört att vi kunnat utveckla vår teoretiska 
och begreppsliga referensram genom kombinationen av två olika teoretiska traditioner.  
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Den eviga berättelsen 

Individens identitet utgjorde en föränderlig process, omfattandes ett ständigt 
spänningstillstånd mellan att acceptera sina begränsningar och förverkliga en upplevd 
könsidentitet. Detta föränderliga identitetsskapande innefattade både individens 
egna upplevelse av sin identitet såväl som presentationen av identiteten i sociala utrymmen. 
Dessa dimensioner av identitetsskapandet stod i ständig växelverkan i den eviga berättelsen. 
Vår huvudtolkning grundas på normers inverkan på identitetsprocesser i den mån att 
normativa förväntningar var en förutsättning för identitetsskapande. En röd tråd i samtliga 
berättelser var normer som redskap, för att kunna leva ut sin könsidentitet. Individen 
uppmanades att hantera den ångest som icke-varat utgjorde för att individen skulle kunna 
utveckla sin identitet och sträva efter att uppnå varat. Samtliga individer beskrev identiteten 
som ständigt närvarande redan i tidig ålder och att en desorienterad känsla stundtals uppkom. 
Ödet skulle exempelvis kunna symbolisera att vara född i fel kropp, avsaknad av möjligheter, 
bristande tillgång till information om transpersoner, bemötande från omgivningen, diagnosers 
inverkan på identitetsskapandet eller en känsla av att inte ha valmöjligheter. Det är genom 
rådande samhällsnormer som ödet fick egenskaper, det vill säga på vilket sätt de kunde 
tänkas begränsa individen. Genusideal och könsnormer fick en effekt på olika sätt, som 
exempelvis normen om att se ut eller bete sig som en man eller kvinna, vilket blev det 
individen förhöll sig till i enlighet med den upplevda könsidentiteten. Genom att synliggöra 
ödet och hantera dess begränsningar blev normerna verksamma som redskap i hanterandet av 
ångesten, för att leva i enlighet med den inneboende identiteten. Detta åskådliggör hur en 
person som identifierar sig som transperson blev medveten om sitt agerande i relation till 
normerna.  

Individen befann sig i ständig relation till sina transrelaterade erfarenheter och strävade 
konstant efter att finna ett sammanhang där identitetens mångdimensionella karaktär gavs 
utrymme. I den heterosexuella matrisen och andra normativa kontexter fanns inte 
nödvändigtvis plats för individens upplevelser och erfarenheter, varmed individen istället 
skapade ett sammanhang för sig själv. Sökandet efter sammanhang handlade i grund och 
botten om ett sökande efter varat, där individen tilläts leva i enlighet med en upplevd 
könsidentitet utan att kompromissa väsentliga delar av sig själv. De tidigare erfarenheterna 
kunde sättas i relation till före, under och efter den upplevda könsidentiteten manifesterats 
och följde med individen genom livet. Dessa erfarenheter gick inte att bortse ifrån och blev 
betydelsefulla för individens fortsatta identitetsprocess. Transutrymmen var också uppbyggda 
av normer och individen behövde inte nödvändigtvis uppleva ett betryggande sammanhang i 
en sådan omgivning. Individualiteten var väsentlig i sökandet efter sammanhang då 
erfarenheter och upplevelser var olika för olika individer. Individen kunde genom 
självmedvetenhet och självacceptans underlätta sökandet efter sitt specifika utrymme i 
samhälleliga kontexter. Omgivningen tenderade att försumma individperspektivet, det 
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handlade snarare om antaganden att transpersoner skulle uppleva och känna likadant just för 
att de identifierade sig som transperson. En typ av relation till normativa förväntningar för att 
förverkliga och manifestera den inneboende identiteten krävde därmed att individerna 
förmedlade kunskap angående transrelaterade frågor, vilket innebar att individens 
identitetsskapande verkade i dubbel bemärkelse. Den eviga berättelsen omfattade inte endast 
den enskilda individen utan upplevdes även i viss mån behöva representera andra 
transpersoner.  

Likt Rollo Mays idéer om frihet och öde kan en transperson anses befinna sig i ett 
spänningsfält mellan det begränsande ödet och en längtan efter frihet, men där hotet om icke-
varat som ödet utgjorde istället rör individens hela existens. Till skillnad från en cisperson 
kunde en transperson inte falla tillbaka på normativa föreställningar i samma utsträckning 
och kunde inte förlita sig på en normativ grund som passerar med mindre friktion i 
samhälleliga utrymmen. Ovissheten i kombination med en omväldigande identitetsprocess 
alstrade en rädsla som gick hand i hand med ångesten, vilket förblev en känsla som individen 
lärde sig hantera för att uppnå varat. Som nämnt i den teoretiska referensramen har 
performativa handlingar en ständig glidning och glappet mellan illusionen av originalet och 
den återskapande kopian gjorde att transpersoner i majoriteten av sociala sammanhang 
befann sig i en ständig strävan efter att förverkliga en upplevd könsidentitet. 
Identitetsprocesser kunde upplevas ständigt närvarande i individens liv, där sociala situationer 
krävde att individen agerade i enlighet med normativa förväntningar kring kön och genus. 
Samtliga individer upplevde att det var svårt att slappna av och oreflekterat kunna leva i 
enlighet med en upplevd könsidentitet, även efter könsbekräftande behandling. Könsuttryck 
och omgivningens reaktioner var två aspekter som var viktiga för individens berättelse om sin 
identitet, vilket demonstrerar hur strävan efter frihet ständigt står i relation till ödets 
begränsningar. Eftersom identitetsskapandet ständigt stod i relation till ödets begränsningar 
såväl som samhällets normativa ramverk, kunde friheten att leva i enlighet med sin upplevda 
könsidentitet därmed inte uppnås till fullo. 

Den eviga berättelsen kan anses gälla alla människor, att våra liv är berättelser fram tills vi 
dör och fortsätter att vara berättelser bland våra nära efter döden. Detta kan ses vara särskilt 
accentuerat hos transpersoner, som ständigt medvetet och aktivt tvingades konfrontera sin 
egen berättelse och dess utveckling. En cisperson som lever i enlighet med normativa 
föreställningar kan antas “vila” i sin identitet och undgå att se den som en performativ 
repetition, medan en transperson har en ökad medvetenhet om identitetsskapandet. Detta 
innebar en utsatthet då identiteten ständigt skapades motströms, men även en frihet till följd 
av att en transperson kunde sätta ord på frågor som rör identitet, vara och existens som andra 
människor möjligtvis inte var medvetna om. På detta vis synliggjordes identitetens ständiga 
föränderlighet, vilket tydliggjorde den heterosexuella matrisens instabilitet. 
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Sammanfattningsvis handlar den eviga berättelsen om att identiteten är ständigt föränderlig, 
vilket innebär att identitetsprocesser aldrig leder till en fastställd identitet. Resultatet visar 
därmed på att individens existens avskalas om upprätthållandet av en upplevd identitet inte 
fullföljs. Samhälleliga normer används som redskap genom dess begränsande, såväl som 
möjliggörande, av ett förverkligande av en upplevd könsidentitet. På så vis var 
identitetsskapandet därmed relationellt och socialt, genom individens strävan efter 
sammanhang i relation till en yttre problematik som gör att de kan ta makten över sin 
situation. Trots att den eviga berättelsen påvisar att samtliga individer befann sig i ett ständigt 
identitetsskapande går det inte att bortse från individperspektivet, därmed att den 
identitetsskapande processen är olika för olika individer.  

Diskussion 

I föreliggande avsnitt kommer vi inledningsvis att diskutera studiens frågeställning och syfte 
i relation till resultatet, för att sedan övergå till att diskutera relationen till tidigare forskning 
och den teoretiska och begreppsliga referensramen.  

Resultat i relation till syfte och frågeställning  

Nedan presenteras en diskussion om kopplingen mellan studiens syfte och frågeställning och 
resultatet som belyses i begreppet den eviga berättelsen. Syftet med studien har varit att bidra 
med kunskap för identitetsprocesser hos transpersoner i relation till normativa föreställningar. 
Med andra ord återfanns strävan i att fördjupa kunskapen kring samhälleliga strukturers 
relation till transpersoners upplevelse av sin identitet. Den frågeställning som studien avsåg 
att besvara var hur upplever transpersoner sin identitet i relation till samhällets normativa 
föreställningar?  

Upplevelsen av den egna identiteten var högst individuell, likväl som erfarenheter av 
samhällets normativa föreställningar och identitetsrelaterade processer. Det framkom dock att 
individernas identitetsskapande innan och efter insikten om en upplevd könsidentitet följde 
liknande mönster, trots att specifika identitetsprocesser skiljde sig åt mellan individerna. 
Samtliga individer hade en brytpunkt när ett främlingskap inför könsidentiteten uppdagades, 
vilket i de allra flesta fall förnekades eller negligerades genom ett självtvivel grundat i 
samhälleliga normer. En upplevd könsidentitet uppstod därmed som en känsla innan 
individerna nödvändigtvis kunde sätta ord på vad det var som kändes fel, exempelvis på 
grund av bristande kunskap om transpersoner. Individernas reaktioner när konturerna av den 
upplevda könsidentiteten började framträda skiljde sig åt. Å ena sidan kunde detta upplevas 
befriande, å andra sidan kunde det vara skrämmande. Hur den egna identiteten uppfattades, 
påverkade individens grad av motivering att leva i enlighet med denna identitet. 
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En tydlig likhet mellan individernas upplevelser av identiteten var kontrastfulla processer 
som tillsammans utgjorde en helhet gällande identitetsskapande. Dessa kontraster synliggörs i 
teman från den preliminära fasen, som exempelvis från alienation till sammanhang, från 
passivitet till initiativkraft med mera. Olika individer hade olika erfarenheter av 
identitetsprocesser och i vilken ordning vissa händelser förekom, då en upplevd könsidentitet 
hade olika betydelse för individerna. Skillnaderna föreföll därmed utgöras av mer specifika 
identitetsprocesser, som de olika sätt som dessa uttryckte sig på. Gemensamt för samtliga 
individer var ett upplevt ambassadörskap i form av att kunskapsmässigt såväl som 
identitetsmässigt representera samtliga transpersoner. Huruvida ambassadörskapet upplevdes 
tvingande, givande, meningsfullt, begränsande eller olika kombinationer av dessa skiljde sig 
dock åt mellan individerna. Efter en insikt om den upplevda könsidentiteten hade individerna 
olika tillvägagångssätt för att synliggöra och förverkliga de olika dimensionerna som 
identiteten bestod av. Gemensamt var behovet att manifestera sin identitet, men skillnaden 
var de olika metoder som användes för att göra detta. Den experimentella sidan av 
identitetsskapandet kunde ta sig olika i uttryck genom att antingen handla om exempelvis 
pronomen, namnändring, könsuttryck, relation till omgivning, rent kroppsliga praktiker eller 
självtvivel.  

Nyckelordet i individernas upplevelser av identiteten var att det innebar en individuell 
process som grundades på ett ständigt sökande. En strävan efter ett förverkligande av en 
upplevd könsidentitet, präglat av individens balanserade mellan möjligheter och 
begränsningar. Det utgjorde ett evigt berättande av en livshistoria, ständigt influerad av 
normativa förväntningar och dess påverkan på individen både internt och externt. Även efter 
könsbekräftande behandling och med enkelhet för att passera som cis var transidentiteten 
ständigt närvarande.  

Resultat i relation till tidigare forskning 

Under denna rubrik diskuteras studiens resultat, i form av huvudtolkningen, i relation till de 
forskningsartiklar som behandlats under avsnittet tidigare forskning. Detta görs genom att 
jämföra de teman som forskningsartiklarna delats in i med det begrepp vi bygger resultatet 
på, den eviga berättelsen.  

I det första temat, den autentiska identiteten, synliggjordes att identitetsprocesser innebar ett 
ständigt sökande för individen att leva i enlighet med en upplevd könsidentitet. Studien 
stödjer slutsatserna från detta tema genom de olika tillvägagångssätt som individen ansåg 
vara av vikt i synliggörandet och förverkligandet av en upplevd könsidentitet. Dessa 
slutsatser rörde den experimentella karaktären i identitetsskapandet, betydelsen av 
omgivningens reaktioner samt vikten av i vilken grad individen hade kontroll över 
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könsuttryck och presentation av sin identitet. Studiens resultat påvisar att strävan efter en 
autentisk identitet inte var den enskilda motivationsfaktorn till att leva i enlighet med en 
upplevd könsidentitet, än mer att dessa identitetsprocesser även motiverades av ett aktivt 
motstånd mot förtryckande begränsningar.  

Likt temat mötet med vårdinstitutioner framhåller studiens resultat att vårdsammanhang inte 
sällan omfattade negativt bemötande och en tvingande känsla av ansvar hos individen, vilka 
båda följde upplevelser om en generellt bristande kunskap hos vårdinstitutioner. Det 
paradoxala ambassadörskapet ligger i linje med tidigare forskning angående att informera 
makthavare som tar beslut om individens framtid. Den psykiska påfrestningen av 
könsbekräftande behandling och vårdrelaterade utredningar utgjorde ett framträdande inslag i 
individernas berättelser, samtidigt som upplevelserna av mer allmänna vårdsammanhang var 
mer spridda. Att jämföra attityder och erfarenheter av vårdsammanhang mellan olika länder 
kan vara svårt, på grund av åtskilda välfärdssystem, politiska agendor och kultur. Studierna 
från den tidigare forskningen i detta tema gjordes i USA, vilka framhöll att tillgång till 
försäkring och övriga finansiella medel spelade en avgörande roll för individens möjlighet till 
behandling. Detta behöver nödvändigtvis inte gälla i Sverige.  

Vad gäller transfobi stödjer studiens resultat teorier om att kontrollen över könsuttryck och 
självpresentation kunde användas för att minska risken för negativt bemötande, dock utan att 
utgöra någon garanti. Den rädsla som berörde en avslöjad transidentitet var inte 
nödvändigtvis grundad på erfarenheter, men utgjorde dock ändå en begränsande tankegång 
som samtliga individer i någon utsträckning vittnade om. Graden av transfobiska tendenser i 
studien skiljdes åt mellan olika transrelaterade identiteter, exempelvis genom att transmän 
som passerar som c ismän upplevde erhå l lna pr iv i leg ier. Det ta s tödjer 
trekomponentsmodellen, även om ingen transperson upplevde sig explicit fri från fördomar 
eller rädslor för negativt bemötande. Dock behövs mer omfattande forskning för att kunna 
dra nyttiga slutsatser. Studien kan ses komplettera tidigare forskning vad gäller ickebinära 
individers upplevelser av ifrågasättande och allmänna transfobiska tendenser, men även här 
krävs mer omfattande forskning.  

Vad gäller relationen mellan psykisk ohälsa och stigmatisering stödjer studiens resultat 
tidigare forskning, genom att stigmatisering på interpersonell, individuell såväl som 
strukturell nivå inverkade på individens mående och förverkligande av en upplevd 
könsidentitet. Trots inverkan på individens självbild och självuppfattning verkade 
stigmatisering i vissa fall även motiverande för ett normkritiskt motstånd. Däremot behövs 
mer forskning under strukturell stigmatisering under svenska förhållanden för att utesluta bias 
kopplad till rådande samhällsskick. Individen var även mer aktiv i sitt hälsoarbete och 
anpassade sin öppenhet efter vilket stöd de ansåg sig behöva eller hur mycket energi de hade 
för att bemöta eventuella negativa reaktioner. En eventuell upplevd könsdysfori hade inte 
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nödvändigtvis med rädsla för omgivningens reaktioner att göra, då individer utan könsdysfori 
kunde uppleva denna stress såväl som att individer med könsdysfori inte gjorde det.  

Resultat i relation till teoretisk och begreppslig referensram  

I detta avsnitt kommer vi att diskutera lämpligheten i vår teoretiska och begreppsliga 
referensram i förhållande till studiens resultat som framkommit i huvudtolkningen. Genom 
huvudtolkningen har vi kunnat se hur teorierna fungerat som ett ankare för att förstå 
identitetsprocesser, men även var teorierna brister, vilket vi kommer att redogöra för i detta 
avsnitt.  

I relation till resultatet som framkommit i huvudtolkningen kan vi se hur den 
existentialistiska teorin har tillfört perspektiv på individens identitetsprocess, genom att 
individen alltid eftersträvar en fortsatt utveckling av identiteten i relation till de 
begränsningar som icke-varat utgör. Den synliggör hur individens identitetet omskapas och 
reproduceras under livet och därmed aldrig fastställs. I likhet med huvudtolkningens resultat 
visar det sig att respondenterna konstant befinner sig i ett spänningstillstånd i en föränderlig 
identitetsprocess. Detta kan ta sin början redan tidigt i livet då den upplevda könsidentiteten 
inte överensstämmer med det juridiska könet.  

Teorin synliggör även i relation till huvudtolkningen att normer ständigt genomsyrade 
individens identitetsskapande. Existentialismen tar inte hänsyn till normer på så vis, utan 
menar istället att individen alltid har möjligheten att göra ett val för att göra ångesten eller 
begränsningen produktiv. Dock kan det inom existentialismen ses som att ödet får egenskaper 
genom de rådande samhällsnormerna, vilket också framträder i vårt resultat. Exempelvis som 
att individerna upplevde avsaknad av möjligheter på olika sätt som bristande information, 
omgivningens bemötande eller genom det juridiska könet. De kompletterande tankegångarna 
från Butlers teori kan ses härledas till resonemanget i resultatet gällande det normativa 
samhället. Identitetsskapandet befann sig i en dialektisk relation till normer, där 
identitetsprocesser både formade och formades av normer. Normativa föreställningar 
begränsade, såväl som möjliggjorde, identitetens framväxt. I huvudtolkningen och normer 
som redskap kunde vi se likheter med Butlers teori då normer verkade på flera nivåer i 
individens identitetsskapande. Normer fanns både i samhället i stort men även i 
transutrymmen i sig självt, där individen behövde förhålla sig till de normativa 
könsidentiteterna som eftersträvades performativt. Normer blev till synes alltid ett redskap 
för individen att framträda i enlighet med sin identitet. Till följd av detta synliggörs att 
existentialismen kompletterats och därmed utvecklats med hjälp av Butlers queerteori. 
Strävan efter frihet och att uppnå varat grundades på att normativa föreställningar påverkat 
individernas medvetenhet och drivkraft att använda ångesten och hotet om icke-vara 
produktivt.  
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Den existentialistiska teorin belyser det spänningsfält som omfattas av att uppnå vara i 
relation till icke-vara. I relation till huvudtolkningens resultat framkommer att detta  
spänningsfält fortsätter i all oändlighet genom individens identitetsprocess. Det kan därmed 
liknas vid den eviga berättelsen. Det är alltså inte endast tal om ett spänningstillstånd mellan 
icke-varat och varat för att manifestera sin identitet, utan en cirkulär berättelse. Då ödets 
begränsningar fortsätter att tillkomma i strävan efter frihet, kan siktet efter möjligheter 
ständigt förflyttas. I den eviga berättelsen tydliggörs hur den ständiga strävan efter att bli 
någonting mer svarar för en ökad självmedvetenhet och motivation till att bli fri i sitt 
förverkligande av en identitet och detta kan synliggöras genom de identitetsprocesser som 
transpersoner genomgår. Huvudtolkningens resultat exemplifierar därmed existentialismens 
resonemang om frihet vilket kan anta större proportioner hos en transperson. Ju mer 
omfattande en identitetsprocess är, ju mer insikt och självmedvetenhet kan individen uppnå. 
Därmed kan transpersoner antas ha en större medvetenhet om hur denna frihet ska uppnås 
tack vare sina insikter rörande identiteten. Genom att kunna sätta ord på dessa insikter 
främjas reflexiviteten vad gäller det egna identitetsskapandet men även i relation till den 
sociala omgivningen. Strävan efter frihet är dock grundad på en outtömlig strävan och ett 
ständigt personligt utvecklande, i och med att ödets begränsningar hela tiden måste 
medvetandegöras för att kunna överkommas.  

I relation till frihetens paradox kan individen aldrig bli fri så länge det finns normer, men 
normer är en förutsättning för frihet. Huvudtolkningens resultat synliggjorde att transpersoner 
utmanar samhälleliga normer och förändrar den heterosexuella matrisen, precis som Butler 
menar genom subversiv performativitet, vilket därmed tvingar matrisen att destabiliseras. 
Komplexiteten ligger dock i huruvida individen kan bli helt fri, vilket vi diskuterat tidigare i 
relation till att nya begränsningar ständigt tillkommer i den identitetsskapande processen.  
Även om den normativa strukturen suddas ut, tillkommer en ny normativ struktur som kan 
utgöra möjligheter eller begränsningar. Friheten kan anses ligga i känslan av att bemästra 
normer, snarare än att fokus ligger på att bli fri från normerna.  

Metodologiska dilemman och kritiska reflektioner  

I följande avsnitt diskuteras hermeneutiken som metod samt övriga kritiska reflektioner 
rörande studien.  

Den tolkande metoden har varit det bäst lämpade valet då studiens frågeställning ämnade att 
förstå transpersoners upplevelser av sin identitet i relation till samhällets normativa 
föreställningar. Metoden är mångsidig och möjliggör en bred och djup tolkning, vilket var 
fördelaktigt då vi ville analysera individers egna berättelser samt lyfta deras sanningar för att 
bidra med kunskap kring upplevelserna av könsidentiteten. Dock innefattar komplexiteten 
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med hermeneutiken avsaknaden av en fast struktur för tolkningsprocessen och 
analysförfarandet, vilket förblev utmaningen med att nå högre abstraktionsnivåer i de olika 
tolkningsfaserna och därmed göra en utförlig analys. Hermeneutiken som metod har varit 
tidskrävande, dels gällande transkribering av intervjuerna men även i tolkningen och 
analysen av det empiriska materialet. I linje med den hermeneutiska spiralen hade en längre 
tidsram kunnat ge ett djupare eller mer omfattande resultat då tolkningsarbetet ständigt 
utvecklas, exempelvis i takt med att vår förförståelse skulle utvidgats med tiden.  

På grund av den geografiska spridningen över Sverige, fick de flesta intervjuer ske över 
telefon. Detta innebar att vi inte kunde se intervjupersonens ansiktsuttryck och eller 
kroppsspråk, vilket i sin tur krävde engagemang från vår sida. För att främja dialogen lades 
stor vikt vid vår uppmärksamhet och förmåga att lyssna till intervjupersonerna, vilket förblev 
en förutsättning för att kunna ställa följdfrågor och öka förståelsen. Vi upplevde att 
transkribering av intervjuerna tillät oss att vara mer delaktiga under intervjuns gång, samt att 
vi kunde komma på djupet i analysen genom att ha möjlighet att gå tillbaka till ett uttalande. 
Dock gäller tolkningar av individernas upplevelser det specifika ögonblick då intervjuerna 
genomfördes, till följd av identitetens föränderliga karaktär är resultatet alltså endast en 
tolkning av utsagorna just i det ögonblicket. Tolkningarna är alltså inte generaliserbara till 
alla transpersoners upplevelser kring identitet. Då individperspektivet var en genomgående 
avsikt med studien har generaliseringar aldrig utgjort en målsättning.  

Genom att ha studerat den upplevda könsidentiteten hos transpersoner har vår förståelse för 
identitetsprocesser utvidgats ytterligare, samt att vi bildat oss en uppfattning om vilken 
betydelse dessa hade för individerna. En kritisk synpunkt skulle dock kunna vara hur väl 
denna förståelse har etablerats och om vi kan uttala oss om identitetsskapande baserat på tio 
intervjudeltagare. Som tidigare nämnt i vår förförståelse, är vi ciskvinnor och har inte tillgång 
till egna transerfarenheter och detta har inneburit en svårighet för oss att helt och fullt förstå 
dessa individers livsvärld, såväl som att det påverkat intervjusituationen. Dock kan våra 
identiteter anses vara av betydelse för att förmedla nya perspektiv på identitetsskapandet. 
Ambitionen har varit att kontinuerligt medvetandegöra vår förförståelse för att kunna 
använda den produktivt, snarare än att låta den okritiskt styra vilka djupare meningar vi tolkat 
fram. Strävan efter dialogen i intervjuerna, det omfattade tolkningsarbetet, såväl som 
medvetandegörandet av förförståelsen är exempel på argument som svarar för att en djup 
förståelse varit möjlig.  

Förslag på vidare forskning 

Det finns mycket, särskilt amerikansk, forskning på fältet där de gjort intervjustudier gällande 
individernas upplevelser och egna berättelser på liknande sätt som vi gör. Vi har dock valt att 
lyfta ett individperspektiv för att få fram individens egen berättelse samt att väva in två 
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teoretiska traditioner, vilka vi anser kan komplettera varandra för att mer omfattande förklara 
transpersoners upplevelse av sin könsidentitet i relation till samhällets strukturella 
begränsningar. Detta blir därmed en specifik inriktning varmed vi anpassat vårt perspektiv på 
identitetsprocesser, där vi strävat efter att kombinera ett inre och yttre perspektiv på 
individens identitetsskapande. Utifrån vad vi kan utläsa gällande forskningen rörande 
transpersoner och deras livsvillkor skulle det behövas mer svensk forskning på området. 
Detta för att kunna fastställa eller utesluta faktorer såsom svensk lagstiftning, välfärd, 
kulturella faktorer eller andra samhällsrelaterade aspekter. Ett förslag på vidare forskning 
hade varit att se hur det förhåller sig med ökningen av könsbekräftande behandling för att 
bidra med en nyanserad kunskap och sanningar, snarare än att bilden skulle behöva bli 
missvisande och snedvriden, bland annat till följd av hur fenomenet porträtteras i media. För 
vidare forskning på området skulle det även vara av relevans att studera identitetsskapande 
och hur kön görs i en befintlig situation, exempelvis genom att studera samtal mellan 
transpersoner och vårdpersonal. Det skulle därmed möjliggöra för att studera den subversiva 
performativiteten i realtid, snarare än att studera berättelser om det.  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Bilaga 1. Intervjuguide  

Etiska riktlinjer innan intervjun börjar: 
- Anonymitet 
- Intervjuerna spelas in; materialet förvaras oåtkomligt för andra än vi som genomför 

studien 
- Frivilligt att delta; kan avbryta intervjun när som helst/ hoppa över frågor. Möjligt att 

dra tillbaka ett uttalande upp till 2 veckor efter att intervjun genomförts 

Könsidentitet 
- Vilken är din könsidentitet? 
- Vilket är ditt pronomen?  
- Har du någon gång bytt tilltalsnamn eller pronomen? 
- Är du öppen med din könsidentitet? 
- När kom du till insikt att det är din könsidentitet?  
- Har ditt sätt att se på dig själv förändrats över tid? 
- Hur upplever du att ditt sociala kön uppfattas och hur vill du att det uppfattas?  

Socialt bemötande 

- Hur upplever du att du blir bemött av din sociala omgivning? (Vänner, familj/släkt, 
kollegor, bekanta) 

- Har det skett någon förändring i hur du upplever att du blir bemött?  
- Upplever du att du har människor i ditt sociala nätverk som har liknande erfarenheter 

som du själv? 
- Har du varit/är du politiskt engagerad i frågor gällande trans/hbtq? 
- Kan du komma på ett särskilt tillfälle där du har blivit negativt bemött från din sociala 

omgivning på grund av din könsidentitet? 
- Kan du komma på ett särskilt tillfälle där du har blivit positivt bemött från din sociala 

omgivning på grund av din könsidentitet? 
- Upplever du att du på något sätt är utsatt eller hotad på grund av din könsidentitet?  
- Vad tycker du om sammanhang eller situationer som tydligt utgår ifrån 

tvåkönsnormen (exempelvis omklädningsrum, offentliga toaletter).  
- Hur upplever du kunskapen i samhällsdebatten gällande transpersoner? 

Allmänt 
- Är det någonting mer du vill tillägga?  
- Skulle det vara okej om vi kontaktar dig igen utifall det är någonting mer vi undrar 

över? 
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