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Sammanfattning 

"Våra kroppar kan vara våra vänner eller fiender, en källa till smärta eller förlustelse, en plats 

för fångenskap eller frigörelse."1 

I vår uppsats har vi velat ta del av transsexuellas berättelser som berör identifierings-

processer och bemötande från omgivningen. Vi har dels intervjuat en transsexuell man-till-

kvinna från en stor svensk stad, samt analyserat åtta olika personers berättelser från ett 

internetforum som riktar sig till transsexuella personer och deras anhöriga. Materialet har 

analyserats utifrån en narrativ metodologi och en poststrukturalistisk teoriansats. Resultatet 

visar bland annat på att den fysiska kroppen hos transsexuella är av stor vikt i skapandet av 

sin nya identitet, och att ifrågasättandet av sin könstillhörighet ofta görs i relation till 

könstypiska symboler. Symboler så som leksaker, kläder och enligt könsnormen typiska 

beteenden. Det framkom även av berättelserna att harmoniseringen mellan kön och genus 

till stort avgör hur tillfreds personerna i studien är med sig själva och sin identitet. Dessutom 

utgör insikten om sin nya identitet och valet att komma ut betydelse för ett ökat välmående 

hos personerna. Vidare framkommer det att bemötandet gentemot transsexuella från familj, 

allmänhet och institutioner i regel upplevs och konstrueras som positiva. Men berättelserna 

präglas även av vissa känslor av utanförskap och i enstaka fall även regelrätta övergrepp. I 

bemötandet från familjen så berättar flera av personerna i studien om en oförståelse hos 

föräldrarna gentemot deras i tidig ålder enligt könsnormen otypiska beteenden. Någonting 

som skulle kunna härledas till en brist på en inkluderande köns- och genusdiskurs. 

Nyckelord:  

Transpersoner, transsexualitet, poststrukturalism, identifieringsprocesser, könsnormer, 

genus, kön 
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Introduktion 

Dåraktiga könsförrädare eller inkarnerade könskrigare? Vilken sida av myntet man än väljer, 

så vill vi påstå att det hos gruppen transpersoner finns en tydlig koppling till det moderna 

samhället. Inte bara på ett teoretiskt plan är de motstridiga ifrågasättare av förgivet tagna, 

förlegade och grundmurade sanningar kring kön och genus. Utan genom sina kroppar fysiskt, 

faktiskt och reellt förkroppsligar denna vägran och ifrågasättande. Detta är någonting, som i 

våra ögon, sannerligen gör dem till hjältar. Fast å andra sidan, att ge uttryck för vem man 

egentligen är borde kanske tas förgivet? Debatten om varför det fortfarande i tvåtusentalets 

Sverige existerar ett så stort behov utav att definiera och kategorisera människor utifrån 

färdigstöpta mallar lämnar vi för stunden därhän. Men inte helt och hållet. Det motiverar 

ändå varför vår studie är relevant, aktuell och nödvändig att skriva. Att det i Sverige finns ett 

så stort behov utav att kategorisera människor utifrån färdigstöpta mallar tror vi till stort kan 

härledas till att det i samhället existerar en stor okunskap och oförståelse gentemot 

transpersoner. Genom denna studie kan förhoppningsvis en del frågetecken komma att 

rätas ut, men även fungera som ett bidrag i missionen att transpersoner i större utsträckning 

uppmärksammas. 

I Sverige har det, enligt statistik från Rättsliga rådet, mellan 1972-2009 kommit in 739 

ansökningar om att få en ny könsfastställelse. Av dessa 739 personer var 279 som ville gå 

från att vara kvinnor till att bli män, och 460 som ville gå från att vara män till att bli 

kvinnor.2 

För att byta kön i Sverige måste först en ansökan lämnas in. Denna prövas sedan av 

socialstyrelsen. Enligt svensk lag (1972:119) 1 § kan en person få sin könstillhörighet ändrad 

om han eller hon är minst 18 år gammal och sedan en lång tid upplever sig tillhöra det andra 

könet. Dessutom ska personen sedan en tid tillbaka leva i enighet med den 

könstillhörigheten som denne vill byta till, samt att personen även i framtiden antas leva i 

denna könstillhörighet. Enligt 2 § går det även att få en annan könstillhörighet fastställd om 

personen i fråga har en medfödd avvikelse i könsutvecklingen, och denna är förenlig med 

antingen utvecklingen av en persons könsidentitet eller den sökandes kroppsliga tillstånd. 

                                                           
2
Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter (RFSL). Transitionsstatistik 1992-

2009. http://www.rfsl.se/?p=2404 (hämtad 2014-03-26) 
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Enligt 3 § måste även den sökande vara folkbokförd i Sverige och får inte vara registrerad 

partner. I enighet med 4 § och 4 a § får det också genomföras medicinska ingrepp på 

könsorganet i syfte att göra dem mer lika det andra könet. Detta om förutsättningarna i 1 § 

har uppfyllts och ansökan om ändrad könstillhörighet bifallit.3 

Definieringsproblematik 

Ålder, etnicitet eller klass i all ära, men visst finns det ingen så tydlig och elementär 

socialkategorisering som kön. Ett binärt könssystem av män och kvinnor där vardera kategori 

utgör halva jordens befolkning. Inga konstigheter, kan man ju som glad och tillfreds man 

eller kvinna tycka. För en man född med vagina kan det binära könssystemet de facto utgöra 

ett problem. Med så tydliga, strikta och obestridliga föreställningar och sanningar om kön 

spelar det ingen roll hur mycket personen i fråga ser sig själv som man. För i samhällets ögon 

är han fortfarande kvinna. Den personliga upplevelsen och övertygelsen om sitt kön blir 

utifrån samhälleliga könsnormer underställda biologiska förklaringar och juridisk 

fastställelse. På basis av kroppsliga attribut definieras han som kvinna. Eller är det bara jag 

och min författarkollega som överdriver, svartmålar och är överdrivet pessimistiskt inställda 

till hur transpersoner faktiskt upplever sig bli bemötta och sedda av samhället? Genom att 

skriva detta arbete ämnar vi reda ut detta, och ta reda på hur transpersoner själva berättar 

om sina liv. 

Att definitionen av begreppet transperson skulle vara universellt fastställt och 

överenskommet har vi under arbetets gång lärt oss inte stämma. Och visst innebär det ett 

problem då samma namn har vitt skilda betydelser. Trots detta har vi valt att utgå från den 

begreppslista som Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners 

rättigheter (RFSL) använder sig utav4. Enligt RFSL är termen transperson är ett sexualpolitiskt 

paraplybegrepp, och gemensamt för gruppen transpersoner är att de i könsuttryck eller 

könsidentitet skiljer sig från rådande samhälleliga könsnormer. Inom gruppen transpersoner 

existerar en variation av subgrupper, vilka bland andra består av transsexuella, transvestiter, 

intergender, intersexuella, drag queens och drag kings. Transsexuella personer upplever sig 

                                                           
3
Lagbevakning med Notisum och Rättsnätet (Notisum). Lag (1972:119) om fastställande av könstillhörighet i 

vissa fall. https://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19720119.htm#P1S1 (hämtad 2014-03-26)  
4
Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter (RFSL). Begreppslista. 

http://www.rfsl.se/?p=410 (hämtad 2014-03-26) 
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inte passa i det biologiska kön han eller hon har fötts med.  Ofta vill en transsexuell person 

förändra sin fysiska kropp genom till exempel kirurgi eller hormonbehandling. Transvestiter 

däremot är personer som i könsuttryck skiljer från normen, till exempel genom att klä sig likt 

det motsatta könet. Intergender är de personer som varken identifierar sig som man eller 

kvinna, som alltså inte vill definieras enligt det binära könssystemet. Intersexuella personer 

föds med atypiska könskromosomer, könskörtlar eller könsorgans. Detta gör att en 

intersexuell person vid födseln inte entydigt kan könskategoriseras enligt det binära 

könssystemet. Drag queens/kings är kvinno- eller mansimitatörer, i syfte att underhålla eller 

manifestera politiska poänger. Vad gäller transpersoners förekommande i svensk media är 

det kanske framförallt drag queens/kings man kommer att tänka på. Med After Dark, 

Richard Engfors och Lars Åke ”Babsan” Wilhelmsson som tydliga exempel.  Som vi nämnt är 

dock transbegreppen inte universellt fastställda. Det råder olika åsikter om hur de olika 

begreppen bör användas. För att motverka begreppsförvirring och visa respekt förde olika 

transorganisationer som finns, menar vi att det är värdefullt att uppmärksamma det faktum 

att olika begreppsdefinitioner är i bruk. 

Diagnosen transsexuell 

Tidigare skrev vi om de lagar som existerar i Sverige för att få genomgå ett könsbyte. I det 

här avsnittet kommer vi mer fokusera på diagnosen transsexualism och hur det medicinska 

läget ser ut idag i Sverige. Diagnosen transsexuell ställs efter det att en utredning 

genomförts på uppdrag av socialstyrelsen. Denna utredning ämnar bland annat utesluta en 

underliggande personlighetsstörning, och vill fastställa huruvida personen är psykosocialt 

stabil. Det team som utför utredningen består av psykiater, psykolog och läkare.5,6 

Efter det att en diagnos har fastställts ska patienten leva i sitt nya kön i ungefär ett år, och 

träffar under denna tidsperiod också en plastikkirurg. Efter att denna tid har gått brukar en 

ny träff med utredningsteamet äga rum där det bestäms vilka steg som ska tas för att gå 

                                                           
5
Danielsson, M. Transpersona Non Grata: Den ogiltigförklarade livserfarenheten. Malmö: Faculty of Health and 

Society, Malmö University, 2009. s. 53-54 
6
Transsexualism.se. Utredning och behandling. http://transsexualism.se/utredning-och-behandling/ (hämtad 

2014-04-09). 
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vidare i behandlingen. Däribland innefattas dels att skicka en ansökan till socialstyrelsen om 

operation.7 

Transsexualism är idag diagnostiserat som ett psykiatriskt sjukdomstillstånd, och i enighet 

med vad som skrevs ovan existerar det tre huvudkriterier utifrån vilka diagnosen ställs. 

 En önskan och vilja att leva som det motsatta könet. 

 Att i två års tid ha levt i den önskade könsrollen. 

 Att denna vilja inte beror på någon underliggande psykisk störning.  

Viktigt att poängtera i sammanhanget är också att diagnosen transsexuell inte är permanent. 

När ett könsbyte är fullbordat anses patienten inte längre vara transsexuell utan ses då 

juridiskt fullt ut tillhöra det nya könet.8 

Kritik mot diagnostiseringen 

Det existerar från flera håll kritik mot klassificeringen av transsexualism som ett psykiatriskt 

sjukdomstillstånd. Istället anser vissa av dessa kritiker att transsexualism bör klassificeras 

som ett biologiskt tillstånd. Ett tillstånd som orsakas av att en persons könsidentitet står i 

konflikt med den biologiska kroppen. Bland de som har denna åsikt hittar vi bland annat 

redan nämnda Patientföreningen Benjamin, som arbetar mot en förbättrad livssituation för 

personer som har diagnosen transsexuell.9 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med vår uppsats är undersöka berättelser från transsexuella om deras erfarenheter 

och upplevelser, med särskilt fokus på identifieringsprocesser och omgivningens reaktioner. 

 Hur framställs identifieringsprocessen ha gått till utifrån de berättelser som 

personerna i studien delar med sig av? 

 Hur framställs det utifrån personernas berättelser att de har blivit bemötta från 

omgivningen? 

                                                           
7
Danielsson. Transpersona Non Grata: Den ogiltigförklarade livserfarenheten. s. 55 

8
Danielsson. Transpersona Non Grata: Den ogiltigförklarade livserfarenheten,s. 84-85 

9
Patientföreningen Benjamin. Plattform. http://www.foreningenbenjamin.com/OmPlattform.html (hämtad 

2014-04-10) 
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Tidigare forskning 

Könsproblematik 

I boken Genus ogjort (2004) skriver filosofen Judith Butler att genus utgör ett exempel på 

denna könsproblematik. Till exempel kan vi i boken läsa om hur intersexuella spädbarn, det 

vill säga barn som föds med blandade genitala attribut, i regel genomgår operationer som 

ger dem kvinnligt kön. Detta för att helt enkelt är lättare att fabricera en vagina än en penis. 

Cheryl Chase, ordförande för Intersex Society of North America, menar att det är fel att 

undantagslöst forcera fram könsoperationer som syftar till att kvarhålla och främja den 

rådande sociala bilden av genusidentiteter.10 Motiveringen till operationerna är att göra 

barnen normala till utseendet, snarare än att ta hänsyn till att man riskerar att frånta 

personernas framtida sexuella funktioner. Butler ifrågasätter det faktum att människor 

undantagslöst förväntas definieras utifrån distinktionen man och kvinna, där de människor 

som lever i ett mellanrum i denna binära relation förbises och därmed i förlängningen också 

tillintetgörs.11 

I artikeln Science, Politics and Clinical Intervention: Harry Benjamin, Transsexualism and the 

Problem of Heteronormativity (2005) av Richard Ekins, går författaren igenom de texter 

sexologen Harry Benjamin skrev som berörde gruppen transpersoner. Benjamin anses vara 

fadern till nutida forskning inom transsexualism i västvärlden.12 I Benjamins verk har den 

didaktiska tonen, och vetenskapliga attityden till transforskning gått som en röd tråd. Detta 

är något som Ekins argumenterar inte beror på någon sorts okunskap om den 

stereotypisering som pågick kring könsidentiteter, utan snarare var en ansats till att göra det 

allmänt accepterat inom det medicinska området. Även om detta var välmenande och i vad 

Benjamin ansåg vara patienternas bästa, menar Ekins att det ändå har bidragit till den 

rådande könsmaktsordningen.13 

                                                           
10

Butler, J. Genus ogjort: Kropp, begär och möjlig existens. Norge: Norstedts Akademiska Förlag, 2006. s. 78 
11

Butler. Genus ogjort: Kropp, begär och möjlig existens, s. 80 
12

Ekins, R. Science, Politics and Clinical Intervention: Harry Benjamin, Transsexualism and the Problem of 

Heteronormativity. Sexualities, no.8 (2005): 306-328. DOI: 10.1177/1363460705049578 s. 306 
13

Ekins. Science, Politics and Clinical Intervention: Harry Benjamin, Transsexualism and the Problem of 

Heteronormativity, s. 317-319 
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Socionomen Magnus Danielsson citerar i sin bok Transpersona Non Grata: Den 

ogiltigförklarade livserfarenheten (2009) biologen och sexologen Anne Fausto-Sterling (2000) 

som säger att den transsexuella debatten har haft sitt eget pris i könsdebatten. Hon menar 

att med rätten till könsbekräftande operationer och det juridiska könsbytet har 

tvåkönssystemet kommit att stärkas ytterligare.14 

Identifieringsproblematik och den fysiska kroppen som identitetsskapare 

I studien Transexuals Embodiment of Womanhood (2005) från Florida State University, har 

sociologen Schrock med flera genomfört djupgående intervjuer med nio stycken 

medelklasspersoner som har gått från att vara män till att bli kvinnor. Studien har ämnat 

undersöka dessa nio personers upplevelser av kroppslig förändring, och hur denna kom att 

påverka och omforma intervjupersonernas känsloliv, självinsikt och rollidentiteter.15 

Intervjupersonerna i studien var i medelåldern, och forskarna fick tag på dem genom 

fältarbete vid en stödgrupp för transsexuella. Stödgruppsdeltagarna upplevde sig vara födda 

i fel kroppar, och att gruppträffarna utgjorde ett första steg i en process att bli kvinnor. Detta 

får ses som en rimlig förklaring till att författarna upplevde intervjupersonerna som 

emotionellt ostabila. Samtliga sade sig vilja genomföra ett könsbyte men endast två stycken 

hade börjat leva fullt ut som kvinnor.16 Den kroppsliga förändringen menar forskarna 

innebar flera motstridande känslor för intervjupersonerna. Känslor av självständighet, 

stolthet och självförtroende varvades med känslor av skam, rädsla och fångenskap.17 

Intervjuerna bestod av tydliga frågor som behandlade deras egen insikt kring deras kön, att 

komma ut som transsexuell och hur de utförde och upplevde sin kroppsliga förändring. 

Intervjupersonerna menade i stor utsträckning att de varit deprimerade och 

självmordsbenägna innan de kommit till insikt och accepterat sin transsexuella identitet, för 

att sedermera också få utstå trakasserier då de öppet gått ut och proklamerat sig som 

                                                           
14

Danielsson. Transpersona Non Grata: Den ogiltigförklarade livserfarenheten, s.15 
15

Schrock, D., Reid, L. & Boyd, E.M. Transsexuals' Embodiment of Womanhood. Gender & Society, no.19 (2005): 

317-335. DOI: 10.1177/0891243204273496. s.317 
16

Schrock, Reid & Boyd. Transsexuals' Embodiment of Womanhood, s. 320 
17

Ibid, s. 329 
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transsexuella18. Detta illustrerar på ett påtagligt sätt det dilemma flertalet transsexuella 

personer ställs inför. Att tvingas välja mellan självförakt eller förakt från allmänheten. 

Ekins (2005) skriver om de olika förhållningssätten Benjamin haft till transforskning. 

Benjamin delade in sina patienter i olika typer på en skala. Denna kallade han för Sex 

Orientation Scale (se bild 1) och fyllde enligt honom själv en pragmatisk funktion för hjälp 

med fastställande av diagnoser. I realiteten menade Benjamin att berörda personer ofta föll 

mellan två typer på skalan. Han ansåg vidare att transsexualitet var en sexuell avvikelse, men 

hävdar samtidigt att den inte går att bota genompsykoterapi. De personer som Benjamin 

klassar som typ 6 hävdar han endast kan botas med hjälp av könsbyte19. Ekins skriver också 

om Benjamins syn på biologi kontra miljö i frågan om påverkan på de individer som föll 

under begreppet transperson. Även om Benjamin slutligen lämnade frågan öppen menade 

han själv att både påverkade, men att om de biologiska förutsättningarna saknades så skulle 

miljön inte spela någon roll.20 

 

(Bild 1)
21

Transvestit förkortas till TV och transsexuell till TS. 

Benjamin var överlag väldigt öppen och tydlig med de skillnader som existerar mellan 

homosexualitet, transvestisms och transsexualism, och elaborerar i boken The Transsexual 

Phenomenon (1966) om dessa begrepp22. En av de största skiljelinjerna mellan transvestism 

och transsexualism menade Benjamin var förhållandet till det egna könet och hur stor grad 

                                                           
18

Schrock, Reid & Boyd. Transsexuals' Embodiment of Womanhood, s. 320 
19

Ekins, R. Science, Politics and Clinical Intervention: Harry Benjamin, Transsexualism and the Problem of 

Heteronormativity. Sexualities, no.8 (2005): 306-328. DOI: 10.1177/1363460705049578 s. 314-315 
20

Ekins. Science, Politics and Clinical Intervention: Harry Benjamin, Transsexualism and the Problem of 

Heteronormativity, s. 312 
21

Ibid, s. 312 
22

Ibid, s. 315 
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av antipati det bidrog till23. Men också att det egna könet för transvestiter kunde ligga till 

grund för sexuell njutning, medan det för transsexuella snarare väckte känslor av avsky och 

aversion. Vidare argumenterar Benjamin också för de olika distinktionerna mellan kön och 

genus, där den förra är mer applicerbar på det sexuella inom könen och det senare mer på 

det icke-sexuella. 

Pollock och Eyre (2012) talar om vikten av att unga transpersoner exponeras för andra 

transpersoner, om det så må vara via media eller faktiska personliga möten. Författarna 

vittnar i sin studie Growth into manhood: identity development among female-to-male 

transgender youth (2012) om hur exponeringen tillät de unga transpersonerna som deltog i 

studien att känna igen sig själva i andras historier, och hur detta hjälpte dem frambringa 

tidigare outforskade eller okända känslor kring sin könsidentitet. Utan vetskapen att det 

existerar andra personer med liknande erfarenheter som dem själva, menar Pollock och Eyre 

(2012) att unga transpersoner har svårt med både förståelsen och skapandet av sin 

könsidentitet.24 

Vid studiedeltagarnas insikt om sig själva som transpersoner menar Pollock och Eyre (2012) 

att vissa såg denna stund som spännande och frigörande, men att detta gällde långt ifrån alla 

studiedeltagare. Många kände istället stor skam vid insikten. En skam som författarna dels 

kopplar till bristen på positiva porträtteringar av transpersoner, samt en i samhället allmänt 

nedvärderande syn på transpersoner. Detta menar Pollock och Eyre (2012), fick de unga 

transpersonerna att känna sig onormala i förhållande till andra ungdomar. I samband med 

denna insikt om sig själva som transpersoner menar Pollock och Eyre (2012) vidare att 

många av studiedeltagarna började mer få mer negativa känslor kopplat till sin egen kropp. 

Det var också vanligt att i detta stadium börja experimentera mer med en maskulin sexuell 

identitet, och att samtidigt börja känna sig allt mer obekväma med att refereras till som 

                                                           
23

Ekins. Science, Politics and Clinical Intervention: Harry Benjamin, Transsexualism and the Problem of 

Heteronormativity, s. 317 
24

Pollock, L. & Eyre, S. L. Growth into manhood: identity development among female-to-male transgender 

youth, Culture. Health & Sexuality: An International Journal for Research, Intervention and Care, 14:2 (2012), 

209-222, DOI: 10.1080/13691058.2011.636072 s. 214-215 
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kvinnor.  Denna period menar författarna generellt sett vara väldigt ensam och svår för de 

unga transpersonerna.25 

Bemötande av transpersoner internationellt 

Laurent Mizock och Thomas K. Lewis skriver i sin artikel Trauma in Transgender Populations: 

Risk, Resilience and Clinical Care (2008) att risken för att transpersoner utsätts för våld är 

övervägande stor. De menar att det existerar en utbredd samhällelig transfobi som tar sig i 

uttryck genom fördomar, diskriminering och våld. År 2000 skedde 130 HBTQ-relaterade 

mord i Brasilien. Och i både Uganda, Egypten och Zimbabwe nekas transpersoner 

grundläggande mänskliga rättigheter.26 På kunskapsbasen, driven av Nationellt centrum för 

kvinnofrid (NCK) vid Uppsala universitet, kan vi läsa om hur gruppen transpersoner till följd 

av denna utsatthet har sämst psykisk hälsa i jämförelse mellan grupperna homo-, bi och 

transpersoner. Speciellt är unga transpersoner utsatta på grund av inom gruppen utbredda 

känslor av alienation och isolering.27 

I en amerikansk våldsstudie från 1997 där 402 svarande transpersoner deltog svarade 47 % 

att de blivit utsatta för övergrepp, och 14 % av dessa hade antingen blivit utsatta för våldtäkt 

eller våldtäktsförsök. Detta ska sättas i förhållande till den generella populationen i USA, där 

enligt USA:s justitiedepartement (2005) 21 % av befolkningen ansett sig ha blivit utsatta för 

övergrepp.28 I studien Transsexuals Embodiment of Womanhood (2005) kommer författarna 

fram till att transsexuella män-till-kvinnor, utifrån ett utseendeperspektiv, i större 

utsträckning riskerar att drabbas av olika personliga olägenheter och övergrepp än vad 

transsexuella kvinnor-till-män gör. Detta enligt författarna på grund av mer strikta 

existerande könsnormer kring den kvinnliga kroppen och kvinnligt beteende. Även Mizock 

och Lewis (2008) skriver i sin artikel att transsexuella män-till-kvinnor är överrepresenterade 

vad gäller risken att utsättas för fysiskt- och sexuellt våld. Oroväckande är också det faktum 
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Pollock & Eyre. Growth into manhood: identity development among female-to-male transgender youth, s. 215 
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att få transpersoner väljer att anmäla brott på grund av ett lågt förtroende för 

rättssystemet.29, 30 

Bemötande av transpersoner i Sverige 

Mellan oktober och december 1998 genomförde Mikael Landén och Sune Innala en nationell 

enkätundersökning via mejl. 668 slumpmässigt utvalda Svenskar mellan 18-70 år svarade på 

frågor kring deras syn på könsbyte och attityder gentemot transsexuella. Forskarna ämnade 

ta reda på om synen och attityderna skiljer sig mellan dem som ser transsexualitet som 

biologiskt betingat och de som ser det som psykologiskt betingat. Men också om män och 

äldre personer har varierade attityder gentemot kvinnor och yngre personer. Författarna 

menar att ämnet både väcker etiska och ekonomiska frågor, som bland annat rör äktenskap, 

barnavårdnad och operationsfinansiering.31 

I undersökningen kommer Landén och Innala (2000) fram till att majoriteten av de svarande 

stödde rätten för transsexuella att genomgå könsoperationer, men 63 % av de svarande 

ansåg samtidigt att klienterna själva ska stå för operationskostnaderna. En majoritet stödde 

dessutom transsexuellas rätt att gifta sig, och deras rätt att arbeta med barn. Endast 2 % 

kunde själva tänka sig att ha en transsexuell kärlekspartner32.  43 % ansåg att transsexuella 

skulle ha rätten till att adoptera, medan 41 % var emot. Vad som också är intressant är att de 

svarspersoner som ansåg transsexualitet vara biologiskt betingat tenderade att vara mindre 

restriktiva i sin syn på transsexualitet i jämförelse med de svarspersoner som ansåg 

transsexualitet vara psykologiskt betingat. Inte så förvånande var också män och äldre 

personer mer restriktiva i sin syn än vad kvinnor och yngre personer var.33 

Erfarenheter som transperson: Man-till-kvinna eller kvinna-till-man? 

I detta avsnitt vill vi gå bortom det utanförperspektiv som gestaltas genom medicinska 

termer, siffror och statistik. Vi vill ge plats åt (och ta del av) transpersoners faktiska 
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verkligheter. I avsnittet kommer vi därför att gå igenom tidigare forskning som innehåller 

och behandlar berättelser och erfarenheter från transpersoner. Vår ambition har varit att få 

en så bred representation som möjligt vad gäller ålder och könstillhörighet. Detta för att på 

så sätt kunna framhäva gemensamma beröringspunkter men också skillnader mellan 

grupperna. Det är också utifrån dessa berättelser som vi hämtat inspiration och idéer då vi 

konstruerat våra egna intervjufrågor. 

Fallet Agnes 

I sociologen Harold Garfinkels (2006) klassiska fallstudie om Agnes diskuteras flera av de 

problem Agnes behövt ta sig an i och med sitt könsbyte från man till kvinna. Även Anges 

berättar att hon alltid har känt sig som kvinna och att det aldrig varit något tvivel i hennes 

egna huvud om detta faktum.34 Det framkommer att Agnes ofta varit oroad över hur hon ska 

bete sig för att inte bli avslöjad. Bland annat berättar hon om att hon i skolan haft vissa 

ritualliknande beteenden för att inte dra till sig onödig uppmärksamhet. Beteenden som att 

alltid sitta längst bak i hörnet under föreläsningar eller gå i cirklar runt skolområdet för att 

alltid komma in genom samma dörr vid rätt tid. Hon höll sig också genom hela skoltiden allt 

som oftast för sig själv för att inte sticka ut35. Agnes förklarade att hon aldrig hade särskilt 

mycket vänner under skoltiden då hon inte kände att hon hörde hemma i något läger. Hon 

var aldrig kille men hon var heller aldrig tjej.36 

Agnes beskriver också i detalj hur hon upplevt det att behöva lära sig vara mer kvinnlig för 

att inte väcka uppmärksamhet. Hennes pojkvän fick i sociala situationer ibland förklara för 

henne hur en kvinna borde bete sig, och av pojkvännens mor fick hon lära sig hur hon borde 

klä sig och laga mat. Hon berättar också om de svårigheter som medförts med en avsaknad 

av ett helt liv som kvinna, och undrar hur man egentligen ska kunna ljuga ihop en hel 

barndom. Detta gjorde att hon allt som oftast undvek att prata om sin bakgrund med 

utomstående. Agnes var fullständigt hängiven till att inte sticka ut och var även beredd att 

låta detta gå ut över hennes jobb. Om det på arbetsplatsen skulle komma att bli en 

                                                           
34

Stryke, S. & Whittle, S. (red.) Garfinkel, H. Passing and the Managed Achievement of Sex Status in an 
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läkarundersökning insisterade hon på att inte behöva undersökas under midjan, och om 

detta inte godtogs skulle hon säga upp sig från jobbet.37 

Erfarenheter i kronologisk ordning 

Harold T. Christensen genomförde i september 1972 en intervju med en då 54 årig 

transsexuell man-till-kvinna, som i vårt arbete kommer att refereras till namnet Vic. Enligt 

Christensen (1974) överensstämmer flertalet av intervjupersonens upplevelser med vad som 

är vanligt förekommande hos andra transsexuella personer. I Lealah Pollocks och Stephen L. 

Eyres (2012) artikel riktas strålkastaren istället på unga transpersoner som gått från att vara 

kvinnor-till-män. Och i Magnus Danielssons (2009) bok presenteras ett antal intervjuer med 

personer som genomgått eller genomgår en transiton. I dessa beskriver de intervjuade de 

erfarenheter de har om livet som transperson i Sverige. De beskriver bland annat 

genomgående om de kränkningar de får utstå på både statligt och samhälleligt plan.38 

Barndom 

I Christensens (1974) studie berättar Vic om sin skolgång som barn, och hur hon inte 

upplevde sig passa in vare sig bland pojkarna eller hos flickorna. Men att om hon 

nödvändigtvis måste välja så kände hon större samhörighet med flickorna. Hon säger vidare 

att hon hade svårt att få vänner. Flickorna ville inte vara med henne för att hon då var pojke. 

Pojkarna ville inte vara med henne på grund av att hon som pojke var väldigt feminin. 

Känslan av alienation var någonting som hon också märke av rent kroppsligt. Bland annat så 

nämns hur hon vid fysiskt arbete (oberoende av åldersskillnader) inte kunde prestera likt 

hennes far eller bror. Att kroppens koordination och muskelfunktion skiljde sig åt dem 

emellan.39 

På Pollock och Eyres (2012) frågor om intervjupersonernas tidigaste minnen av hur de 

upplevde och uppfattade sitt kön så är det många som inte kan precisera sina exakta 

upplevelser. Svaren präglades av vaga känslor relaterade till avvikelse. Vad som 

överensstämde bland många av de svarande var också att de som barn tilltalats av 
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stereotypiskt maskulina symboler och egenskaper, eller alternativt att de känt avsmak för 

det stereotypiskt feminina. Trots detta var det relativt få av studiedeltagarna som faktiskt 

upplevde sig vara pojke, eller fullt ut ville vara pojke. Av studien framkommer det tydligt att 

det var under skoltiden som studiedeltagarna på allvar kom att konfronteras med sina 

avvikelser. Pollocks och Eyres (2012) menar att de allra flesta upplevde ett starkt socialt tryck 

vad gällde både hur de skulle klä och bete sig. Vissa uppgav att de försökte anpassa sig efter 

mer feminina normer, men att dessa försök endast framstod som onaturliga. De som över 

huvud taget inte försökte anpassa sitt sätt att klä sig eller sitt beteende riskerade, föga 

förvånande, att istället utsättas för nedsättande och hånfulla kommentarer.40 Hos de som 

Danielsson (2009) intervjuar, uppger även merparten att känslan av att inte tillhöra sitt 

biologiska kön är något som funnits med dem redan i tidig ålder41. 

Pubertetsålder och ung vuxendom 

Vic var inte attraherad av tjejer under tonåren, men valde ändå att gifta sig med en kvinna. 

Vic uttrycker känslor av avundsjuka mot sin exfru, bland annat en vilja av att kunna 

menstruera. Att det skulle fått henne att känna sig mer kvinnlig, och på ett djupare plan 

kunna identifiera sig som en kvinna. Sexet i deras förhållande var mer än någonting annat en 

plikt för Vic. Hon upplevde även sin dåvarande fru som relativt sexuellt känslolös. Rimligtvis 

på grund av flera år av sexuell avtrubbning.42 

Puberteten menar Pollock och Eyre (2012) innebar en potentiell kris för att studiedeltagarna, 

i det att deras kvinnliga kroppar nu börjar utvecklas. Växande bröst och menstruation är 

starka kvinnliga identitetsmarkörer som studiedeltagarna nu tvingades förhålla sig till. Vissa 

vittnade om en känsla av motsättning i det att deras självbild inte stämde överens med hur 

de faktiskt såg ut. Trots att många under puberteten upplevde sig obekväma med sina 

kroppar var det också förvånande många som faktiskt inte upplevde negativa känslor 
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kopplat till puberteten. Pollock och Eyre (2012) menar alltså att puberteten inte spelar en så 

avgörande roll för alla transpersoner som man lätt kan tro.43 

Vad däremot Pollock och Eyre faktiskt (2012) menar hade en kraftig inverkan på 

studiepersonernas identifiering av sig själva som män var sex och sexualitet. Många av 

deltagarna vittnade om starka känslor av maskulinitet under sexakter, och att sexuellt kunna 

upphetsa sin partner i den tagna rollen som man var för många av deltagarna en viktig del i 

identifierandet av sig själva som män. Sexualiteten menar Pollock och Eyre (2012) inte bara 

var en erfarenhet som väckte känslan av könsidentitet till liv, utan snarare validerade 

deltagarnas känsla och uppfattning av sitt kön. Några av studiedeltagarna kom ut som 

lesbiska innan de kom ut som transpersoner, andra var över huvud taget inte sexuellt 

attraherade av kvinnor. Dessa deltagare sökte istället (sexuell) bekräftelse av andra gaymän i 

skapandet av sin manliga identitet.44 

Vuxendom 

Efter att Vic separerat med sin fru började hon leva som transvestit, och påbörjade 

dessutom hormonbehandling. 1961 blev Vic nekad att genomgå könsoperationen, vilket tog 

mycket hårt på Vics psyke. Bland annat så övervägde hon under denna period av sitt liv att 

begå självmord. Efter Vics beslut att börja leva som kvinna var det i familjen bara hennes 

mamma och syster som fortfarande valde att hålla kvar kontakten med henne. Resten av 

hennes familjemedlemmar var inte lika stöttande och förstående; ”jag är död för dem”, 

uttrycker hon det.45 

Vad gällde vänners reaktioner på könsbytet, så menar Vic att hon ändå inte hade så många 

vänner innan operationen över huvud taget. Så ur det perspektivet fick könsbytet inte så 

omvälvande konsekvenser. På Christensens (1974) fråga om varför operationen varit så 

viktig för Vic, svarar hon det inte är vaginans funktionalitet i sig som är det viktiga. Utan 

vaginan som identitetsskapare, att den på riktigt tillåter henne att fullt ut bli kvinna.46 

                                                           
43

Pollock, L. & Eyre, S. L. Growth into manhood: identity development among female-to-male transgender 

youth, Culture. Health & Sexuality: An International Journal for Research, Intervention and Care, 14:2 (2012), 

209-222, DOI: 10.1080/13691058.2011.636072 s. 213-214 
44

Pollock & Eyre. Growth into manhood: identity development among female-to-male transgender youth, s. 214 
45

Christensen. Interview with a Transsexual, s. 246-247 
46

Christensen. Interview with a Transsexual, s. 248-249 



15 
 
 

Bemötande från samhället 

Danielsson (2009) skriver att ett av de större problemen med den forskning som finns är att 

den ofta fokuserar på transpersoner som en homogen grupp och inte på de individuella 

erfarenheterna hos personerna, vilket bidrar till en objektifiering av en väldigt heterogen 

grupp människor. I boken beskrivs också den okunskap som existerar om transpersoner hos 

anställda på statliga institutioner, vilket ofta resulterar i vad som beskrivs vara väldigt 

kränkande situationer. Dessa inkluderar bland annat ett användande av ett annat namn eller 

könspronomen än vad patienten själv önskar eller en allmän misstro gentemot personens 

egna känslor och erfarenheter, vilket i slutändan underminerar och diskriminerar personen i 

fråga. 47,48 

Erfarenheterna kring vägen till könsbekräftande varierar från person till person men en 

krånglig medicinsk väg kantad av personliga kränkningar är återkommande. Byte av namn är 

också något som upplevs som problematiskt då den svenska namnlagen överlag ses som 

onödigt krånglig, men också de situationer som kan uppstå då till exempel ett tidigare namn 

står på ens skolbetyg. Det medföljer också en viss personlig oro över vilket namn som bör 

användas i olika lägen och hur efterföljande bemötande kommer att se ut. 

Förlusten av tidigare sociala nätverk och vänner är något som också kan komma att resultera 

i till följd av att komma ut som transperson. Detta kan få påföljder så som självdestruktiva 

beteenden och självmordstankar. Det finns även vad som närmast skulle kunna beskrivas 

som inre slitningar där de olika begreppen som existerar inte är något som alla känner är 

beskrivande eller helt förkastar, medan vissa tycker att det är ett bra sätt att på något sätt 

organisera en väldigt heterogen grupp.49,50 

Hatbrott mot transpersoner 

Mizock och Lewis (2008) exemplifierar den existerande transfobin genom två 

uppmärksammade fall, i vilka två transpersoner utsatts för våld och diskriminering. Det 

första fallet behandlar Brandon Teena, en transsexuell kvinna-till-man från Nebraska som 
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1993 våldtogs och sedan mördades. Detta trots att han hade underrättat polisen i direkt 

anslutning till våldtäkten. Det andra fallet behandlar Tyra Hunter, en transsexuell 

afroamerikansk man-till-kvinna från Washington, D.C. som 1993 hade skadats allvarligt i en 

bilkrock. På grund av hennes etnicitet och avvikande könsidentitet fick hon utså nedsättande 

kommentarer och förvägrades dessutom tillräcklig medicinsk behandling, vilket ledde till att 

hon sedan avled.51 

Föga oväntat är inte heller Sverige förskonade mot den här typen av hatbrott. Natten till 

fredag den 1 oktober 2010 blev tre stycken turkiska transpersoner på besök i Malmö 

bemötta med både äggkastning och rasistiska förolämpningar utanför en centralt belägen 

kebabrestaurang i staden. Senare under natten blev även en av transpersonerna slagen vid 

ett besök på nattklubben Crown på Amiralsgatan, för att sedan också bli utslängd från 

stället.52 Även Danielsson (2009) exemplifierar den fientliga attityd som existerar gentemot 

transpersoner i Sverige med ett fall där två kvinnor blev attackerade både fysiskt och 

psykiskt efter att ett gäng killar, som till en börjar stött på dem, fått reda på att de var 

transsexuella. Kvinnorna fick därefter skjuts av en man som vägrade stanna bilen och släppa 

av dem om han inte fick sig ”ett gratis transknull”.53 

Analys av tidigare forskning 

Den tidigare forskningen inkluderar ett flertal olika studier, och många utav dessa från olika 

undersökningsfält. Medicinska, filosofiska men huvudsakligen sociologiska studier behandlar 

alla transsexualism och transpersoner i olika grad. Det är främst de sociologiska studierna 

som är av intresse för denna uppsats, men bland annat så bidrar övriga studier med än 

större förståelse för ämnet. De sociologiska studierna har använt sig av olika metodologier. 

Studierna om Agnes och Vic har varit fallstudier, medan Pollock och Eyres (2012) använt sig 

utav djupgående öppna intervjuer med självidentifierade unga transpersoner. Danielsson 

(2009) använde sig främst utav kvalitativa intervjuer i sitt möte med de transpersoner som 

deltagit i studien. I de sociologiska studierna framgår det tydligt att de allra flesta som 

senare i livet identifierar sig som transpersoner tidigt haft funderingar kring den egna 
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identiteten. Många har också känt en dragning till det som enligt normen vara typiskt för det 

motsatta könet, och tagit avstånd eller känt avsmak för det som är typiskt för deras 

biologiska kön. Överlag så visar studierna på att det hos många funnits en känsla av att 

avvika från könstypiska normer. Tidigare forskning visar också att det finns en 

missbelåtenhet med hur transpersoner behandlas av statliga institutioner. I Sverige har 

attityderna och bemötandet från allmänheten varit relativt positiva gentemot transpersoner, 

men det existerar ändå negativa attityder som kan utmynna i både våld och trakasserier. Det 

finns också en problematik kring könets betydelse i det moderna samhället, där 

transsexuella oavsiktligt också kan komma att stärka tvåkönssystemet. 

Utifrån den tidigare forskningen finns det ett flertal viktiga aspekter att ha i åtanke när det 

ska utföras ytterligare studier. Den här studiens syfte är att lyfta fram erfarenheter kring den 

egna identifieringen och bemötandet mot en själv. Det ter sig därför naturligt att hålla 

tidigare forskningsresultat kring bemötande ifrån institutioner och allmänheten i minnet. 

Detsamma gäller för identifieringsprocessen, där det är värt att ihågkomma tidigare resultat 

kring känslor av att avvika från könsnormen redan tidig ålder. Något som bör undvikas i en 

studie likt denna, och som möjligen skulle kunna hållas emot somliga tidigare studier är en 

viss homogenisering av transpersoner. Det är viktigt att inte se transpersoner som en 

homogen grupp, utan istället som individer med vissa gemensamma nämnare kring sina 

känslor om det biologiska könet. 
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Teoretiskt ramverk 

Med vår uppsats ämnar vi undersöka och belysa upplevelser och erfarenheter som 

transpersoner i Sverige har. Både utifrån personernas identifieringsprocesser, men även hur 

de upplever att omgivningen har reagerat på deras nya identitetsuttryck. Vi kommer i 

uppsatsen utgå från filosofen Judith Butlers poststrukturalistiska genusteori. Och då vi med 

vår uppsats vill undersöka hur transsexuella i Sverige blir bemötta av såväl familj, vänner och 

samhälle passar teorin väl till uppsatsens syfte. 

Poststrukturalism 

Butler (2006) beskriver hur existerande maktrelationer reglerar världen och begränsar vad 

som anses utgöra sanningar och osanningar. "Vad räknas som en person? Vilka normer 

begränsar mig när jag frågar vad jag kan bli? Och vad händer när jag börjar bli det som inte 

finns någon plats för inom den givna sanningsregimen?". Detta är poststrukturalistiska 

frågeställningar som hon behandlar i sin jakt på att ta reda på innebörden av människors 

icke-erkända existenser. Inom poststrukturalismen intresserar man sig främst för de 

språkliga strukturerna som utgör vår vardag. Ingenting existerar bortom språket, det är 

språket som dikterar vår verklighet. Språkets funktion som verklighetskapare innebär att det 

inte går att se någonting som absolut sanning eller universellt riktigt.   

Butler(2006) kopplar samman detta med rättvisa, som enligt henna inte endast tar sig i 

uttryck hur människor behandlas eller hur samhället är uppbyggt. Rättvisa enligt Butler 

handlar även om vilka sociala normer som måste vara uppfyllda och uttryckta i definierandet 

och tilldelningen av egenskapen person. Normer manifesterade genom den kroppsliga 

uppenbarelsen.54 

I sin bok Genus trubbel (2007) diskuterar Butler betydelsen av begreppet identitet. Hon 

menar att kontinuitet och samstämmighet hos personer varken logiskt eller analytiskt kan 

definiera den personliga existensen. Det är istället socialt konstruerade och upprätthållna 

normer som definierar oss, och tillåter oss göras begripliga för andra.55 Tanken är alltså att 

en människas identitet skapas utifrån samspelet med andra människor. Vi ser begreppet 

som en del av sanningsskapande diskurser. Det spelar ingen roll hur du ser på dig själv, utan 
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din identitet fastslås ändå utifrån tidigare normer om vad man kan vara. Vidare talar Butler 

om hur människor kategoriseras utifrån rådande maktstrukturer, och vilket bland annat lett 

till att det i samhället tillåts råda en odisputabel heteronormativitet. De normer som Butler 

beskriver föranleder skapandet av allas våra identiteter är bundna till det heteronormativa 

samhället. 

I Genus trubbel (2007) skriver Butler om hur den heterosexuella normen kräver en motpol 

för att förbli intakt. I boken tar hon upp homosexualitet som en sådan. Butler beskriver hur 

homosexualitet har en tydlig definition, men samtidigt åläggs med ett socialt förbud. 

Transsexualism i denna kontext har en likvärdig funktion, tydligt definierad i samhället men 

ändå marginaliserat till ett socialt tabu och därmed också befäster heteronormativiteten.56 

Sociala kategorier (som till exempel transpersoner) både skapas och reproduceras alltså av 

de maktstrukturer ifrån vilka man ämnar frigöra sig ifrån. Detta är problematiskt då 

marginaliserade grupper indirekt accepterar de spelregler uppsatta av majoritetssamhället, 

och tillåter sig därmed också definieras utifrån dessa. I dagens samhälle kommer därmed en 

transpersons manlighet eller kvinnlighet att bedömas utifrån en CIS-könad (person vars kön 

och genus överensstämt sedan födseln Förf. anm.) normativitet.57 

Butler (2006) skriver att genus varken är något automatiskt eller mekaniskt, utan är något 

som bara görs. Hon menar på att genus är en process något som skapas kulturellt av den 

värld vi samexisterar i snarare än bakomliggande faktorer av anatomiskt, genetiskt eller 

hormonellt ursprung, som könet förefaller vara. Genus görs inte ensamt, utan i förhållande 

till andra. Både faktiska yttringar, men även ens egna föreställningar om dessa.58Vidare 

skriver Butler om att genus aldrig är slutligt avgjord, utan är i konstant förändring och hela 

tiden omskapas till att få nya innebörder. Detta på grund av historiska, geopolitiska och 

kulturella faktorer.59,60 Den rådande könsdebatten om till exempel införandet av det nya 
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pronomenet hen61, eller om ett könsneutralt barnuppfostrande62, har lett till att vedertagna 

sanningar om det binära könets existens på allvar börjat ifrågasättas. Transpersoner 

illustrerar med sina fysiska kroppar i realiteten denna förändring. Att det finns personer som 

står utanför det binära könssystemet och i förlängningen riskerar att få sin existens 

ogiltigförklarad på grund av rådande könsnormer. Butler ifrågasätter den heteronormativa 

definitionen av män och kvinnor. Att femininitet synonymiseras med kvinnlighet, vilket 

definierar kvinnan. Och att maskulinitet är synonymt med manlighet, vilken definierar 

mannen. Gruppen transpersoner utgör alltså ett utmärkt exempel när denna logik fallerar, 

då transpersoner förkroppsligar denna överskridning av traditionellt uppsatta och fastslagna 

könsspecifika könsuttryck. Poststrukturalismens behandlande av relationen mellan 

människor, världen och sättet vi genom diskurser skapar och återskapar sanningar och 

maktstrukturer, blir därmed också relevant för uppsatsen.63,64 

En ytterligare motivering till valet av Butlers poststrukturalistiska teori är att hon till skillnad 

från traditionell heteronormativ teoretisk tradition, använt sig av transidentiteter (i form av 

drag queens och butchidentiteter) i exemplifierandet av hur omskrivningar av 

begärsyttringar eller genuskoder kan förefalla sig.65 Även Danielsson (2009) skriver om det 

binära könet. Han hänvisar där till Laqueur som menar att det från ända från antiken fram till 

1700-talet fanns en dominerande struktur kring könssystemet där alla tillhörde samma kön. 

Istället för att dömas utifrån vad vi idag ser som biologiskt kön så var genus det som 

bestämde hur nära metafysisk perfektion (i det här fallet, en man) en person var. Det var 

inte förrän på 1700-talet som de biologiska skillnaderna mellan man och kvinna blev den 

huvudsakliga bedömningspunkten som förklarade olikheterna mellan män och kvinnor. Med 

poststrukturalismens fokus på de ständigt skiftande sanningarna i världen, ämnar vi 

problematisera den binaritet som länge ansetts utgöra sanning inom könskategorisering.66 

Butler (2007) diskuterar könskategorins strukturerande verklighet utifrån ett filosofiskt 
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perspektiv. Hon anser att den för många inte utgör något man kan önska bort eller ens 

argumentera emot. Hon skriver vidare att dessa anser att den mer fungerar som ett ändamål 

för upplevelsen, tänkandet och synen på sin egen existens i världen. Butler illustrerar detta 

genom tankenöten att de som försöker diskutera emot könsskillnaderna, argumenterar mot 

själva strukturen som överhuvudtaget möjliggör argumenten.67 

De huvudsakliga teoretiska begrepp vi kommer att ta med oss in i vår analys är identitet, 

heteronormativitet, genus, kön och diskurs. Begreppen hänger ihop i en intrikat väv och 

samtliga fem utgör lika viktiga beståndsdelar. Det är utifrån samhällets heteronormativitet 

som identiteter tillåts att skapas. En identitet är socialt konstruerad och definieras från 

normer som är förståeliga för andra, att stå utanför det heteronormativa samhället kan 

innebära att din identitet inte längre förstås av dina medmänniskor.  

På samma vis är kön och genus tätt sammankopplade. Kön är något som till stor del kan 

definieras utifrån kroppsliga faktorer, medan genus är mer flytande och personligt. Ditt 

genus är inget som kan bestämmas av andra, även om de formas i ett samspel med 

omvärlden. Olika diskurser ringar in de här begreppen genom att via språket kunna stärka 

samhällets heteronormativitet, forma din identitet, eller skapa sanningar kring kön och 

genus.  
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Metodologisk utgångspunkt 

I vår studie ämnar vi lyfta fram individuella erfarenheter och berättelser som transpersoner 

har, och i vårt val av metod har vi kommit fram till att en narrativ metodansats passar bäst. 

Ansatsen undersöker det sociala genom att ta sin utgångspunkt från en individs eller liten 

grupps personliga och detaljerade livsberättelser och erfarenheter.  

Metodansats 

Med en narrativ analys ämnar uppsatsförfattaren att tolka och förstå enskilda individers eller 

gruppers upplevda och berättade livsberättelser som kan komma direkt från individen eller 

framtagen i dialog med författaren. Genom metoden tillåts vi därmed genom samtal 

tillsammans med studiedeltagarna samverka i resultatframtagningen. Att genom 

diskussioner kring livsberättelserna identifiera de egentliga innebörderna i vad som sagts. 

Detta kommer att hjälpa oss i säkerställandet av analysen och att den genomförs på ett 

korrekt sätt.68 

En risk med metoden är dock att vi, medvetet eller omedvetet, vid intervjutillfället eller i 

analysen kan förändra berättelsernas strukturer. Detta då vi genom vårt aktiva deltagande 

vid intervjutillfällena kan influera studiedeltagarna i vad de säger och hur detta sägs. Men 

risken finns att vi också i analysen av materialet feltolkar eller lägger fel värderingar i 

studiedeltagarnas berättelser.  

Alternativa metoder 

I initialfasen diskuterades även två andra kvalitativa metodansatser som hade kunnat vara 

möjliga för att belysa den aktuella frågeställningen. Den första av dessa var en 

fenomenologisk ansats som ämnar undersöka olika fenomen, detta genom att använda sig 

utav en homogen grupp personer som alla har liknande erfarenheter från detta. Metoden 

ämnar analysera vad som upplevts och hur det upplevts för att få fram kärnan i personernas 

gemensamma erfarenheter och upplevelser. 

Man skulle kunna se transpersoner som en grupp som möjliggör en studie av fenomenet 

byte av könsidentitet, I tidigare forskning har det framkommit att ett av de problemen som 
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existerar inom forskningsområdet är att transpersoner faktiskt ses som justhomogena. I och 

med att transpersoner enbart förenas genom att de i könsuppfattning eller könsuttryck 

skiljer sig från normen, menar vi att det ändå inte går att se på dem som en homogen grupp. 

Vi anser att de individuella erfarenheterna som existerar inom begreppet transperson är 

viktiga att belysa, och att de gemensamma beröringspunkter som existerar inte motiverar 

klassificeringen ”homogen grupp”. Vi ifrågasätter också existensen av en specifik 

kärninnebörd eller essens i studiet av transpersoner som kategori. Och om det 

överhuvudtaget existerar, menar vi att sökandet efter denna skulle begränsa vårt arbete då 

det utesluter alternativa meningar och sanningar som finns inneboende i begreppet. 

Den andra metodansatsen som vi också har övervägt att använda oss utav är en 

fallstudiemetod. Utifrån denna görs en genomgripande beskrivning och analys av enskilda 

fall och den innehåller oftast flera olika källor för empiriskt material. Den här typen av studie 

har använts i flera tidigare studier om transpersoner. Vi anser att detta inte passar med vår 

studies syfte då vi vill uppmärksamma multipla fall av erfarenheter och upplevelser som 

transpersoner har. Vi vill ge personerna i studien en personlig och unik röst, vilket vi anser vi 

bäst kan framhäva genom att använda oss utav en narrativ ansats.69 

Urval och access 

Under loppet av vår arbetsprocess har vi använt oss av två olika urvalsmetoder. I och med 

att vi med denna studie vill lyfta fram enskilda livsberättelser har vi valt två icke-

sannolikhetsurval. Dessa är självselektionsurval och bekvämlighetsurval.  

Självselektionsurval innebär att deltagarna i studien själva anmäler sitt intresse av att delta i 

studien. För att nå ut till dessa personer skickade vi ett flertal mejl till olika organisationer, 

där ibland Patientföreningen Benjamin och regionala RFSL-kontor. I dessa mejl förklarade vi 

bakgrunden till och syftet med studien, men även hur vi hade tänkt genomföra intervjuerna. 

Allt för att bidra eventuellt intresserade studiedeltagare med så mycket information om 

studien som möjligt. Bekvämlighetsurval förutsätter att det för uppsatsförfattaren finns 

personer tillgängliga som är av intresse för studien i fråga.70 
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I och med studiens syfte att lyfta fram de berättelser och erfarenheter som transpersoner i 

Sverige har, bestämde vi oss för att använda oss av icke-sannolikhetsurval i studien. Tanken 

har varit att inte närma oss den intervjuade som medlem i en homogen grupp. Istället ämnar 

uppsatsen belysa de skilda upplevelser som existerar inom begreppen transperson och 

transsexuell. Därför hade det varit kontraproduktivt att använda oss av sannolikhetsurval. 

Att använda ett sannolikhetsurval hade drastiskt förändrat utformningen på studien och 

överhuvudtaget inte gett oss några garantier för att vi skulle kunna etablera kontakt med de 

personer som vi faktiskt velat intervjua. I vår analys kommer vi att utgå från nio olika 

transpersoners berättade erfarenheter och upplevelser. 

Genom självselektionsurval fick vi kontakt med Anna. Anna är en transsexuell kvinna i 25-års 

ålder och bor i en stor svensk stad. Hon är den enda av de personer i vår studie som vi själva 

har intervjuat. De övriga åtta livsberättelser vi valt att analysera i vår studie kommer ifrån ett 

internetforum som riktar sig mot transsexuella. Forumet har runt 15000 registrerade 

medlemmar. En av forumsektionerna var upplagd i dagboksform och därifrån valde vi de 

berättelser vi analyserat utifrån tre huvudkriterier. Berättelserna från personerna i studien 

behövde vara kronologiska då det är av intresse för oss att ta del berättelser som både 

behandlar barndom, ung vuxendom och vuxendom. Kronologin är nödvändigt i synandet och 

identifierandet av identifieringsprocesser, samt att den tillåter oss se hur personernas syn på 

sin identitet eventuellt har utvecklats och förändrats genom åren. Berättelserna behövde 

också i något avseende behandla bemötande samt även innehålla en 

identifieringsberättelse. Teman var sålunda identifieringsprocess, synen på den nya 

identiteten och bemötande.  De livsberättelser som uppfyllde dessa kriterier valdes sedan 

slumpvis ut för att få så stort urval som möjligt. Publiceringsdatum innehöll ett spann mellan 

årtalen 2009-2014 och både längd på- och aktivitet i forumtrådarna varierade. 

Datainsamling 

Vi har använt oss av två huvudsakliga metoder för datainsamling. Semi-strukturerad intervju 

och dokumentanalys av foruminlägg. I vår utformning av intervjun försökte vi hålla oss 

väldigt flexibla, detta för att göra intervjupersonen så bekväm som möjligt. Intervjun var 

semi-strukturerad för att låta Annas berättelse vara huvudfokus. Vi träffade och intervjuade 

Anna i april 2014. Tid och plats valdes efter överenskommelse mellan båda parterna, och 
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den intervjuade blev informerad om studiens syfte. Utöver detta blev intervjupersonen 

också informerad om att hon hade möjlighet att avbryta intervjun om hon känt sig obekväm 

i situationen. Intervjun genomfördes med båda författarna till denna uppsats närvarande, 

och blev inspelad och därefter transkriberad. Detta skedde i samtycke med 

intervjupersonen.  

De olika dagboksberättelserna varierar något i sin områdesfokusering, men sammantaget 

anser vi att berättelserna på ett bra sätt kompletterar varandra så att samtliga relevanta 

teman behandlas. Kim, Josefin, Cassandra, Julia, Karl, Ashley, Alex och Frej. Dessa är de 

personer vi har valt ut från det forum vi besökt. Frej och Karl är transsexuella kvinnor-till-

män, resterade sex är transsexuella män-till-kvinnor. Ashley är född i ett annat europeiskt 

land, vilket förklarar varför hon på forumet valt att skriva på engelska. Alla namn är 

fingerade. 

Analys 

Genom vårt val av den narrativa modellen gör vi oss dessutom uppmärksamma på flera 

aspekter i analyserandet av de individuella livsberättelserna. Bland annat genom att se på 

vad som sägs, hur det sägs och till vem den riktas till. Det gäller också att vi uppmärksammar 

vändpunkter och i vilken kontext i berättelserna uppstått för att förstå dess innebörder.71 

Med berättelsernas kontexter menar vi till exempel att personerna på internetforumet 

skriver för att ventilera sina känslor av att vara transsexuell, och att de då främst riktar sig 

mot andra transsexuella som kan identifiera sig i berättelserna. I mötet med Anna kan det 

därför skilja sig åt, då hon istället pratar ansikte mot ansikte med två stycken CIS-män. Med 

vändpunkter menar vi att det är specifika, enskilda händelser eller insikter i personernas liv 

som kom att bli avgörande gällande hur de ser på sig själva eller på sin omgivning. 

Som tidigare nämnts gjordes urvalet av livsberättelser från internetforumet utifrån vissa 

specifika teman. Genom dessa huvudteman har vi via intervjun med Anna identifierat flera 

relevanta underteman. Med utgångspunkt i identifieringsprocessen är undertemana när de 

kom till insikt om att de var transpersoner, hur de kom till insikt om att var transpersoner 

och omständigheter om att komma ut som transperson. Utifrån temat bemötande har vi 
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identifierat undertemana bemötande från familj och vänner, allmänheten och institutioner. 

Det tredje huvudtemat utgjorde synen på den nya identiteten, och utifrån detta tema har vi 

identifierat undertemana synen på sin kropp och synen på sin sexualitet. Det var ett 

kriterium att de dagboksberättelser vi valde sammantaget behandlade dessa teman. 

Forskningsetik 

Enligt etikprövningslagen (Lag 2003:460) omfattas vi inte av kravet på etisk prövning då det 

är en uppsats på C-nivå inom universitets- och högskoleväsendet72. Det har ändå varit 

väsentligt att arbetet genomförts på ett etiskt godtagbart sätt. Speciellt i ett arbete där 

enskilda värden står på spel är det av allra högsta prioritet att värna om integriteten för de 

personer som ingår i studien. Att vi som författare av denna uppsats är väl medvetna om och 

tar hänsyn till att frågor som rör personernas bakgrund, identitet och sexualitet är av högst 

personlig karaktär. Vi har i vår redogörelse av den tidigare forskningen kunnat fastställa att 

transpersoner utgör en utsatt grupp i samhället, och det är därför viktigt att vi både är 

öppensinnade, lyhörda och pålästa i vår kontakt och vårt analyserande av personerna i 

studien. I intervjusituationen var det till exempel viktigt att vi var pålästa inom ämnet för att 

på så vis undvika begrepps- och definitionsproblematik. Inte minst var detta en fråga om 

respekt, att erkänna någon för vem han, hon eller hen upplever sig vara. 

Hur säkerställer vi en god forskningsetik? En viktig strategi var att genomgående reflektera 

över vår egen roll i studien, hur vi kan tänkas påverka studien utifrån vår egen livssyn och 

egna värderingar. Vi måste dessutom göra oss uppmärksammade på att intervjusituationen 

lätt kan skapa ett hierarkiskt förhållande mellan intervjuare och intervjuperson. Genom att 

skapa ömsesidig tillit och undvika att uteslutande använda oss utav ledande frågor kan vi 

jämna ut detta maktförhållande. Presenterandet av multipla perspektiv i analyserandet av 

data är också det centralt för att bedriva god forskningsetik. Annars finns risken att 

perspektiv endast presenteras som ligger i linje med de intressen personerna i studien har, 

och därmed inte kan ge en rättmätig bild av problemet.73 
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Genom ett informerat samtycke i intervjun förvissade vi oss att studiedeltagaren på förhand 

fick ta del av relevant information som rör studien. Denna inbegrep studiens syfte, metodval, 

dataförvaring och att det är vi som ansvarar för studien. Det är även av betydelse att det 

klart och tydligt framgår att man som deltagande i studien medverkar på frivillig basis, och 

att man som deltagande i studien när som helst kan välja att avbryta sin delaktighet. Det 

informerade samtycket ämnar ligga till grund för ett ställningstagande hos den avsedda 

studiedeltagaren. Antingen så väljer denna att acceptera eller förkasta de uppsatta 

premisserna, och därmed avgörs huruvida denna kommer att ingå i studien eller inte.74 

Vi var också noggranna i vårt hanterande av inhämtad data. I vårt fall i form av 

bandinspelning, transkriberad intervju och foruminlägg, som är av största vikt att endast vi 

och vår handledare har tillgång till. Att personerna i studien anonymiserades i den 

färdigställda texten var även det en väsentlig aspekt i vårt arbete med att bedriva en god 

forskningsetik. Viktigt att poängtera är att detta inte bara gynnar personerna i studien, utan 

även oss och vår studie. Att värna om deras privatliv och anonymitet är en grogrund för en 

mer öppen, ärlig och mer givande intervju.75 

Etiska överväganden i relation till internet 

I och med vårt användande av forummedlemmar i analysen finns det vissa etiska 

överväganden att ha i åtanke. Vi har följt de riktlinjer som Barnes (2004)76 har fastställt. Det 

material vi har använt oss av kräver registrering på forumet för att kunna visas. Vi har därför 

valt att inte använda oss av varken de namn som användarna är registrerade under, eller 

verkliga namn som förekommit i texten. Alla namn har därför fingerats. Vi har också valt att 

inte specificera forumet mer än nödvändigt och har valt att sålla bort namn på platser som 

skulle kunna användas för att identifiera personerna.  
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Resultat och analys 

Här kommer vi att presentera de olika dagboksberättelserna som vi har tagit del av från 

internetforumet för transsexuella. Värt att återupprepa här är att Kim, Josefin, Cassandra, 

Ashley och Alex är transsexuella män-till-kvinnor. Karl och Frej är transsexuella kvinnor-till-

män. Här ingår även intervjupersonen Annas berättelser. Huvudtemana som här gås igenom 

är synen på den nya identiteten, bemötande och identifieringsprocess. Till dessa tre 

huvudteman ingår även ett antal underteman. 

Synen på sin nya identitet 

Med en ny identitet kommer nya funderingar om sig själv, själsligt såväl som kroppsligt. Vi 

har på temat synen på sin nya identitet identifierat två undertemat: Synen på den nya 

kroppen samt synen på sin sexualitet. 

Kroppen 

Yppiga former hos kvinnan är synonymt med femininitet likväl som att en hårig bringa är 

synonymt med maskulinitet. Sådan lyder genusdiskursen för hur manligt och kvinnligt 

vanligen definieras. För en transsexuell kan detta vara en smärtsam påminnelse om att vara 

fången i fel kropp. Jakten på det perfekta, könstypiska utseendet kan både vara en källa för 

stor frustration då man upplever sig framstå som okvinnlig eller omanlig. Men också för stor 

lycka då små förändringar gör en påmind om att förändringen går åt rätt riktning: 

Anna: Skäggväxt var alltid väldigt obekvämt, det kändes som att jag hade fått någon 

sorts sjukdom (skrattar), och … jag minns när jag fick hår på bröstet och första gången 

jag märkte det så… emotionellt så bara kollapsade jag nästan. 

Annas reaktion till att få skägg och hår på bröstet verkar ha sin förklaring i att både de båda 

är två väldigt tydliga manliga markörer, vilket kan tänkas kollidera med Annas identitet som 

kvinna. En eventuell ovälkommen återförening med sitt biologiska kön som i symbolisk 

bemärkelse gör sig påmind. 

Kim skriver att hon vill börja föra protokoll över mått på kroppen lite här och var, och verkar 

därmed lägga ett stort fokus på sitt utseende. 

Kim: Ska ta och föra protokoll över mått lite här och var framöver, känns som om det 

kan vara kul att verkligen se de positiva effekterna allt eftersom. Ganska säker på att 
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min rumpa har blivit mindre däremot pga min diet... men även min midja så det är väll 

okej. Igår så upptäckte jag att mitt skägg växer väldigt mycket långsammare, rakade 

mig på morgonen och när jag kom hem till middag så var det som om jag fortfarande 

var nyrakad i princip. Det hade växt en gnutta tills nu i morse men det var marginellt. 

Hatar det djupt och innerligt men det är inte fullt lika irriterande nu iaf. 

Det förefaller att utseendet för Kim är viktigt i skapandet och presentationen av sig själv som 

kvinna. Hon talar i positiva ordalag om hur hon upplever att kroppen börjar få en mer 

feminin form, och i negativa ordalag om hur de tydligt manliga markörerna (i form av 

skäggväxt) gör sig påminda. Detta vittnar om en hos Kim inneboende motsättning mellan 

kön och genus, där hennes fysiska kropp inte verkar överensstämma med hennes identitet. 

Josefin beskriver att hon känner sig äcklad av sin fysiska kropp. 

Josefin: Dessutom vore det roligt att slippa gå till sängs och vara äcklad av sig själv. 

Kanske viktigast av allt: att veta att jag inte sitter fast i ett limbo. Att jag inte kommer 

fortsätta slita i sär mig själv till en bristingspunkt bortom jag inte vet vad som sker. 

Det tycks som att även Josefin upplever en motsättning mellan kön och genus, vilket 

förefaller tära på hennes psyke då hon inte fullt ut kan leva ut sin identitet som kvinna. 

Julia skriver att hon känner sig nedslagen då hon upplever att brösten inte växer i den takt 

hon hade velat, och likställer att återgå till sitt gamla kön som man med att klä ut sig. 

Julia: Ibland blir jag jätteledsen för att jag inte har bröst, speciellt nu när de har börjat 

växa. När jag inte har några "förstärkningar" och hoppar upp och ner så känner ju att 

det finns något där, men det är ju inte riktiga bröst än. Igår var jag så deppig att jag 

inte orkade göra något vettigt alls. Det finns ju som tur är saker som kan pigga upp. 

Som till exempel att tänka på vad min flickvän sa en gång efter jag hade varit tvungen 

att klä ut mig för att spendera en helg hemma hos hennes mamma. Hon sa att när jag 

var där så var jag otroligt ful, hon tyckte att det såg ut som om någon hade satt en tjejs 

huvud på en killes kropp. Kul av att jag blir glad av att bli kallad ful. 

Liksom i de övriga tre fallen tycks Julia uppleva en motsättning mellan kön och genus. Hon 

skriver att brösten så smått börjar utvecklas, men att utvecklingen inte verkar gå i enlighet 
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med vad hon själv skulle vilja. Detta skulle också kunna tyda på att brösten för Julia är av stor 

symbolisk betydelse, och en bekräftelse på hennes identitet som kvinna. 

Både Anna och Kim talar om hur kroppsbehåring och skäggväxt är en grund för känslor av 

obehag och emotionell ångest, något som troligtvis är en tydlig och ovälkommen erinran om 

deras biologiska kön. Frustrationen verkar dock vara lika stor då kroppsförändringen mot det 

mer feminina uteblir eller inte går i fas med vad personerna själva önskar. Känslor av 

nedstämdhet kopplas i dessa berättelser till att självbild och verklig kropp inte harmoniserar 

med varandra, och divergensen mellan kön och genus gör sig här väldigt tydligt påmind. 

Josefin uttrycker äckelkänslor för sin fysiska kropp, och beskriver en existens där kön och 

genus är oförenliga med varandra. Julia skriver att det för henne är onaturligt att ha på sig 

manskläder, och när hon iklädd sådana blev kallad för ful så gav det upphov till glädje. För 

henne tycks det framstå som en komplimang snarare än en nedsättande kommentar då 

hennes maskulinitet på så vis marginaliseras. 

När kroppen alltmer stämmer överens med ens genusidentitet verkar det vara ett kvitto på 

att man faktiskt också rent fysiskt tillhör det kön man identifierar sig som. Överlag verkar 

kroppen inte operera i en gråzon, utan det framstår i berättelserna som väldigt svart eller 

vitt hur personerna förhåller sig till sin fysiska kropp. Den tycks ha ett väldigt starkt 

symbolvärde för hur personerna ser på sig själva, men även hur de upplever sig bli sedda av 

allmänheten. 

Sexualitet 

Att ha funderingar kring sin sexualitet och hur den hänger ihop med vem man är som person 

är något som de allra flesta människor går igenom. Analysen nedan har fokus på hur fyra av 

personerna resonerar kring sin sexualitet: 

Anna: Tidigt så var det ganska okej egentligen, alla sexuella tankar var extremt 

förvirrade. Jag hade inte en aning om vad det var som hände. Jag gillade inte nått utav 

det, eftersom att… jag menar… det varierar mellan transsexuella kvinnor, och vissa är 

mer okej med sina genitalier än andra är… Jag har alltid varit av den sorten där jag 

inte… jag gillar det inte (skrattar till), så allt som allt där det handlar om genitalierna… 

när den väldigt starka manliga sexlusten kommer in var extremt obekvämt, jag gillade 
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det inte över huvud taget. Så det var alltid väldigt stressfullt, jag visste inte varför det 

kändes så dåligt och förfärligt. Och sen så var det alla andra förändringar […] Jag skulle 

nog säga att det var all den här starka sexlusten som var det mer… som kom in tidigt 

och höll på längre som var ett problem. Jag skulle snarare säga att jag är pansexuell 

egentligen, för jag har varit med män och kvinnor hela mitt liv.  

Genitalier är en av de tydligaste indikatorerna på biologiskt kön. Det är därför troligt att 

tänka sig att något så normskapande för manlighet som en penis till viss del tycks vara 

oförenlig med den egna identiteten som kvinna. Vilket också kan ha lett till att Anna mått, 

som hon själv beskriver det, ”dåligt och förfärligt”.  

För Kim så har sexualiteten utvecklats genom virtual reality-sex där hon har känt sig allt mer 

bekväm i sin roll som kvinna, till den grad att det också börjat ha betydelse för interaktioner i 

vardagen, bortanför internet. 

Kim: Det enda jag prövat är VR-sex där jag presenterat mig som trans tjej, det har fått 

mig att inse hur min sexualitet som tjej skulle vara och hur jag ifrån det perspektivet 

inte alls känner någon avsky eller motstånd. Har kunnat leva ut mina tankar och 

känslor mer då också vilket gör att de har växt, utvecklats och fått mer utrymme, det 

har i sin tur lett till att jag känt hur de smyger sig på då jag pratar med folk irl (in real 

life, förf. anm.). 

Separationen mellan biologisk kropp och genus som internet kan erbjuda tillåter Kim att leva 

som kvinna utan den oförenlighet som kön och genus annars står i.  

Karl som i tio år identifierat sig som asexuell känner att testosteronet har väckt hans 

sexualdrift igen. 

Karl: Har en nyfiken kvinnlig vän som "bara ville känna" och eftersom vi ändå låg nakna 

i min säng så var det okej för mig. Kändes betydligt skönare när hon tog på mig än när 

jag själv gör det. Men jag ville inte låta henne fortsätta. Hon gör bara allting ännu värre 

så jag ska nog inte träffa henne på ett tag. Senaste tio åren har jag ansett mig vara 

Asexuell. Nu kan jag nog inte riktigt göra det längre. Testosteron gör ett och annat 

med sexualdriften. Men känslorna är inte med. Den lille växer och det känns bedövat 

när jag rör mig själv. Undrar om det ska vara så och hoppas det ändrar sig när det vuxit 

färdigt. 



32 
 
 

Karl berättar om att det känts skönt att bli berörd på sin nakna kropp av en kvinnlig bekant. 

En möjlig slutsats att dra utifrån Karls asexualitet är att han tidigare haft känslor som varit 

inkompatibla med den forna identiteten som kvinna. En inkompatibilitet som därmed kan ha 

uppfattats som asexualitet. 

Genom att ha sex med äldre män kunde Alex tidigt känna att hon var ärlig gentemot sig själv 

gällande sin egen identitet.  

Alex: Under den här tiden började jag också ha sex med killar… framförallt äldre 

dominanta killar och män. De tände ju förstås på en som kille, men på något sätt 

kände jag att jag till viss del kunde vara ärlig under sexet med vem jag var. I alla fall till 

en viss procent. 

Alex som vid det här laget fortfarande inte var öppen transsexuell kände istället att hon 

under sexakten med äldre män till viss del kunde leva ut sin identitet som kvinna. Men 

hennes känsla av att kunna vara ärlig med sig själv under sexakten med äldre män tyder på 

att hon sakteligen börjat forma sin identitet som transsexuell kvinna. 

Hos alla fyra personer skiljer sig tankarna och tillvägagångssätten för att komma underfund 

med sin egen sexualitet. Dessa berättelser är olika men visar ändå på en viss vilsenhet kring 

sin sexualitet, även om de innehållsmässigt skiljer sig åt finns det tematiska likheter. 

Sökandet efter en sexualitet som överensstämmer med den egna identiteten visar sig 

genomgående, även om de i förfaringssätten varierat och tagit sig olika uttryck.  

Identifieringsprocess 

Om personernas nuvarande liv var i fokus i det föregående avsnittet så riktas detta istället 

mot deras tidigare liv, och berättelser om hur de under denna period sett på sig själva och 

sitt biologiska kön. 

När 

I den här delen kommer vi att presentera den tiden när personerna kom till insikt om att de 

var transpersoner eller ståendes utanför den samhälleliga könsnormen. De olika personerna 

beskriver att denna insikt kommit vid olika skeden i livet, och även tagit sig uttryck på olika 

sätt: 
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Anna: Det är alltid en väldigt svår sak att förklara för att… Jag är en av dem personerna 

som visste det när jag var väldigt, väldigt ung, när jag var ett barn, att jag ville vara en 

tjej, och det var någonting som … när jag var ett barn så var jag extremt rädd för det 

för jag trodde att det betydde att jag var galen. Jag trodde att det var samma sak som 

att jag trodde att jag var ett träd eller någonting (skrattar till), jag trodde inte att det 

var någonting som var… möjligt eller… jag trodde jag var helt galen, så jag var väldigt, 

väldigt rädd för det. [...]Men jag skulle nog säga att jag kom på det när jag var… 

tjugoett tror jag att jag var. Och då så kollade jag upp det, och då insåg jag att det 

fanns en sån sak som transsexuella människor. 

Anledningen till att Anna inte kunde sätta ord på sina känslor skulle kunna förklaras genom 

att hennes upplevda identitet inte kunde förstås inom den för henne tillgängliga 

genusdiskursen. Då begreppet transsexuell för Anna inte existerade, blev identifieringen som 

transsexuell därmed heller inte möjlig. 

Då vi läser Josefins berättelse så är det två stycken vändpunkter som utkristalliseras i hennes 

process att komma till insikt om sin transsexuella identitet. Dessa vändpunkter är 

förhållandet som tog slut och kontakten med transtjejen på nätet. 

Josefin: Efter att mitt första, enda och längsta förhållande tog slut i [stor svensk stad] 

för något år sedan ägnade jag mig helt plötsligt mycket tid åt att försöka förstå varför. 

Detta förde med sig att jag också försökte förstå min sexualitet och där tog mitt 

resonemang slut. Det var först när jag såg en "timeline serie" med bilder och 

kommentarer av en trans* tjej på nätet som jag blev häpen över hur hårt det slog mig. 

Jag tog kontakt vi pratade länge och jag började ställa mig själv de första, korrekta 

frågorna. 

Uppbrottet verkar ha varit en tydlig markör för Josefin att granska sig själv och ta reda på 

vem hon egentligen är. Denna mission, att förstå sig på sin sexualitet och varför förhållandet 

tog slut, verkar sedan ha lett henne till den andra vändpunkten. Josefin berättar att hon 

upptäckte en timeline-serie med bilder och kommentarer av en transtjej. Sedermera kom 

hon också att komma till tals med denna transtjej, och i samtal dem emellan förefaller det 

som att hon då också fått många obesvarade frågor inom sig besvarade. 
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Ashley skriver att hon redan som ung försökte gömma sina genitalier då hon upplevde att de 

inte passade in i hennes syn på sig själv. Detta verkar vara en tydlig markör för henne i 

ifrågasättandet av sin dåvarande identitet som pojke, då tydligare könssymboler än 

genitalierna kanske inte existerar. 

Ashley: Ever since I was little over a year old I tried to hide my genitals. They simply 

didn't match and I felt the need to hide them as much as possible. At the age of 3, I 

started having doubts towards my self-being/nature. More like reasoning. As I had a 

small sister born who was dressed up all the time, I wondered why I wasn't like her 

and all the other girls. I had absolutely no taste for boys or liked the fact that I myself 

was one.  

Vidare skriver Ashley att hon undrade varför hon inte var mer som sin lillasyster och andra 

tjejer runt omkring henne. Detta förefaller handla om att Ashley i identifierandet av sig själv 

gör detta utifrån hennes lillasyster och andra tjejer i hennes närhet. 

Frej såg sig som en av killarna tills han i puberteten började utveckla bröst och andra 

kvinnliga markörer. 

Frej: I min värld var jag en av killarna tills jag, till min stora förtvivlan utvecklade bröst 

och andra kvinnliga attribut i 11-12 års ålder. Ett av det allra största trauman jag gått 

igenom var första gången mina mödrar drog med mig på Lindex för att köpa min första 

bh. Jag grät hela natten, och tänkte att det var fel på mig och att det var bäst att jag 

såg till att bli "normal" så att folk inte hade ytterligare anledningar att hacka på mig. 

Frej beskriver sig haft svårt att alls förstå varför han blev påtvingad att bära behå, och att 

denna reaktion väckte tankar om vad det var för fel på honom. Liksom i Annas fall verkar det 

för Frej inte existerat någon tillgänglig genusdiskurs genom vilken han kunde identifiera sig 

själv som man.  

Vad som framträder i analysen av intervju- och forummaterialet är bland annat att det 

varierar kraftigt var i livet insikten om sin nya identitet förläggs. Anna beskriver exempelvis 

att hon redan vid väldigt ung ålder ville vara tjej, men att hon först i vuxen ålder kunde sätta 

ord på sina känslor. Av Ashleys inlägg framgår också att hon redan vid tidig ålder ifrågasatt 

sin identitet som pojke. Att hon frågat sig själv varför hon inte var mer som sin lillasyster 
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eller andra tjejer runt omkring henne. Frej skriver att han helt och hållet identifierat sig som 

pojke fram till dess att han utvecklade bröst i början av puberteten. Att hans biologiska kön 

inte gjort sig tillkänna förrän kroppen fysiskt faktiskt gjort sig påmind. Ett faktum som 

resulterat i vad han själv beskriver som ett stort trauma. För Josefin krävdes det att en 

kärleksrelation skulle gå i sank innan hon på allvar började fundera över sig själv och sin 

sexualitet. Det är också värt att notera att detta skett med viss hjälp och påverkan utifrån. 

Hur 

Frågan om hur de olika personernas insikt om sig själva som transpersoner faktiskt och reellt 

tar sig i uttryck, är likaså intressanta att undersöka. Vilka specifika händelser, 

omständigheter och vändpunkter i personernas liv som på ett talande sätt påvisar 

konstruktionen av inre såväl som yttre konflikter: 

Anna: Varje gång jag höll på med kvinnokläder så kände jag mig förfärlig för de 

passade inte, de fick mig bara mer och mer att förstå att jag inte var en kvinna… Jag 

kunde inte direkt ha något uttryck på grund av det. Jag minns när jag var väldigt, 

väldigt ung så hade jag alltid fantasier om att leka med alla tjejerna (skrattar till) och 

alla tjejleksaker, och sådana saker, vilket är lite löjligt, men… annars hade jag inte 

direkt något uttryck för det fanns inte inget sätt att utrycka det. 

Jag tvingades in i sport av min far mer… och jag, jag hatade det, jag tyckte att det var 

helt förfärligt. Inte nödvändigtvis för att det var manligt. Det var obekvämt att vara 

omkring män och förväntas vara manlig. Jag förstod inte var det var eller vad det 

betydde (skrattar till). En väldigt, väldigt konstig sak för mig, jag kunde inte göra det, 

jag försökte inte så mycket heller. 

I intervjun med Anna refererade hon till ett intresse för könstypiska symboler så som 

tjejkläder och tjejleksaker i tillbakablickandet på sig själv som en ung genusförvirrad pojke. 

Hon berättar hur hon i experimenterandet med tjejkläder kände sig förfärlig då hon 

upplevde att de inte satt bra på henne. Dominerande genusdiskurser som definierar 

kvinnlighet och kvinnligt utseende verkar starkt ha påverkar Anna i synen på sig själv. Att det 

finns strikta kriterier för hur en kvinna ska se ut för att de facto vara kvinna. Anna uppgav sig 

inte leva upp till denna norm, vilket hon säger fick henne att ifrågasätta sig själv. Vidare 

berättar Anna om hur hon under sin uppväxt tvingades in i sport av sin far. Vad det förefaller 
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en ganska normenlig scen ur en pojkes uppväxt. Hon berättar om hur hon kände sig 

malplacerad i en miljö som ofta kan vara väldigt ”grabbig”, och med de förväntningar i 

beteende som följer därmed. 

I Kims fall verkar det handla om symboler kopplade till heteronormativa könsegenskaper i 

definierandet av sig själv som tjej. 

Kim: Högstadiet var asjobbigt, hatade alla förändringar som skedde iom puberteten 

och tänkte ofta att jag mycket hellre hade varit en tjej, ville även ha tjejkompisar med 

var väldigt reserverad emot tjejer. Ogillade skarpt hur killarna agerade mellan 

varandra och sånt, blev lite utsatt pga det samt för att jag var väldigt snäll, försynt, 

lugn och ambitiös vilket inte direkt sågs som bra attributer av killarna. I gymnasiet så 

brottades jag massor med mina inre känslor men förtryckte dem, ångrar verkligen att 

jag gjorde det men just då så kändes allt vad gäller att bli tjej som en omöjlighet. 

I Kims berättelse om högstadiekillarnas normtypiska beteenden, buntas dessa ihop i en 

homogen grupp. Genom att göra detta tillåter hon sig själv också distansera sig ifrån dem, 

och de egenskaper hon inte tycks känna igen sig i. Vidare vittnar hon dessutom om en inre 

dualism bottnad i att både vilja vara vän med tjejer, men samtidigt vara reserverad mot dem.  

Karl minns tillbaka på hans barndoms jular och julklappsöppningen. För många förknippas 

denna stund med nostalgisk lycka, för Karl snarare med vemod. 

Karl: Julklappsöppning. Usch. Dockor, dockvagn, söta flicksaker. Roligast var allt pyssel 

och spel. Tack så mycket mamma, tack så mycket pappa. Vad fick min bror, jag måste 

se efter. Mamma när får jag en kamera? Mamma när jag får jag en ångmaskin? 

Mamma när får jag en Märklin tågbana? När du blir äldre får du allt det som din bror 

får nu. Men nej det fick jag inte alls. [...] Roligast med dockor var när man kunde leka 

stall med Cindy, Barbie och Ken. Jag ville helst vara Ken men jag minns inte om jag 

hade någon egen Kendocka. 

I Karls berättelse får avundsjukan gentemot hans brors trave julklappar betydelse. 

Julklappar, som till skillnad från hans söta flickleksaker innehöll roliga teknikprylar. Liksom i 

Annas fall vittar Karl om ett intresse för symboler av det motsatta könet, även i detta fall i 

form av leksaker. 
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Alex skriver att hon som ung såg med beundran på flickor och identifierat sig med kvinnliga 

karaktärer i spel och filmer. 

Alex: Jag har nog egentligen alltid vetat då jag alltid sett med beundran på flickor och 

på något vis alltid identifierat mig med kvinnliga karaktärer i filmer och spel. Redan 

som femåring gillade jag klänningar och blev överlycklig när jag hittade en gammal 

"my littlepony" (eller "söta hästar" som jag kallade dem) övergivet på en lekplats. På 

lekis tillät mamma mig trots allt att ha hästsvans eller tofts ibland och jag umgicks 

mest med min tjejbästis och föredrog att leka med tjejerna framför killarna... I farsans 

ögon var det förstås en fråga om att man var "tjejtjusare" och ”casanova "redan vid 

tidig ålder". 

I identifierandet av sig själv genom kvinnliga karaktärer verkar vara ett uttryck för Alex 

transsexualitet, då hon som barn troligtvis inte haft tillgång till diskurser kring 

transsexualitet. 

Både Anna, Karl och Alex refererar till liknande händelser i sin barndom som fick dem att 

ifrågasätta sin könstillhörighet. En ifrågasättning kopplad till mötet med könstypiska 

symboler i allmänhet och leksaker och kläder i synnerhet. Vad som dock skiljer Anna från 

Alex är hur de förhöll sig till tjejkläder. Alex verkar endast ha positiva associationer kopplat 

till tjejkläder, då hon skriver hur hon redan som femåring gillade jag klänningar. För Anna var 

det istället starkt ihopkopplat med ångest då hon upplevde att de inte passade henne. Att 

användandet att tjejkläder snarare erinrade henne om hennes (dåvarande) mansidentitet, 

snarare än att framhäva hennes femininitet och kvinnoidentitet. I Kims fall handlar det 

istället om könssymboler kopplade till normenliga könsegenskaper. Hon skriver att hon 

ogillade hur killarna agerade mot varandra, och hur hon själv besatt personlighetsattribut 

atypiska för killar.  

Av personernas berättelser framstår det också som att de av sina föräldrar mer eller mindre 

tvingas in i enligt normen typiska könsroller. Anna berättar om hur hon under sin uppväxt 

tvingades in i sport av sin far och Alex skriver att hon som liten föredrog att leka med tjejer 

snarare än killar, och hur detta feltolkades av hennes far. Även här har det med ingrodda 

könsnormer att göra. Att när en pojke tyr sig till tjejer görs detta naturligtvis med en sexuell 

underton. En fråga om att man är ”tjejtjusare” och ”Casanova”, som Alex formulerar det. 
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Karl skriver om hur han av sina föräldrar nekades att få kill-leksaker likt sin bror. Även denna 

scen som Karl målar upp är väldigt talande för hur föräldrarna okritiskt och omdömeslöst 

uppmuntrar sina barn att foga sig efter rådande könsnorm. Detta till synes utan att ta någon 

hänsyn till barnets intressen och behov. Överlag menar vi att denna brist på engagemang 

och förståelse kan skapa en osäkerhet hos barnen, som senare riskerar att utmynna i en 

identitetskris som tidigt hade kunnat motverkas. 

Att ta steget, att komma ut 

Vilka omständigheter är det då som lyfts fram vid en transsexuell persons beslut att komma 

ut? I detta fall har vi två stycken biologiskt födda män som kommit ut som kvinnor: 

Ashley: My wife and I already decided to move up to Sweden and were looking for a 

house here however I needed to come clean to her the moment I started realizing 

what was going on. I at that point was in the Netherlands for business reasons. She 

flew down to assist me and that night, I came clean to her about who I thought I was 

and who I thought I wanted to be baring in mind that my mind was still uncovering all 

of my past which was blocked and hidden deep inside my memories. The fact she 

accepted me for who I was and wanted to be gave me enough strength to look into 

procedures and everything else. She was the only person I came out to in my life as 

towards being determined I want to be a woman. Fact is, I am a woman locked in a 

man's body the feeling I always had since "birth". 

I Ashleys berättelse framstår ”offentliggörandet” av identifiering som transsexuell som 

relativt odramatisk. Hon berättar hur hon under en affärsresa i sitt hemland bestämde sig för 

att berätta för hennes fru att hon är kvinna. Hon skriver vidare att det var tack vare hennes 

frus acceptans som hon hittade en inre styrka att gå vidare med processen att fullt ut bli 

kvinna. 

Det är två väldigt olika bilder som här målas upp utav att komma ut. Till skillnad från Ashleys 

relativt odramatiska berättelse så verkar beslutet för Anna att komma ut vara helt och hållet 

livsavgörande. 

Anna: Man kan väl säga att det tog ungefär ett år… när jag kom på det och försökte 

leva med det och bestämma vad jag skulle göra med det… [...] Det kändes verkligen 

som att det inte fanns något sätt men… det jag insåg var att jag skulle dö om jag inte 
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fortsatte. Jag visste att jag till slut bara… min bror var där och han höll mig från att ta 

livet av mig själv, för idén om att han skulle vara ensam var alldeles för sorglig.  

Det var väldigt … vad ska man säga… det var väldigt stabilt om man säger så hur dåligt 

det blev, det… man kunde förutse det nästan. Och då insåg jag att jag kanske bara 

hade några månader kvar, så då kunde jag lika gärna försöka göra någonting. [...]våga 

gå ut igen, jag var väldigt rädd för det och sådär. Gick till socialtjänsten och de hjälpte 

mig och min bror, och vi flyttade till ett fint ställe och allt är ganska okej, men… hela 

den processen handlar just om den idén om att jag var medveten om att jag inte hade 

så långt kvar egentligen. 

Hon säger att hon successivt började må allt sämre, och att hon egentligen inte hade 

någonting att förlora på att ta steget att komma ut som kvinna. Anna talar vidare om hur 

hennes bror var där och hur han höll henne från att ta sitt liv, att tanken på att han skulle bli 

ensam kvar var alldeles för sorlig. I både Annas och Ashleys berättelser är det någon person i 

deras närhet som tillmäts stor betydelse i identifieringsprocessen och i deras beslut att 

komma ut, i avseende på att dessa stått bakom dem vid ett absolut kritiskt livsbeslut i deras 

liv. 

Bemötande 

En transperson kommer oundvikligen att hamna i situationer som en CIS-könad inte har 

någon erfarenhet från. Att börja leva sitt liv i ett nytt biologiskt kön medför vissa 

förändringar, från processen att komma ut för närstående eller på jobbet till att få brev 

hemskickade som är adresserade till det namn som personen ifråga tidigare identifierade sig 

som. Vi kallar den här delen av studien för bemötande och har delat upp det i fyra olika 

teman: familj och vänner, allmänheten, statliga institutioner och mötet med den tidigare 

identiteten. 

Familj och vänner 

Vi kommer här analysera och presentera de berättelser om hur närstående 

familjemedlemmar till de transsexuella i studien har reagerat och agerat på det faktum att 

de har kommit ut.  

Anna: Den allra första människan jag kom ut för var min bror, och… han brydde sig 

inte så mycket om att jag var transsexuell, han var bara väldigt, väldigt rädd för att jag 



40 
 
 

skulle ta livet av mig själv. Så, han var helt okej med den transsexuella saken… det var 

bara det att… han ville inte att jag skulle ta livet av mig själv. Och sen min så mor 

berättade jag väldigt, väldigt sent för. För… det finns inte mycket av en connection där, 

och det var egentligen nästan bara… chans att jag berättade för henne, för det spelar 

inte så stor roll egentligen, om hon vet eller inte. 

Annas bror verkar inte ha blivit speciellt berörd utav hennes transsexualitet, utan han är mer 

oroad för hennes hälsa. Vad modern tycker få vi dock inte veta speciellt mycket av, men 

enligt Anna så är det inte av särskilt stor betydelse. 

Julia skickade ut anhörighetsbrev där hon förklarade sin status som transsexuell för 

familjemedlemmar, och, såsom hon beskriver det, var responsen på dessa var överlag 

positiv. Nedan återges hennes berättelse om ett av de svar som hon fick. 

Julia: Tack för att du berättar detta för oss! 

Detta är verkligen något nytt för oss att förhålla oss till. Men jag förstår att det för dig 

är ett mycket stort och viktigt beslut du tagit. Det kommer nog ta ett tag innan vår 

*gammalt namn* blir Julia för mig, men jag ska göra så gott jag kan och hoppas att du 

har överseende när det blir fel. 

Julias familj är också förstående för vad hon för tillfället går igenom, men påpekar samtidigt 

att det kommer krävas en del arbete från deras sida för att helt och hållet justera sig till 

denna omställning. 

I Josefins berättelse beskrivs föräldrarna ha gjort en ansats till att sätta sig in i sin dotters 

situation. 

Josefin: Annat kul på den här fronten är att min far, citat ”har börjat vänja sig tanken 

på att ha fyra döttrar istället för tre”. Vilket fick mig att flina som en idiot. Jag har 

också haft det längsta samtalet någonsin med min mor rörande hela utredningen, hon 

brukar annars undvika att prata om sådant som gör henne obekväm. Jag var faktiskt 

lite små förvånad av att hon spenderat en del tid med att läsa på hur det går till. 

Både Josefins mamma och pappa verkar ha en bristande erfarenhet och kunskap vad gäller 

transsexualitet, något som är mest påtagligt moderns sida. Då Josefin nyligen kommit 

underfund med sin transsexualitet är det inte helt otänkbart att fadern inte förrän nu allt 
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mer börjat betrakta henne som en dotter. Det är möjligt att hennes genus tidigare har verkat 

lega i fas med hennes biologiska kön, vilket inte gett fadern någon anledning till att se henne 

som något annat än en son. En annan trolig orsak skulle kunna vara att Josefin tidigare inte 

haft tillgång till diskurser kring transsexualitet, och därför inte heller kunnat specificera 

möjliga känslor av förvirring kring sitt genus. 

Julia återger ett av det svar hon fått på det brev hon skickat ut till anhöriga angående hennes 

transsexualitet. 

Julia: Tack för att du berättar detta för oss! 

Detta är verkligen något nytt för oss att förhålla oss till. Men jag förstår att det för dig 

är ett mycket stort och viktigt beslut du tagit. Det kommer nog ta ett tag innan vår 

*gammalt namn* blir Julia för mig, men jag ska göra så gott jag kan och hoppas att du 

har överseende när det blir fel. 

Julias familj är också förstående för vad hon för tillfället går igenom, men påpekar samtidigt 

att det kommer krävas en del arbete från deras sida för att helt och hållet justera sig till 

denna omställning. 

Frejs bror har inte varit lika accepterande och kan antas tycka att hela processen bara är 

löjlig. 

Frej: Bror kommer hem […] och det första samtalet vi har fokuseras på två saker: 

1) Att han undrar om det har "ballat ur helt" för mig nu, angående att jag outat mig på 

[Facebook] i samband med att skapade ett nytt konto. För när jag var liten sprang jag 

minsann runt i klänning! Tack. Det känns fint, hörru. 

Happ. Kul. Broder vägrar kalla mig Frej, utan använder mitt gamla namn - för han 

tycker namnbytet är löjligt. Han frågade "hur många gånger till ska du byta namn, har 

du tänkt? Nytt om ett år, eller?" Jag har bytt tilltalsnamn en gång tidigare, ja. Men det 

är en milsvid jävla skillnad.  

Frejs brors insisterande på att Frej har ballat ur och klädde sig som en tjej på yngre år kan 

tolkas som att han tycker Frej genomgår någon sorts fas. Broderns syn på Frejs beteende 

som löjeväckande reproducerar samhällets heteronormativitet, detta då han likställer 

transsexualism med att ”balla ur”.  
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Alla fyra personer har här kommit ut för sina närstående, däremot har reaktionerna varierat. 

I Annas, Josefins och Julias fall har stödet varit relativt bra. För dem har det funnits en 

acceptans hos de närstående och i Josefin och Julias fall en ansats hos de anhöriga till att lära 

sig mer om transsexualitet och vad det innebär. Josefin verkar vara glad över den 

utvecklingen hos föräldrarna och Anna fick snabbt stöd av sin bror som inte verkar ha tagit 

att hon kom ut med några större betänkligheter. För Frej så har däremot broderns attityd 

bidragit till viss ilska gentemot hans oförståelse. 

Allmänheten 

Hur är det då med bemötande från de som inte är så närstående? Nedan kommer vi att 

presentera citat där personerna beskriver vilka reaktioner de har fått ifrån allmänheten. 

Däribland räknar vi med bemötande från människor utanför personernas huvudsakliga 

umgängeskrets, till exempel ytligt bekanta, arbetskamrater och chefer samt personer som 

en stöter på i det vardagliga livet: 

Anna: Jag har haft ett väldigt bra bemötande. Fast jag skulle säga att jag egentligen är 

för mycket hemma. Jag är väldigt selektiv med människor jag träffar och jag går inte ut 

på stora sociala evenemang och sådana saker.[…] ibland är det bara småsaker som att, 

det kanske är i ens huvud det mesta av det, men det är småsaker som att om jag går 

upp till kassan i någon sorts kvinnobutik så är det inte ovanligt att kassören beter sig 

lite mer strävt mot mig än den som var framför mig. Det händer ganska ofta. Och det 

är bara sådana småsaker här och där. Ibland ser man att någon kanske stirrar på en på 

bussen och sådant. 

En tänkbar förklaring till den förvirring Anna som ung upplevt kring sina känslor av att vara 

flicka kan, som vi tidigare nämnt, ha att göra med en brist på tillgång till diskurser kring 

transsexualitet. Denna förvirring kan ha lett till en viss tillbakadragenhet som följt med 

henne upp i vuxen ålder. Då huruvida Annas selektivitet har med hennes transsexualitet att 

göra inte framgår av citatet. 

Kim betonar i sin berättelse den press hon känner av att komma ut som transsexuell. 

Kim: Sitter här och skakar, berättade för chefen. Men han verkar vara jätte öppen och 

ville ha en fortsatt dialog allt eftersom. Känns skönt att ha sagt det och är lite förvånad 

över hur bra hans reaktion var men det känns ändå jobbigt. 



43 
 
 

Det är inte en särskilt långsökt tanke att pressen som Kim fortsätter att känna kan ha rötter i 

att hon med sin transsexualitet står i stark kontrast till det heteronormativa samhället.  

I Ashleys berättelse hänförs känsla av obehag av att gå ut på staden direkt till erfarenheter 

av överfall. 

Ashley: Right now... I am actually quite afraid to walk in town, meeting the next 

person who either throws snow/ice/beer at me right in my face or pulling my hair 

while calling me out for transvestite(first it was just awkward... now they do it on 

purpose) and or svartskulle... Or their promise of a knife between my ribs... Actually it 

is giving me nightmares... 

De påhopp som Ashley råkat ut för har varit psykiskt påfrestande, och har både resulterat i 

att hon börjat drömma mardrömmar och känner sig rädd då hon går ut. Förövarna till dessa 

våldsbrott kallar henne hånfullt för transvestit, något som de enligt Ashley är medvetna om 

inte är korrekt.  

För alla tre så går det att se en viss känsla av utanförskap både i de rent uppenbara fallen, 

som för Ashley där hon upplevt våld, men den manifesterar sig också hos Anna och Kim. 

Även om Kims chef varit positiv i sin reaktion finns det fortfarande en känsla av att hela 

situationen är jobbig. För Anna tar det sig i uttryck genom att hon upplever sig bli behandlad 

annorlunda jämfört med andra kvinnor, men även av känslan att hon blir uttittad på bussen.  

Institutioner och rättigheter 

Här analyseras och presenteras de berättelser som har att göra med möten med 

institutioner. Under det här temat vill vi lyfta fram en del av tankar som finns kring dessa 

möten. Vi kommer också ta upp en del tankar som Anna pratar om kring de eftersatta 

rättigheter som transsexuella har i dagen samhälle: 

Anna: Jag menar problemet är ju mest från vården egentligen. Men från alla sorts 

tjänster, de enda jag har haft kontakt med är socialtjänsten och dem har vart väldigt 

trevliga. Eller så kanske jag har haft tur. Jag och min bror har båda varit i kontakt med 

socialtjänsten. Vi har båda bara träffat väldigt trevliga människor som verkar bry sig. 

Min transsexuella del har inte, verkar inte spela någon roll.  
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Generellt så finns det, jag vet inte om alla har det men jag har alltid en känsla av att 

vara nedtryckt, lite på något sätt. För transsexuella människor har inte samma 

rättigheter. Jag tror inte vi har diskrimineringsrättigheter än, ens en gång. Och det var 

nyligen som steriliseringen försvann. Det finns en känsla av att andra människor 

bestämmer ens rättigheter och vem man är. Vården bestämmer vad en transsexuell 

person är, och de är ganska gammaldags med det. Och transpersoner och andra 

könsvarierande människor finns inte inom vården.[…] Vården har väldigt dålig 

förståelse över vad det är som transpersoner överhuvudtaget eller transsexuella går 

igenom 

Anna uttrycker ogillande mot den marginalisering som sker av transsexuella genom bristen 

på rättigheter. En avsaknad av rättigheter innebär ett indirekt möte med det samhälle vi 

lever i. Att inte samma rättigheter gäller för alla människor är också det något som 

reproducerar samhällets heteronormativitet, men på statlig nivå istället för på individnivå. 

Och att inte uppmärksammas av lagen på samma sätt om andra människor kan ha lett till en 

känsla av att vara nedtryckt. Anna berättar att det finns en känsla av att andra bestämmer 

vem hon är. Vården och lagen både definierar och separerar transsexuella från CIS-könade, 

och det är inte en orimlig tanke att det i slutändan för många leder till en känsla av att inte få 

existera på samma villkor som alla andra.  

I Josefins berättelse framställs mötet med vården som främst problematiskt. 

Josefin: Den 18:e Mars var jag på första utredningsmötet i Uppsala hos [doktor i 

psykiatri]. Hon var trevlig och gick igenom "the basics" av vad utredningen innebär 

men informerade mig att det är otroligt ovanligt att någon "så gammal" som mig har 

kommit till en sådan här insikt så sent i livet. Jag påpekade att min lilla process för att 

lära mig saker om mig själv är väldigt dryg och långsam. Men i ärlighetens namn kände 

jag mig då otroligt trött och ledsen. 

Doktorns ifrågasättande av Josefins känslor i relation till hennes ålder kan ses som en 

uppvisning av den oförståelse som existerar inom vården för marginaliserande köns- och 

genusidentiteter inom de rådande diskurserna. Vilket i Josefins fall lett till att hon upplevt 

känslor av både trötthet och nedslagenhet. 
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Både Anna och Josefin visar besvikelse gentemot vården och deras hantering av 

transsexuella. Oförståelse och ifrågasättande för och av deras känslor angående sin 

transsexualism bidrar till en frustration gentemot den institution som borde vara vårdande. 

Att doktorn påpekade för Josefin att det är ovanligt att komma till insikt om att man är 

transsexuell vid hennes ålder visar på ett visst nedsättande beteende, som tillsammans med 

vad Anna berättat tyder på den förlegad syn inom vården som Anna nämnt. 

Mötet med den tidigare identiteten 

Att möta sin tidigare identitet har mer med att möta en person som kanske inte ens 

existerar längre, eller överhuvudtaget aldrig existerat mer än på papper, än att möta andra 

personer. Däremot kan personer i ens omgivning medverka till detta möte. Det kan vara 

genom användandet av ett tidigare könspronomen eller ett tidigare namn: 

Anna: Det gör mig alltid lite obekväm […] det är inte direkt som att det är någon 

identitet där överhuvudtaget. Men det är lite konstigt.  

[Lärare på skolan] de kallar mig fortfarande för mitt första namn. Även fast jag ser ut 

såhär. Det finns en hel del sådant där människor inte direkt har någon, en standard av 

artighet. Går jag till kvinnologen till exempel så använder de alltid ens andra namn. 

Dem säger aldrig ens första namn för de vet att det kan finnas någonting. Och de 

förstår. Allmänheten har ingen förståelse av det, de verkar lite förvirrade och det 

verkar som att det finns en viss social förståelse som man inte passar in i. Att 

människor bara gör det som alltid görs. Det är lite obekvämt när de gör så för det 

känns som man inte finns som människa.  

Anna beskrev tidigare hur hon överlag har en känsla av att vara nedtryckt, och en vägran 

från människor att använda det namn som hon själv vill bli kallad för kan ses bidra till detta 

och känslan av att inte existera som människa. Den sociala förståelse som Anna menar att 

hon för andra inte passar in i skulle kunna tolkas som det heteronormativa samhället. Som 

transsexuell står hon utanför det, och passar inte in i det heteronormativa narrativet.  

För Cassandra så leder fel könsbenämning till känslor av frustration. 

Cassandra: När min familj, i alla fall dem som jag berättat för säger "han" istället för 

"hon", "son" istället för "dotter", "bror" istället för "syster", så har jag låtit det vara. 
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Jag reagerar inombords men i ren reflex struntar i det och glömmer det lika fort som 

det var sagt. Jag tror inte det kommer hålla längre och är rädd att dammarna skall 

brista vilken dag som helst. […] Att se mitt gamla namn på dokument och hemsidor 

och att behöva signera med det har blivit mer och mer frustrerande så det skall bli 

skönt att slippa det.  

Cassandras känslor av att "dammarna snart kommer brista" kan tolkas som ett 

exemplifierande för det konstanta ifrågasättandet av identiteten som transsexuella kan stöta 

på. 

Karl beskriver för läsarna hur en harmlös kommentar kan orsaka både tvivel och förvirrade 

känslor. 

Karl: Min bästa vän hälsade på. Vi fikade. Apelsin till mig som inte äter bröd och kakor. 

Dottern frågade varför jag äter apelsinen med gaffel. Jag har delat den och det blir så 

kladdigt, svarade jag. (Jag brukar faktiskt äta apelsin så.) Då säger vännen "äter med 

gaffel som en fin dam".  Det sved. Dam? Jag? Hon vet att jag är TS. Hennes (vuxna) 

dotter var med så jag kunde inte med att protestera för jag vet inte om dottern vet. 

Fast det är klart, hon kanske inte syftade på just mig utan mer allmänt. Kanske hade 

hon sagt så även om jag var en man fullt ut. Men just där jag befinner mig nu blev det 

så konstigt. 

När Karl berättar om hur det var att bli kallad för dam, även om det var oskyldigt menat, 

förklarar han hur det svider. I sin nuvarande position vill han inte längre ses som kvinnlig, 

utan han bli sedd som en man. Därför kan en flyktig kommentar bli nedsättande, och precis 

som för Cassandra sätta ens identitet ifråga. 

För Anna, Cassandra och är användandet av fel pronomen hos andra personer något som är 

en källa för frustration och oangenämhet. Överlag så beskriver de alla tre hur att bli kallad 

för fel könspronomen eller vid det tidigare namnet är en oangenäm upplevelse. Det kan 

tänkas medföra en känsla av att inte tas på allvar för den som man egentligen är eller, 

möjligen mer harmlöst menat, förminskas som människa och bidra till en känsla av att bli 

förtryckt.  
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I analysen har vi gått igenom nio personers egna berättelser kring teman som berör synen på 

den nya identiteten, identifieringsprocessen och bemötande. Vi har bland annat gått igenom 

berättelser där personerna i studien återger sina tidigaste minnen då de insåg att de var 

transsexuella, och vilka händelser och omständigheter som omgärdade denna insikt. Vi har 

dessutom gått igenom hur personerna upplever sig ha blivit bemötta, av personer som står 

dem nära såväl som av allmänheten och institutioner de varit i kontakt med. 
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Diskussion 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur formandet av könsidentiteten gått till, och hur 

personerna har blivit bemötta av omgivningen. Ett särskilt fokus har legat på 

identifieringsprocesser och omgivningens reaktioner. Genom analysen har det framkommit 

en rad olika teman. Målet var att undersöka vilka erfarenheter och upplevelser som 

transpersoner i Sverige har. 

Att man mår bättre när kön och genus harmoniserar är kanske inte något som borde komma 

som en överraskning. Som vi skrev i början så borde det tas för givet att få ge uttryck för vem 

man egentligen är. I det heteronormativa samhället är det dock inte något som alltid 

stämmer. För en av personerna i studien har detta blivit väldigt tydligt. Ashley har fått utstå 

både våld och trakasserier på grund av att hon lever som transsexuell kvinna. Flera andra av 

personerna i studien uttrycker också känslor av att i samhället inte få existera som individ på 

samma villkor som de som utgör normen. Detta är något vi också kan relatera till tidigare 

forskning där Mizock och Lewis (2008) uppmärksammar en existerande transfobi och 

utsatthet för våld och kränkningar. Butler (2006) talar om existerande maktrelationer som 

begränsar vad som anses utgöra en individ. Om man inte passar in i de sanningar utifrån 

vilka samhället är uppbyggda kring, kan man då verkligen existera som en individ? De 

personer vars berättelser vi undersökt ger alla uttryck för en känsla av alienation från 

samhället. De passar inte in i det heteronormativa narrativet och därför blir de 

marginaliserade. För Frej blir detta tydligt när hans broder likställer att komma ut som 

transsexuell med att ”balla ur”. På en diskursiv nivå blir jämförelsen ett sätt att stärka 

heteronormativa strukturer. Denna marginalisering manifesteras också i bristen på 

rättigheter transsexuella har i dagens Sverige. Staten och vården reproducerar rådande 

maktstrukturer i samhället och bidrar till ett systematiserat förtryck och ifrågasättande av 

transpersoner. Detta kan ta sig i uttryck genom att vägen till könsbekräftande är en, som 

Danielsson (2009) uttrycker det, krånglig medicinsk väg som kantas utav personliga 

kränkningar. 

För att återknyta till diskussionen kring kön och genus, blir det påtagligt i läsandet av 

berättelserna att kön och genus inte överensstämmer med varandra. Utifrån Kim och Annas 

berättelser blir det väldigt tydligt hur deras medfött biologiskt manliga markörer, så som 
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skäggväxt, kolliderar med deras identiteter som kvinnor. Över huvud taget kan utseendet ses 

som en väsentlig aspekt i konstruerandet och framställandet av sig själva och den nya 

identiteten. Kollisionen mellan kön och genus verkar dock röra sig bortom den estetiska 

sfärens domän. I tidigare genomförda studier på området, av bland annat Christensen (1974) 

samt Pollock och Eyre (2012), har det uttryckts en avundsjuka gentemot den kvinnliga 

kroppens biologi. Deltagarna i dessa studier vittnar även om känslor av inre motsättningar 

då självbild och verklighet inte stämmer överens. Det går att tolka berättelserna som att de 

är präglade av en viss fixering vad gäller synen på vedertaget manliga och kvinnliga attribut. 

Denna anpassning till det som utgör manligt eller kvinnligt är förståelig, men är heller inte 

oproblematisk. Precis som Butler (2007) har varit inne på så leder det i förlängningen till att 

de heteronormativa diskurserna tillåts existera och reproduceras. Samma diskurser som lett 

till att gruppen transpersoner över huvud taget varit, är och riskerar att förbli 

marginaliserade. 

I analysen av berättelserna från personerna i studien, såväl som tidigare studier har visat, blir 

det tydligt att det existerat en känsla av att vara annorlunda under uppväxtåren. En 

könsförvirring som hos Anna tog sig i uttryck i en känsla av att hon lika gärna kunde vara "ett 

träd". Överlag har personerna haft svårt att sätta ord på sina känslor av att vara annorlunda i 

jämförelse med andra flickor eller pojkar. Detta kan till viss del förklaras genom avsaknaden 

av en tillgänglig genusdiskurs som inbegriper könsidentiteter och uttryck som går bortom 

den traditionsenliga synen på manligt och kvinnligt. 

Något som är värt att lyfta fram i diskussionen är att åldern då individerna har kommit ut 

som transsexuella kraftigt varierar. Karl var till exempel i vuxen ålder när han valde att 

komma ut som transsexuell kvinna-till-man, och hade även från ett tidigare förhållande en 

dotter. Att komma ut som ungdom eller vuxen innebär vissa skillnader. Experimenterande 

och identitetssökande präglar diskursen om ungdomen som livsfas, medan vuxendomen i 

högre grad är associerat till stabilitet vilket innebär att man som vuxen förväntas fått rätsida 

om vem man är och utger sig för att vara. Detta öppnar upp för ytterligare en dimension av 

problematik, då man begår ett normbrott gentemot det heteronormativa samhället. Detta 

kan exemplifieras genom Josefins berättelse om hur de inom vården ifrågasatt hennes 

känslor och hennes syn på sin identitet. Detta på grund av hennes vuxna ålder. 
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Det har i analysen framgått att många transsexuella upplevt förvirring kring sina känslor. 

Detta skulle delvis kunna förklaras på grund av en brist på genusdiskurser i det 

heteronormativa samhället. Vi tror att det är viktigt att låta genusdiskurserna bli mer 

framträdande i samhället för att öka synligheten kring transsexualitet och motverka dess 

tabubeläggning. Men även för att hjälpa unga transsexuella och komma till insikt om sina 

identiteter och känna sig stolta och tillfreds med sig själva. Ett sätt att uppmuntra 

användandet av genusdiskurser kan vara genom internetforum för transpersoner. Dessa 

erbjuder en mötesplats för transpersoner där de tillåts utbyta erfarenheter, få stöd i 

gruppspecifika frågor eller bara prata av sig rent allmänt. Det går att problematisera om 

huruvida detta är kontraproduktivt eller inte. Att avskilja diskurserna från de 

heteronormativa plattformarna kan leda till att man ofrivilligt upprätthåller osynliggörandet 

av sig själv. För att låta genusdiskurser ta mer plats i det heteronormativa samhället krävs 

det också att transpersoner tillåts synliggöras på ett helt annat sätt än vad som görs i 

dagsläget. I vår intervju med Anna uttryckte hon att det finns en brist på förebilder för 

många unga människor som är förvirrade i sina egna känslor kring identiteten. Hon 

berättade också om vikten av att låta transsexuella i media framställas som människor 

snarare än som en punchline till ett dåligt skämt.  

Efter att ha tagit del av den tidigare forskningen och berättelserna från personerna i studien, 

så framkommer att attityderna gentemot transpersoner i Sverige för oss är överraskande 

positiva. Både vad gäller attityder från familj såväl som från allmänheten. I Landéns och 

Innalas (2000) nationella enkätundersökning kring personers attityder gentemot 

transsexuella kom man bland annat fram till att en majoritet av de svarande stödde rätten 

för transsexuella att genomgå könsoperationer och gifta sig. Samtidigt vittnar flera av 

personerna i vår egen studie om hur familjemedlemmar i regel reagerat med försiktig 

optimism. Ashley berättar hur hon råkat ut för fysiskt våld på grund av hennes 

transsexualitet. Men utifrån övriga berättelser verkar detta snarare utgöra ett undantag från 

regeln. Till exempel berättar Anna att hon i det stora hela fått ett bra bemötande, och Kim 

berättar hur positivt hennes chef reagerat då hon valt att komma ut som transsexuell. Andra 

länder verkar dock inte vara fullt lika öppna som Sverige. Som de tidigare studierna visat så 

nekas transpersoner i både Uganda, Egypten och Zimbabwe grundläggande mänskliga 
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rättigheter. Och i den amerikanska våldsstudien som vi tidigare refererat till framkommer att 

47 % av de svarande transpersonerna blivit utsatta för övergrepp. 

Varför? Vad är det som gör att attityderna gentemot transpersoner i Sverige är såpass 

positiva till skillnad från flera andra länder? Detta skulle kunna förklaras utifrån synen på 

individualism i olika kulturella sammanhang. Individualistiska diskurser genomsyrar det 

svenska samhället, vilket gjort att föreligger ett stort fokus kring personliga erfarenheter och 

preferenser. Det läggs även större vikt vid att maximera det egna välbefinnandet. Detta 

skulle kunna ge svar på varför det i Sverige dels finns en större förståelse för andra individers 

egenintressen, men också varför man i större utsträckning än i vissa andra länder "sköter sitt 

eget". I andra kulturella sammanhang är attityderna gentemot transpersoner inte är lika 

positiva. Detta skulle kunna i sin tur kunna förklaras genom kulturellt bottnade kollektiva 

normer och värderingar däri individualitet och individuella värden är underordnade. Därmed 

också naturligtvis de individer som till exempel står utanför det heteronormativa 

samhället.77 

Men även utanför Sverige kan man börja se tendenser till att attityderna gentemot 

transpersoner börjar bli positivare. Den 6 maj 2014 röstade Europas invånare fram den 

österrikiska sångerskan tillika dragartisten som segrare i 2014 års Eurovision Song Contest. 

Den skäggprydda och prinsessliknande Conchita fick i sanning de rådande genusdiskurserna 

satta i gungning. En gungning som förhoppningsvis aldrig kommer att upphöra. 

Hur vi själva fick oss en tankeställare 

Då vi via mejl kontaktade Patientföreningen Benjamin fick vi ett ifrågasättande svar kring hur 

vi i vårt informationsbrev valt att definiera begreppet transperson. De ser transsexualitet 

som ett sjukdomstillstånd och begreppet transperson som en identitetsmarkör. Detta gör att 

transsexuella enligt dem inte kan kategoriseras som transperson. 

Patientföreningen är trött på den transpersonifieringen som hbt-rörelsen envisas med, och 

försöker upplysa både myndigheter och sjukvård om denna felanvändning av begreppen. 

Föreningen menar att transpersoner är personer som fått en könsidentitet som varken 
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överensstämmer med det kvinnliga eller manliga könet. Ibland kan könstillhörigheten växla 

mellan könen (bi-gender), ibland ligger det någonstans mellan könen (intergender) och vissa 

anser sig inte tillhöra något av könen över huvud taget.78 

De menade vidare att det existerar en gammal konflikt mellan hbt-rörelsen och deras 

patientgrupp. En konflikt som sträcker sig tillbaka till den tiden då homosexualitet i Sverige 

slutade att klassas som en psykisk sjukdom. I samband med att detta skedde valde 

psykiatrieliten att klassa transsexualism som en psykisk störning. En hållning som även 

socialstyrelsen valde och fortsatt väljer att dela. Föreningen Benjamin menar att denna 

klassificering helt saknar vetenskaplig relevans, och påstår istället att 

transsexualitetsforskning visar på att det rör sig om hormonella och genetiska orsaker.  Att 

transsexuella personer lider av en medicinsk fysiologisk åkomma som de endast ämnar bli 

friska från, och därmed tillåts få vara kvinnor och män likt alla andra. I uppsatsen används 

huvudsakligen begreppet transsexuell när det är specifikt transsexuella som åsyftas. I övriga 

fall har vi valt att använda oss utav begrepp transperson. I arbetet har vi valt att använda oss 

utav RFSL:s definiering av begreppen. Den största anledningen till detta val har varit att 

bestämma oss för en vedertagen begreppsdefinition, för att därigenom också minimera 

risken för att begreppsproblematik överskuggar uppsatsen övriga innehåll. Viktigt att påpeka 

här är att vi inte valt att ta ställning till hur begreppen bäst bör användas eller definieras.  

Val av metodologi 

Valet att använda en narrativ metod i uppsatsen diskuterades under metodavsnittet. Det är 

däremot möjligt att reflektera över hur resultaten i studien kunnat skilja sig åt om en av de 

förkastade metoderna använts. De metoder som valdes bort var en fenomenologisk metod 

samt att genomföra en fallstudie. Den fenomenologiska metoden valdes bort då vi ansåg att 

transsexuella inte kan klassas som en homogen grupp. I jakten på vad som skulle kunna 

klassats som kärnan i upplevelserna hos transsexuella är det möjligt att många av de nyanser 

som nu lyfts fram riskerat försvinna ur analysen.  En fallstudie hade i sin tur krävt ett större 

fokus på en studiedeltagare. I den här studien är Anna den enda personen som författarna 

träffat, och hade förmodligen varit den person en fallstudie kretsat kring. En sådan studie 
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hade dock krävt en större mängd material från Anna, och ett flertal möten med henne. 

Något som tidsmässigt kunnat visa sig vara problematiskt.  

Att det i studien använts ett flertal individer vars berättelser är tagna ifrån internet är något 

som är värt att lyftas upp. Inför studien var tanken att genomföra ett flertal intervjuer men 

allt efter att arbetet fortgått har det funnits ett intresse att utforska andra kanaler. 

Resonemanget har varit att på internetforum kan diskurserna skilja sig jämfört med en 

intervjusituation. Det är tänkbart att internetforum öppnar upp för en mindre filtrerad 

diskussion än regelrätta intervjuer. De forumberättelser som använts i studien har också 

varit narrativt strukturerade på ett vis som legat nära uppsatsen metod. Valet att använda 

både en intervju och flera forumberättelser har därför varit intressant för att kunna jämföra 

vad som berörs, och förhoppningsvis också gör studien mer mångfacetterad.  
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Slutsatser 

Till skillnad från vissa tidigare studier som vi upplever i stor utsträckning fokuserar på 

likheter mellan studiens personer, så vill vi även understryka vissa skillnader som 

framkommer. En slutsats utifrån de berättelser vi tagit del av är att identifierandet av 

könsidentiteten varierar kraftigt mellan de olika personerna i studien. I analysen av 

materialet är det inte någon specifik period i livet till vilken insikten om den nya 

könsidentiteten förläggs. Åldersmässigt verkar det förekomma en stor variation på när 

personerna insåg att de var transsexuella. Vi har även urskilt hur detta har tagit sig i uttryck 

innan de kommit ut. Här visar sig dock berättelserna vara mer snarlika de olika personerna i 

studien. Ett utmärkande drag har varit ifrågasättandet av sin könstillhörighet i relation till 

könstypiska symboler, exempelvis leksaker, kläder och enligt könsnormen typiska 

beteenden.  

Ett annat genomgående tema i formandet av könsidentiteten har varit föräldrarnas 

oförståelse och eventuella ogillande inför barnens i tidig ålder otypiska könsbeteende. 

Föräldrarnas förhållningssätt gentemot barnens enligt könsnormen avvikande beteende 

riskerar att göra hela processen skam- och kvalfylld. Att komma ut- och börja leva som 

transsexuell är något som har varit vitalt för personernas välbefinnande. Att få leva i sin rätta 

identitet beskrivs av flera av personerna i studien vara helt och hållet livsavgörande. 

Dessutom framgår av vad personerna uppgett att det varit väsentligt att ha en närståendes 

stöd under den kritiska period då de valde att börja leva i sin nya identitet. 

Reaktionerna då personerna i studien valt att komma ut för sina familjer varierar. Överlag 

beskrivs familjemedlemmarna vara stöttande, trots att det även för dem innebär en stor 

omställning och känns ovant. Detta stöd leder till att transitionen upplevs som lättare. Det 

alternativa scenariot är att familjen ställer sig tveksam eller till och med tar avstånd från 

personernas nya identitet, vilket kan leda till både ilska och sorg. Bemötandet från de 

närstående är oavsett en viktig del i att börja leva i sin transsexuella identitet.  

I mötet med allmänheten existerar det en viss känsla av utanförskap. Detta utanförskap 

grundar sig i reella händelser men också i en allmän osäkerhet hos personerna. En av 

personerna skriver att hon blivit utsatt av våld, delvis på grund av hennes identitet som 
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transsexuell kvinna. En annan person nämner att hon känner sig uttittad då hon till exempel 

är ute på staden. Detta har hos personerna lett till en ovilja eller rädsla av att röra sig allt för 

mycket på allmänna platser.  Det finns även ett definitivt mått av missnöje gentemot 

svenska institutioners bemötande av transsexuella. Vården anses vara bristfällig i relation till 

de behov som transsexuella har, och framförallt i sin förståelse för diagnosen. Transsexuellas 

känslor ifrågasätts och vårdens syn på dem anses vara förlegad. Även bristen på rättigheter 

uppmärksammas vilken i sin tur kan bidra till en marginalisering utav transsexuella. Att bli 

bemött med ett tidigare namn eller fel könspronomen kan leda till både frustration och 

obekvämhet. I många fall existerar det för personen själv inte någon reell identitet i dessa. 

Det finns en förnimmelse av nedvärdering i att bli benämnd vid det tidigare namnet eller 

pronomen, vilken kan utmynna i en känsla av att man som transsexuell begränsas i vem man 

tillåtas vara som individ. 

Den fysiska kroppens domän är av stor emotionell vikt för personerna i studien, som både 

visar sig ligga till grund för känslor av upprymdhet såväl som för vanmakt. I vilken 

utsträckning kön och genus harmoniserar med varandra verkar till stor del avgöra hur 

tillfreds personerna faktiskt är med sig själva och sin identitet.  Till exempel verkar 

utvecklandet av bröst ha ett starkt symbolvärde för de transsexuella männen-till-kvinnorna. 

Liksom att skäggväxt och kroppsbehåring är en ovälkommen påminnelse om deras tidigare 

identitet.  

Vad gäller sexualiteten för personerna i studien kan det inte fastställas några direkta 

gemensamma nämnare. Snarare handlar det om ett utbud av varierade sexuella etiketter, 

där en av personerna upplever sig vara pansexuell (sexualiteten ges en underordnad roll, 

förf. anm.) och en annan som i stora delar av sitt liv sett sig som asexuell. Överlag så 

synonymiseras det sexuella för flera av personerna med förvirring och viss svårbedömdhet, 

men trots detta verkar det ändå finnas ett behov för flera av personerna i studien att 

definiera sin sexualitet. För som vi i inledningen av vårt arbete varit inne på så existerar det 

ett behov utav att definiera och kategorisera människor. Transpersoner själva verkar inte 

heller utgöra ett undantag från regeln. 



56 
 
 

Källförteckning 

Litteratur 

Belsey, C. Poststructuralism: A Very Short Introduction. Spanien: Oxford University Press, 2002 

Berg, M. Självets Garderobier – Självreflexiva Genuslekar och Queer Socialpsykologi. Lund: 

Sociologiska institutionen, Lunds universitet, 2008 

Bryman, A. Samhällsvetenskapliga Metoder. Egypten: Liber AB 2011 

Butler, J. Genus ogjort: Kropp, begär och möjlig existens. Norge: Norstedts Akademiska Förlag, 2006 

Butler, J. Genus trubbel: feminism och identitetens subversion. Uddevalla: Bokförlaget Daidalos AB, 

2007 

Christensen, H.T. Interview with a Transsexual. The Family Coordinator, 23:3 (1974), 243-250, 

http://www.jstor.org/stable/582761 (hämtad 2014-03-26) 

Creswell, J.W. Qualitative Inquiry & Research Design: Choosing Among Five Approaches. USA: SAGE 

Publications, Inc., 2013 

Danielsson, M. Transpersona Non Grata: Den ogiltigförklarade livserfarenheten. Malmö: Faculty of 

Health and Society, Malmö University, 2009 

Diener, E., Oishi, S. & Schimmack, U .Individualism: A Valid and Important Dimension of Cultural 

Differences Between Nations. Personality and Social Psychological Review, vol. 9, no.1 

(2005): 17-31. 

Ekins, R. Science, Politics and Clinical Intervention: Harry Benjamin, Transsexualism and the Problem 

of Heteronormativity. Sexualities, no.8 (2005): 306-328. DOI: 

10.1177/1363460705049578 

Kalman, H & Lövgren, V. (red.).Etiska dilemman: Forskningsdeltagande, samtycke och utsatthet. 

Polen: Gleerups Utbildning AB, 2012 

Landén, M. & Innala, S. Attitudes Toward Transsexualism in a Swedish National Survey. Archives of 

Sexual Behavior, 29:4, (2000): 375-388. 

http://download.springer.com/static/pdf/992/art%253A10.1023%252FA%253A10019

70521182.pdf?auth66=1396015086_f35660841c285157f9848adfea92a5d5&ext=.pdf 

(hämtad 2014-03-26) 

Mizock, L. & Lewis, T. K. Trauma in Transgender Populations: Risk, Resilience, and Clinical Care. 

Journal of Emotional Abuse, 8:3 (2008), 335-354, DOI: 10.1080/10926790802262523 



57 
 
 

Pollock, L. & Eyre, S. L. Growth into manhood: identity development among female-to-male 

transgender youth, Culture. Health & Sexuality: An International Journal for Research, 

Intervention and Care, 14:2 (2012), 209-222, DOI: 10.1080/13691058.2011.636072 

Schrock, D., Reid, L. & Boyd, E.M. Transsexuals' Embodiment of Womanhood. Gender& Society, no.19 

(2005): 317-335. DOI: 10.1177/0891243204273496 

Stryke, S. &Whittle, S. (red.) Garfinkel, H. Passing and the Managed Achievement of Sex Status in an 

“Intersexed” Person.The Transgender Studies Reader, (2006) 58-93, 

http://web.calstatela.edu/faculty/tbettch/Garfinkel_Passing.pdf (hämtad 2014-03-26) 

Nätartiklar 

Brorsson, N. Hatbrott i Malmö mot turkiska transpersoner!.QX. 10-10-03. 

http://www.qx.se/samhalle/15583/hatbrott-i-malmo-mot-turkiska-transpersoner 

(hämtad 2014-03-26) 

Dalén, K. ”Många är rädda för att könsrollerna ska ändras”. Dagens Nyheter. 2012-02-24. 

http://www.dn.se/kultur-noje/manga-ar-radda-for-att-konsrollerna-ska-andras/ 

(hämtad 2014-03-26) 

Lagbevakning med Notisum och Rättsnätet (Notisum). Lag (1972:119) om fastställande av 

könstillhörighet i vissa fall. Lag (1972:119) om fastställande av könstillhörighet i vissa 

fallsum.se/rnp/sls/lag/19720119.htm#P1S1 (hämtad 2014-03-26) 

Lagerwall, K. ”Vi säger inte barnens kön”. Dagens Nyheter. 2012-02-16. 

http://www.dn.se/nyheter/sverige/vi-sager-inte-barnens-kon/ (hämtad 2014-03-26) 

Nationellt Centrum för Kvinnofrid (NCK). Unga HBT-personers utsatthet för våld. 

http://www.nck.uu.se/Kunskapscentrum/Kunskapsbanken/amnen/Vald_i_samkonade

_relationer/Unga_hbt-personers_utsatthet_for_vald/ (hämtad 2014-03-26) 

Patientföreningen Benjamin. Ordlista. http://www.foreningenbenjamin.se/ArtiklarOrdlista.html 

(hämtad 2014-04-10) 

Patientföreningen Benjamin. Plattform. http://www.foreningenbenjamin.com/OmPlattform.html 

(hämtad 2014-04-10) 

Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter (RFSL). 

Transitionsstatistik 1992-2009. http://www.rfsl.se/?p=2404 (hämtad 2014-03-26) 

Transsexualism.se. Utredning och behandling. http://transsexualism.se/utredning-och-behandling/ 

(hämtad 2014-04-09). 

  



58 
 
 

Bilaga 1 

 



59 
 
 

Bilaga 2 

 



60 
 
 

Bilaga 3 

 


