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Titel 

Beyond the gender binary norms. Gender, body and gender identity in public discourses and transgender stories. 
 
Bortom könsbinära normer. Kön, kropp och könsidentitet i statliga diskurser och transpersoners berättelser. 
 
 

Sammanfattning 

Inom transvården finns idéer om att kön, kropp och identitet är stabila och binära. Transvården eftersträvar att 
upprätthålla denna illusion med följden att transpersoner som inte ser en identitet/könsuttryck inom denna idé som 
nödvändig, exkluderas transvården. Jag lyfter i den här uppsatsen fram några transpersoners berättelser vilka i 
dagsläget är exkluderade transvården. Dessa personers resonemang gällande kön, kropp och identitet går på 
diagonalen med transvården och samhällets förgivettagande om att dessa komponenter ska följa en specifik ordning.  
Uppsatsens material visar på att transvården i hänsyn till mänskliga rättigheter, mina deltagares självbestämmande 
över den egna kroppen och identiteten samt mental hälsa, måste transvården ta större hänsyn till klienters behov 
istället för att fokusera på ett reproducerande och befästande utav socialt konstruerad idealisk 
maskulinitet/femininitet, kropp och identitet. Materialet visar att transfobi är lika komplext som genus och är en 
aktion mot ett kulturellt obegripligt genus. Genus görs performativt genom ett system av sociala institutioner, inom 
dessa institutioner återfinns transfobin. Det handlar bland annat om intrapersonella möten, könssegregerande 
praktiker på badet och binär diskurs inom transvården, således visar jag att diagnosen könsidentitetsstörning är ett 
uttryck för transfobi då den normaliserar det binära och staten legitimeras kontroll och rollen som grindvakt i fråga 
om hur vi förkroppsligar subjekt.  
 

Nyckelord 

Transvård, performativitet, kropp, identitet, styrning,   
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En intervjudeltagare sjöng under en intervju upp ett stycke hen har skrivit i samband med att hen 

fyllde i en enkät med tema, om att vara intergender. 
 

Du ska inte tro det blir fred på jord ifall inte någon sätter fart  

Låt freden få bli lite subversiv för då kommer blommorna snart  

Jag gör så att annorlunda också trivs och passar ihop här och där  

Jag gör inte heller någon främmande för jag gör mig alldeles skär  

För freden behövs lite korsningar så där så det hoppar och far  

Jag gör könen många och granna sinsemellan attraktionen mellan par 

Jag gör så roliga ställen där människan kan springa omkring  

jag gör myter nya att tänka med små klichéer både här och sådär1     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
1 Intervjutranskription, Tove.  
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Inledning 

Emilia Lombardi som forskat inom hälsa och sexuell orientering menar att en problematik 

tranpersoner har gemensamt är gruppens svårigheter att få rätt till behandling. Hon 

problematiserar definitioner av identiteter och beteenden som inkluderas trans och menar att 

dessa är föränderliga, terminologin är inte konsekvent och det är troligt att många transpersoner 

inte identifierar sig med en traditionell definition av tillexempel transsexualism, intergender eller 

transvestism. Hon menar att en persons kön och fysiska form kan variera mycket då kroppar, 

kön och könsidentitet institutionaliseras olika beroende på miljö, därav varierar dessa mellan 

individer. Transpersoner har därmed olika behov vilket kräver att insatser inte enbart kan 

fokusera på transvårdens förutfattade meningar om denna grupp. 

        Personer i Sverige som har funderingar och söker stöd i frågor gällande könstillhörighet och 

könskorrigerande behandling rekommenderas av Socialstyrelsen att i första hand vända sig till en 

psykiatrisk mottagning. Där beskriver personen sina problem och får eventuellt en remiss till 

mottagningen för könsbytesutredningar. 2Signe Bremer (etnolog) menar att i samtliga 

utredningsenheter förutom i Lund är en remiss ifrån en legitimerad psykiatriker ett krav för en 

vidare remiss till en könsutredande psykiatriker. På den könsutredande mottagningen genomgås 

en utredning vars tidsomfattning är varierande beroende på utredningsenhet. Hon menar att vissa 

utredningar håller sig inom den svenska förordningens vårdgaranti om 90 dagar men andra 

sträcker sig över ett år. Diagnostiseringsprocessen består av intelligenstester och 

personlighetsbedömande tester. Utredningsteamet består av psykiatriker, psykologer och 

socionomer. En central del i utredningen är att fastställa om vårdsökande är transsexuell eller om 

det handlar om en annan typ av könsdysfori, tillexempel diagnosen könsidentitetsstörning utan 

närmare specifikation, UNS.3 I ICD- 10 (Världshälsoorganisationens klassificeringssystem för olika 

diagnoser) menas att diagnosen UNS avser den person som inte önskar en tydlig könsidentitet, 

men det finns ingen enskild manual för den diagnosen.4 Personer med diagnosen UNS har i 

dagsläget i Sverige inte rätt till könskonträr hormonbehandling, korrigerande kirurgi eller 

fastställelse av annan juridisk könstillhörighet vilket kritiseras bland annat av socialstyrelsen.5 Den 

ideella föreningen KIM med ändamål att driva frågor för könsöverskridande och Riksförbundet 

för homosexuella, bisexuella och transpersoners rättigheter (RFSL) kräver att alla transpersoner 

oavsett ålder, region inom landet och diagnoskod skall ha rätt till bra vård på lika villkor.6 Dessa 

rättigheter förutsätter normalt diagnosen transsexualism, en diagnos med kriterier av att patienten 

begär ett görande av kön, kropp och identitet inom ett könsbinärt system. Transsexualism 

återspeglar alltså förgivettaganden om linjärt kön, ett förgivettagande om att juridiskt kön, kön 

                                                 
2 www.socialstyrelsen.se ”Transsexuella och övriga personer med könsidentitetsstörningar”, artikel nr: 2010- 6- 31   

3 Signe Bremer, Kroppslinjer (Stockholm, 2011), s. 21f. 

4 www.internetmedicin.se ”Transsexualism”, Stefan Arver, Cecilia Dejene, Katarina Öberg, (11- 2- 2). 

5 Transsexuella och andra personer med könsidentitetsstörning. 

6 www.rfsl.se”Rätt till vård och mänskliga rättigheter för transpersoner” noterat 18- 5- 12, www.kim.se ”Om kim” 

noterat: 11- 5 -12 

http://www.socialstyrelsen.se/
http://www.internetmedicin.se/
http://www.rfsl.se/
http://www.kim.se/
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och könsidentitet följer en specifik linje. Inom den svenska transvården finns idéer om kön som 

stabilt och den medicinska tolkningen av positionen bygger på och eftersträvar ett 

reproducerande av denna idé.7 Människor som inte identifierar sig och inte eftersträvar att göra 

kön som motsvarar transvårdens praxis om att reproducera binäritet ges diagnosen UNS och 

exkluderas därmed rätten till behandling. Ett exkluderande som sannolikt kan orsaka lidanden. 

Hur motiverar svensk transvård ett exkluderande av UNS patienter? Vilka konsekvenser får dessa 

diagnoser för transpersoner? Hur resonerar dessa transpersoner om kön, kropp och 

könsidentitet? 

Syfte 

Syftet med den här uppsatsen är att studera hur ett specifikt görande av kön genom statliga 

praktiker konstrueras som diagnosen UNS och könsdysfori samt hur dessa praktiker patologiserar 

transidentiteter, (den ansett normala binära identiteten anses vara förändrad till följd utav 

sjukdom och anses som onormal). Jag ämnar även undersöka hur personer som identifierar sig 

utanför ramarna för binära könskategorier, resonerar kring kön, könsidentitet och kropp. Jag 

analyserar vilken diskurs om kön, könsidentitet och kropp som återfinns i statliga dokument och 

hur denna diskurs förhåller sig till den diskurs om kön som jag urskiljer i intervjudeltagarnas 

utsagor.   

Frågeställningar  

 Vilka är diskurserna om kön i statliga dokument behandlande UNS? 

 Hur resonerar personer som identifierar sig bortom en idé om könet som stabilt och 

binärt, kring ens kön, kropp och könsidentitet? 

 Hur förhåller sig intervjudeltagarnas resonemang till den statliga diskursen? 

Tidigare forskning 

Enligt Bremer är transgenderstudier etablerat internationellt men inom en nordisk kontext är 

kvalitativ forskning med inriktning på transpersoners livsvillkor mycket begränsad.8 Bremer och 

Socialstyrelsen menar att forskning inriktad på personer med diagnosen könsidentitetsstörning 

utan närmare specifikation är av stort värde.9 I Socialstyrelsens utredningar om 

könsidentitetsstörningar är i dagsläget diagnosen UNS marginaliserad. Genom att jag undersöker 

hur staten konstruerar diagnosen UNS och vilka erfarenheter transpersoner har som inte går 

inom vårdens kriterier för diagnosen transsexuell och genom att lyfta fram deras erfarenheter av 

att vara trans i ett könsbinärt samhälle breddar jag analysen. Min uppsats är ett bidrag till en 

rörelse mot ett heteronormativt- könsbinärt ideal.   

 

                                                 
7 Bremer, s. 216. 

8 Bremer, s. 63. 

9 Bremer, s. 221, & Transsexuella och övriga personer med könsidentitetsstörningar. 
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Statlig diskurs 

Sarah Edenheim (historiker) analyserar i sin avhandling Begärets lagar statliga offentliga utredningar 

som mellan åren 1934 och 2001 har behandlat lagar rörande homosexualitet, transsexualism och 

intersexualism. Hennes avhandling visar en strävan efter ett heterosexualiserat samband mellan 

kön, könsupplevelse och begär i de dokument hon analyserar. Hon menar tillexempel att inter- 

och transsexualism definieras utifrån vilket kön de kan tänkas ha en sexuell relation med i 

framtiden. Hon menar att utredningarna präglas av ett konstant behov att normalisera det som är 

avvikande från normen vilket enligt henne bottnar i en oförståelse inför det icke heterosexuella 

begäret. Hon menar att i utredningarna är detta begär och intersexuellas kroppar positionerade 

mellan två dikotoma kategorier av kön, man och kvinna och utombinära begär och kroppar 

förkastas. I utredningarna ses heterosexualitet och entydigt könade kroppar som en nödvändighet 

för legitima kroppar.10 Edenheims forskning visar således på hur binäritet reproduceras inom 

statliga textuella praktiker och hur personer som idag ges diagnosen könsidentitetsstörning UNS 

hamnar emellan diskurser om begripliga subjekt, kön och sexualitet. 11  

Bremer fokuserar i sin avhandling Kroppslinjer: Kön, transsexualism och kropp i berättelser om 

könskorrigering, på hur kroppar skapas genom kroppskorrigerande kirurgi. Hon utgår ifrån 

metaforen linjer vilket enligt henne syftar på en linjär sanningsregim om kön, ett linjärt kön. 

Samhället tar för givet att kropp, könsidentitet, begär och juridisk könstillhörighet skall peka åt 

samma håll och att könet går i linje med dessa förgivettaganden. Hon menar att det inom 

transvården finns ett fel- kroppnarrativ som bygger på denna sanningsregim. En slutsats Bremer 

drar i avhandlingen är att paragraf ett och tre, lagen om fastställelse som transsexuell är 

formulerade utifrån principer om linjärt kön. Bremer menar att ett juridiskt erkännande som det 

kön personen identifierar sig med kräver att personen beviljar kirurgiska ingrepp inte alla 

transsexuella önskar, fastställelsen kräver även att personen ifråga som är gift skiljer sig och 

steriliseras.12 Reglerna i Sverige gällande vem som har rätt till annan könstillhörighet är för 

nuvarande under förhandling. Från och med 1 januari 2013 kommer kraven om att personen ska 

vara Svensk medborgare och ogift att upphöra. Allianspartierna vill ytterligare utreda vilka 

”rättsliga konsekvenser” ett upphörande av steriliseringskravet kan medföra vilket kritiseras av 

oppositionen, Eva Olofsson, ledamot i socialutskottet för vänsterpartiet menar att kravet kränker 

mänskliga rättigheter och rätten till självbestämmande över sin egen kropp, därför måste kravet 

enlig oppositionen avskaffas redan sommaren 2012. Dock menar alliansen att även kravet om 

sterilisering kommer att upphöra den 1 januari 2013.13     

                                                 
10 Sara Edenheim, Begärets lagar, (Stockholm, 2005), s.236ff.  

11 Edenheim, s. 238. 

12 Bremer, ”Avslutande”, s. 214- 222. 

13 www.qx.se, ”Tvångssterilisering avskaffas om ett år” Jon Vos, noterat 14- 6 -12. 

http://www.qx.se/


 4 

Transvård och transpersoners erfarenheter av transvården 

Lombardi menar att kompetensen gällande transpersoner inom amerikansk hälso- och sjukvård 

måste stärkas, det behövs begriplig och konkret information för personal om transfrågor.14 Jag 

relaterar detta till en svensk kontext då socialstyrelsen menar att det finns brister inom den 

svenska hälso- och sjukvården då kunskaperna om diagnosen transsexualism är liten och det helt 

saknas riktlinjer för personer med diagnosen UNS.15 Lombardi menar att transpersoner i en 

amerikansk kontext undviker att söka behandling då de genom andra transpersoner som sökt 

transvård, blivit medvetna om brister inom transvården. Vårdsituationen har resulterat i att 

somliga transpersoner köper och använder könskonträra hormoner illegalt med stora risker som 

följd. Personer som inte lever upp till traditionella föreställningar om kön och genus är i 

riskzonen för hälsorelaterade problem och diskriminering vilket är en problematik transvården är 

en del i.16 Bremer menar att transexuella förutsätts vilja göra vad som inom en binär 

sanningsregim konstrueras som ett motsatt autentiskt kön. Många av Bremers deltagare motsätter 

sig detta ”fel kropp - narrativ” inom vården. Bremer menar att dessa linjer utgör både motstånd och 

en förändringspotential gällande möjliga subjekt och begripliga kroppar. Hon menar att 

vårdsökandets erkännande inom kategorin transsexualism förutsätter en lång utredning, en 

väntan som medför ångest, oro och även död. En obligatorisk väntan som vid dess slut kan 

resultera i transformation och liv. Avhandlingen visar att hur transpersoner förkroppsligar subjekt 

är betydande för psykoterapins eventuella erkännande av sökande som transsexuell och därmed 

ges rätten till behandling, det handlar även om huruvida kroppens nuvarande fysionomi visar en 

potential att ”göra” en linjär kropp. Ett passerande som ett entydigt kön är inom 

sanningsregimen förenat med en fråga om liv och död.  Personer som inte gör linjärt kön känns 

inte igen som begripliga subjekt och riskerar att utsättas för hot och våld. Ett dilemma är att 

diagnosen transsexualism i sig kan medföra ångest och oro samtidigt som ett av psykologins 

kriterier för ett erkännande av personen som transsexuell är personens psykiska stabilitet, med 

konsekvensen att ångestfyllda transpersoner ljuger om sitt psykiska tillstånd för att berättigas 

behandling.   

       Lombardi hänvisar till en studie gjord i USA som visar att transpersoner löper stor risk att 

utsättas för våld och hot om våld. 60 % av USA:s transpersoner har sådana erfarenheter och 37 

% av dem har upplevt ekonomisk diskriminering.17 Jag relaterar här till den svenska Statens 

folkhälsoinstitut som i rapporten Hälsa på lika villkor? från 2006, visar att transpersoner i Sverige 

har sämre självskattad och psykisk hälsa samt känner mindre tillit till samhället än övriga 

befolkningen. Många transpersoner är inte heller öppna med sin könsidentitet/ könsuttryck vilket 

även är vanligare i generationerna 50 – 60 och 70 - talister.18 I Statliga folkhälsoinstitutets rapport 

                                                 
14 Emilia Lombardi, Enchaning transgender health care, (Am j public health, 2001). 

15 Transsexuella och övriga personer med könsidentitetsstörningar. 

16 Lombardi. 

17 Lombardi. 

18 Niklas Roth, Gunnel Boström, Karin Nyqvist, Hälsa på lika villkor, R 2006 – 8.  
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om homosexuella, bisexuella och transpersoners hälsa från år 2005 uppger 55 % av tillfrågade 

transpersoner att de under de senaste 12 månaderna blivit diskriminerade.19 Folkhälsoinstitutet 

menar att alla former av diskriminering har sin utgångspunkt i samhälleliga strukturer oavsett om 

diskriminering utövas av enskilda individer eller samhällsinstitutioner. Folkhälsoinstitutet menar 

att en människas hälsa inte enbart beror på biologiska faktorer och levnadsvanor utan även hur 

samhället är organiserat och strukturerat. Folkhälsoinstitutet menar även att det finns ett positivt 

samband mellan upplevd diskriminering och bristande tillit till samhället vilket i sin tur leder till 

utanförskap och sämre hälsa.20 Lombardi menar att en ökad tolerans i samhället gentemot 

transpersoner måste till i en amerikansk kontext och transpersoners liv och identitet måste 

erkännas inom alla områden, såväl inom politik som inom forskning och klinisk praktik.21 En 

slutstats jag menar är lika relevant för en svensk kontext. 

Teori  

I det här avsnittet presenterar jag de teoretiska tankegångar jag använt i analysarbetet av 

dokument och intervju- transkriptioner. Jag presenterar här även för uppsatsen centrala begrepp 

och hur jag förhåller mig kritiskt till dessa.   

Socialkonstruktionism, genusteori och materiellsemiotik  

Judith Butlers (professor i retorik) genusteori placerar sig inom det socialkonstruktionistiska 

fältet. Jag redogör här kort för huvuddragen inom socialkonstruktionism innan jag går in på 

Butlers resonemang. Inom socialkonstruktionism menas att verkligheten är socialt konstruerad, 

det ansett naturliga och det som kännetecknar sunt förnuft är inom teorin föremål för 

utforskning. Samhället och verkligheten består av sociala institutioner och socialt skapade 

kategorier som är ett resultat av hur vi strukturerar upplevelser av omgivningen. Det faktum att 

vissa attribut kopplas till ett specifikt objekt är beroende av att vi har kunskaper om objektet. 

Som barn lär vi oss ett språk som strukturerar verkligheten åt oss, på så vis föds vi in i en redan 

konstruerad verklighet och meningen om objekt förs vidare.22 

Butler menar att en subjektifiering föregås av en reglering som verkar genom sociala normer. 

Hon menar att subjektet blir till i ett intraagerande med regulativa diskurser, diskurser som reglerar 

erkännanden av vad som är ett kulturellt begripligt kön. Med intraagerande menar Barad att 

fenomen är samkonstituitiva, till skillnad från interaktion menas att subjekt och objekt inte 

existerar före fenomenet.23 Subjektifiering kan inte separeras ifrån genusifiering som är avhängigt 

sociala normer. Det är frågan om en regulativ makt som är närvarande i subjetsprocessen, 

                                                 
19 www.fhi.se ”Homosexuellas, bisexuellas och transpersoners hälsosituation”, rapport nr: A 2005:19. 

20 Homosexuellas, bisexuellas och transpersoners hälsosituation. 

21 Lombardi. 

22 Soren Barlebo Wenneberg, Socialkonstrutivism, (Malmö, 2010), s. Slutsatser, 169-174. 

23 Karen Barad, Posthumanistiska nyckeltexter, (Lund, 2012), red Cecilia Åsberg, Martin Hultman & Francis Lee, s. 

201.  
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processen varigenom vi känns igen och erkänns inom den socialt konstruerade kategorin 

människa. Butler menar att normer styr vilka sociala handlingar som är begripliga och fungerar 

som en outtalad normaliseringsstandard, normen styr vad som är normalt och vad som förväntas 

inom den sociala domänen. Hon menar att det obegripliga, som det kön som inte erkänns som 

autentiskt, som begripligt feminint eller maskulint inom normen, definieras emot normen som 

reglerar kulturell begriplighet.24 Det finns enligt henne ett normativt genus som bygger på 

könsbinära principer, det genus som är ett maskineri som naturaliserar en viss typ av maskulinitet 

och femininitet i relation till hormonella, kromosommässiga, psykiska och performativa villkor.25 

Begreppet könsbinär syftar på en idé om kön som dikotomt och kan därmed enbart göras på två 

olika sätt, som man eller kvinna. Kön kan göras på många olika sätt men inom det binära är 

endast man och kvinna de fullständigt begripliga. Inom ett könsbinärt system regleras och 

reproduceras en normativ idé om kön som binärt. Dessa variabler är alltså med i den process 

varigenom kön konstrueras och dess mening upprätthålls. Med performativitet syftar Butler 

bland annat på talakter, hon menar att själva talhandlingen är en del av hur kön görs och vi utför 

genom språket omedvetna handlingar som konstituerar kroppar. 26 Binärt genus är enbart 

summan av hur vi konstruerar verkligheten och kan alltså vara annorlunda, se 

socialkonstruktionism. Fenomenet trans är ett exempel på hur det kön vi känner som en sanning 

visar sig vara instabilt då detta genus placeras utom det normativa könsbinära systemet. Denna 

avvikelse kan i sin tur bidra till att dekonstruera ett normativt kön genom ett nytt 

förkroppsligande av genusnormer. Butler menar dock att det kulturellt begripliga könet villkoras 

av regulativa makter, se socialkonstruktionismens sociala institutioner, här syftas på juridik, 

medicin och psykiatri, vilka är komponenter som naturaliserar ett visst görande av genus och 

befäster dess position och reproducerar kunskapen om ett binärt genus som nödvändigt, som en 

vedertagen sanning och förvägrar det som inte går inom normen, se socialkonstruktionismens 

problematisering av det ansett naturliga. Butler menar att genusidentitetsstörningar är ett 

patologiserande av vad som inom den kulturellt betingade sanningsregimen uppfattas som 

felaktigt förkroppsligat genus och genom denna praktik normaliseras könsbinäriteten. Butlers 

performativa resonemang tar inte hänsyn till kroppens betydelse för konstruktionen av subjektets 

konturer. Kroppen är central i en analys av en transkontext då den är betydande för hur kön 

iscensätts. Jag kompletterar därför Butlers resonemang med det materiellt semiotiska resonemang 

som Rosi Braidotti (genusvetare) för. Braidotti menar att subjektet förkroppsligas i en process av 

genomkorsade affekter och variabler beroende av tid och rum. Hon menar att subjektets 

konturer konstitueras av politiska diskurser. Hon menar att subjektets tillblivelse sker ur ett begär 

att bli till, ett begär som regleras och förhandlas med olika sociala maktnivåer. Braidotti liknar 

kroppen vid en omvandlare av energiflöden där affekt, begär, politik och materialitet intraagerar. 

De olika komponenterna har ingen immanent agens och de får mening när de intraagerar. I linje 

                                                 
24 Judith Butler, Genus ogjort, (Stockholm, 2006), s. 58ff. 

25 Butler, s. 60. 

26 Butler, s. 175. 
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med den här teorin är konturerna för den begripligt mänskliga kroppen föränderliga och 

personers förkroppsligande upplevelse och känslor utom det språkliga, historiska och kulturella, 

det affektiva, har betydelse i relation till dessa faktorer gällande hur kroppen konstitueras och kan 

komma att konstitueras. 27  

Governmentality  

I en analys av makt utgår jag ifrån de idéer om staten och styrning som kännetecknar den teori 

Foucault benämner som governmentality. Mitchell Dean (sociolog) menar att styrning är ett 

centralt begrepp inom teorin och frasen styrning av styrning visar på ideologin om maktprocesser 

inom teorin. Han menar att vi styr oss själva i olika situationer, som exempelvis på jobbet och i 

relationer med vänner. Styrning refererar till våra beteenden, hur vi reglerar oss själva och hur vi 

leder oss själva. Han menar att diskussioner gällande styrning är alltid värderande och normativa 

vilket hänger samman med att diskussionen utgår ifrån kluster av standarder och normer gällande 

styrning, utifrån vilka styrningen blir bedömd. Det idealiska beteendet är det beteende individer 

och grupper förväntas sträva mot. Det här synsättet förutsätter att det är möjligt att reglera och 

kontrollera beteenden rationellt och att det finns agenter med ansvar över att en reglering sker. 

Rationalitet är således något jag problematiserar med socialkonstruktionism. Dean menar att 

staten formar till viss grad medvetet och med varierande resultat våra beteenden och de kluster av 

normer dessa värderas mot. Staten är i det här perspektivet styrd på flera olika sätt då staten har 

flera organ och myndigheter, med olika aspekter av hur beteende ska regleras. Styra och att bli 

styrd är två aspekter av en och samma fenomen, vare sig det handlar om en individ, ett kollektiv 

eller ett bolag. Staten omfattar inte enbart ett utövande av auktoritet över andra eller hur 

abstrakta entiteter som stat och befolkning styrs, utan är även betydande för hur vi styr oss själva. 

Frågor om kroppar, liv, själv och person sammankopplas med stat, politik och administration. 
28Inom governmentality är språk en central aspekt att analysera vilket går väl ihop med Butlers 

resonemang och diskursteori som jag presenterar nedan. Med teorin kan jag analysera hur 

diagnosen UNS och gruppen trans formas och regleras i relation till staten, myndigheter och 

lagar, men även hur transpersoner och de personer diagnosen avser samt den övriga sociala 

omgivningen är aktiva i processen genom att göra motstånd och genom att låta sig styras, en 

process betydande för konstruktionen av gruppen trans. Således är styrning ett komplext 

fenomen och staten samt andra kollektiv styr oss alla i hur vi ska förkroppsliga subjekt.       

Begreppsproblematisering  

Ett centralt begrepp i uppsatsen är transperson. Transperson är ett paraplybegrepp som 

inkluderar kön och könsidentiteter utom samhällets normer reglerande kulturellt begriplig 

femininitet och maskulinitet. Det kan handla om transvestism, intergender, nongender eller 

                                                 
27 Albin Ekdahl, 740G55, (Linköpingsuniversitet, 2012). Rosi Braidotti, ”Att bli kvinna; om förkroppsligade 

skillnader” i Post-humanistiska nyckeltexter, red. Cecilia Åsberg m.fl. (Lund, 2012), s. 122ff. 

28 Mitchell Dean, Governmenatality, ( London, 2006), “Government and governmentality” s, 10- 16.   
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transsexualism. Begreppet transvestit syftar på den person som i varierande grad använder sig 

utav ett annat könsuttryck än det inom normen förväntade och enligt internationella 

diagnosmanualer ICD-10 klassificerat som en beteendemässig störning, en klassificering som inte 

längre gäller i den svenska versionen av ICD – 10. Intergender syftar på personer som identifierar 

sig som både man och kvinna mellan/eller bortom dessa kategorier och nongender syftar på 

personer som inte indentifierar sig med något kön.  Transsexualism klassificeras som en 

psykopatologisk sjukdom i enlighet med DSM – IV:s manualer och syftar till en person som har 

stark och bestående identifikation med det motsatta könet och/eller att personen känner sig 

otillräcklig eller otillfredställd i sin könsroll.2930 Transvestism och transsexuell är alltså 

patologiserande medicinska begrepp, jag relaterar till Bremer och Lambardis forskning som visar 

på att det råder skillnader i vilken definition de personer som identifierar sig med begreppen 

lägger i dem. Det finns många transidentiteter utanför dessa kategorier och det finns många 

personer som anser sig vara transsexuella men som inte uppfyller diagnosen transsexualism. 

Queer är också ett begrepp som används i texten, queer syftar på en rörelse som mixar binära 

normer31, queer kan vara en identitet men även en social rörelse. I texten förekommer queer i 

egenskap av båda varianterna. I texten förekommer även begrepp som homosexuell, man, 

kvinna, kön, vård och diagnos. Inom diskursteori som jag nedanstående presenterar menas att 

begrepp (som ovan nämnda) är med och konstituerar verkligheten, en specifik kausalitet kan 

reproducera positioner och verkligheten som vi förgivet ser den.32 Begrepp eller kategorier är 

inom diskursteori således en produkt av hur vi kategoriserar världen, verkligheten är inte objektiv 

utan subjektiv, varierande och föränderlig. En okritisk blick på sambandet mellan exempelvis 

transperson, vård och diagnos i en text kan reproducera en specifik positionering av en 

transperson som sjuk. Med kritisk diskursteori förhåller jag mig kritisk samt antiessentialistisk till 

dessa begrepp och syftar till ett dekonstruerande av den ontologi vari dessa begrepp är 

komponenter och ger positioneringen trans och UNS mening som psykopatologiska diagnoser. 

En kritisk diskursanalys möjliggör ett vidgande av tillsynes statiska begrepp.   

Metod 

I det här avsnittet presenterar jag den metod jag använt mig av i analysarbetet. I det här avsnittet 

följer även en självreflexion, jag problematiserar mina erfarenheter och intentioner och hur det 

kan forma forskningsobjektet. Jag reflekterar över och motiverar även uppsatsämnet, teori och 

metod ur ett etiskt perspektiv. Jag presenterar även hur jag har gått tillväga för att samla in 

empiriskt material och vilket det här materialet är och visar på dess relevans. Avsnittet avslutas 

med en presentation av intervjudeltagarna.   

                                                 
29 Bremer, s. 17f. 

30 Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, (Malmö, 2008), s. 483ff.  

31 Jay Prosser, Queer Feminism, Transgender, and the Transubstantion of sex” i The transgender studies reader, s. 258. 

32 Marianne Winther Jorgensen, Louise Phillips, Diskursanalys, (Lund, 1999), s.11. 
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Empiriskt material 

Mitt empiriska material består utav både intervjuer och dokument. Intervjumaterialet presenteras 

under rubriken Deltagare och här presenterar jag valda dokument. I analysen lyfter jag in American 

Psyciatric Association (APA) som är den största vetenskapliga organisationen som företräder 

psykologi i USA. Apa är utgivare av manualen Diagnsotic and statistical Manual of Mental 

disorder som används som komplement inom svensk vård. Jag analyserar Socialstyrelsens 

utredning Transsexuella och andra personer med könsidentitetsstörning, 2010. Utredningen utgår ifrån 

Standards of Care:s praxis utgiven av World Professional Association for Trangender Health som 

är en professionell multidisciplinär organisation med uppdrag att bland annat främja 

evidensbaserad vård och forskning för förståelse och behandling av diagnosen gender identity 

disorder eller den mer officiellt kända benämningen, genderdyspohria. RFSL kräver dessutom att 

den svenska transvården ska följa Standards of care:s riktlinjer så som de är utformade idag.33 Jag 

ser det därför som väsentligt att lyft in den diskurs om kön vilka riktlinjerna argumenteras utifrån 

i Standards of care i min analys.  

Kritisk diskursanalys 

Jag har valt kritisk diskursanalys som metod då den syftar till att blottlägga maktstrukturer, teorin 

är således inte opartisk utan står på de förtrycktas sida. Med kritisk diskursanalys kan jag analysera 

och placera min uppsats i en process av social förändring. Kritisk diskursteori är en teori som 

ämnar till att blottlägga hur verkligheten är konstituerad. Jag kan problematisera dens 

komponenter vilka legitimerar lagar och riktlinjer gällande trans och transvård. Jag menar att en 

kritisk ansats förutsätter en förståelse för hur verkligheten är konstituerad. Alan Bryman, som 

forskat inom organisations- och samhällsforskning menar att inom kritisk diskursanalys är det 

språkets roll som maktresurs inom ideologi och sociokulturell förändring som analyseras. En idé 

inom kritisk diskursanalys är att individuell handlingsfrihet hämmas av strukturer. Inom kritisk 

diskursteori menas att diskurs är en social praktik som konstituerar den sociala världen,34 (jämför 

socialkonstruktionism). Diskursen konstitueras av maktrelationer, sociala praktiker inberäknade 

och det är dessa relationer som analyseras. Det som är inom diskursen uppfattas som en sanning 

när det återspeglar diskursen, genom denna process reproduceras mening men diskursen är inom 

kritisk diskursanalys framförallt generativ. Diskurs analyseras inom kritisk diskursanalys utifrån 

tre dimensioner och det menas att alla former av språkbruk är en kommunikativ händelse. I den 

första dimensionen fokuseras på det textuella, det vill säga grammatik, vokabulär och relationen 

mellan begrepp i en text. Strukturer och mening analyseras. Den andra dimensionen, diskursiva 

praktiker, syftar på kommunikations- och konsumtionsprocesser som är förbundna med texten. 

Hur kommuniceras mening genom diskursiv interaktion, vilka tidigare diskurser används för att 

skapa texten och hur använder textmottagare dessa diskurser när de konsumerar texten?35 En hög 

                                                 
33 Vård och rättigheter för transpersoner. 

34 Bryman, s. 483ff. 

35 Jorgensen, Pihillips, s. 74f. 
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interdiskursivitet är en drivkraft för sociokulturell förändring, nya kombinationer av diskurser 

konstrueras och en diskursiv reproduktion kan analyseras genom relationen mellan olika 

diskurser. Interdiskursivitet är en form av intertextualitet, olika texttyper binds samman när en 

textförfattare införlivar element från andra texter. Möjligheten till förändring begränsas utav 

maktrelationer som reglerar vem som har tillträde till diskursen. Olika institutioner kan ha 

gemensamma diskursiva praktiker och en diskursiv praktik kan användas på tvärs genom olika 

institutioner. En analys förutsätter att relationen mellan olika institutioner och diskursordningar 

(systemet varigenom diskursen konstitueras) som är knutna till dem uppmärksammas.36 Den 

tredje dimensionen är social praktik som syftar på det större sociala sammanhang den 

kommunikativa händelsen är en del utav.  Inom kritisk diskursanalys kartläggs förbindelser 

mellan språkbruk och social praktik.37 I en analys av diskursiva praktikers roll i upprätthållandet 

av en social verklighet och dess betydelse för social förändring fokuseras konkreta fall av 

språkbruk. Kritisk diskursanalys fokuserar alltså på en lingvistisk- diskursdimension hos sociala, 

kulturella fenomen och förändringsprocesser, diskursen står därmed i ett dialektiskt förhållande 

till olika sociala dimensioner. Jag har valt olika dokument vari diagnosen UNS och lag om juridisk 

fastställelse formuleras och diagnosen görs performativt. Jag menar utifrån Barads resonemang 

om fenomen som samkonstitutiva att dokumenten är med och uppför diagnosen. Dokument jag 

ovanstående presenterat. Diskursiv praktik och textanalys är två skilda praktiker som ska 

separeras analytiskt. Jag väljer i min uppsats att fokusera på textanalys och social praktik men i 

och med att jag analyserar texten är jag aktiv i den process varigenom texten konsumeras. Enligt 

Norman Fairclough vars resonemang jag utgår ifrån, menar att det är upp till forskaren att utifrån 

avsikter med analysen avgöra förhållning till analysmetoden.38 I en analys av social praktik räcker 

inte diskursanalysen till. För att kartlägga de sociala och kulturella relationer och strukturer som 

skapar diskursens referensram kompletteras diskursanalysen av tillexempel sociologisk teori.39 Jag 

väljer här att komplettera med Butlers genusteori som jag tidigare presenterat, med hennes teori 

kan jag analysera empirin ur ett genusperspektiv vilket jag ser som relevant då empirin fokuserar 

en könsidentitetsstörning. Med Butlers teori kan jag koppla den statliga diskursen till en 

diskussion om hur kön, subjekt och kroppar regleras och konstrueras inom regulativa normer. 

Med diskursanalys kan jag enbart visa på diskursens komponenter, inte kritisera den. Med Butlers 

teori för jag in den statliga diskursen och deltagares erfarenheter i ett större socialt sammanhang, 

Butlers teori blir diskursens referensram som hjälper mig att analysera diskursens betingelser. 

Butlers teori och deltagarnas diskurs är nödvändiga för en diskussion om ideologi, konsekvenser 

och socialförändring. Butlers teori är inspirerad av Michel Foucault som är en av de främsta 

föregångarna inom diskursteori. Med Butlers resonemang kan jag analysera om det är en 

reproducerande diskurs om kön som förs eller se om resultatet är kontroversiellt men hennes 

                                                 
36 Jorgensen, Pihillips, s. 77. 

37 Jorgensen, Pihillips, s. 90. 

38 Norman Fairclough, Discourse and social change (Cambridge, 1992,), s. 225. 

39 Jorgensen, Pihillips, s. 75. 
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resonemang är framförallt ett teoretiskt verktyg jag använder för att tolka hur 

könsidentitetsstörningen konstrueras inom diskurser. Jag är medveten om att en kritisk 

diskursanalys är en positionering jag intar, en diskursiv position betydande för uppsatsens 

resultat. Metodens kritiska ansatser till makt, mina intentioner att blottlägga ett marginaliserat 

görande av kön med hjälp av kritisk diskursanalys, för att sedan utmana denna ordning med 

Butlers teori och deltagarnas utsagor, menar jag gör konstellationen av metod, teori och empiri 

adekvat.   

Fältkontakt och intervjumetod 

Jag har sökt deltagare genom ett socialt nätverk på internet. Inom nätverket kan personer skapa 

olika forum som en ytterligare kanal inom nätverket för att lätt kunna komma i kontakt med 

personer som är intresserade utav forumets tema. Jag har genom forum med trans som nav sökt 

upp intressanta personer och skickat ett informationsbrev till dem genom mediet, för att därefter 

kommunicera via mail och telefon. Tillfrågade har på goda grunder tackat ja till ett deltagande, 

det vill säga att tillfrågade har informerats om uppsatsens syfte, att jag är universitetsstuderande 

och etiska principer som att ett deltagande är frivilligt och kan avbrytas, att informationen 

kommer att behandlas konfidentiellt och att den deltagande enbart svarar på de frågor som denna 

är bekväm med. Efter att tillfrågade ställt sig positiva till ett deltagande har tid och plats för 

intervjun bestämts i dialog med deltagaren. Jag har även använt mig av ett snöbollsurval, min 

handledare för uppsatsen har genom bekanta tagit kontaktuppgifter till relevanta personer, 

uppgifter som personen medgivit att de kan delas ut. Jag har därefter även skickat ett 

informationsbrev till dessa personer. Två av deltagarna har rekryterats genom ett snöbollsurval. 

Efterfrågade har varit positivt inställda till ett deltagande då de menar att det är viktigt att denna 

grupps erfarenheter lyfts fram. Den sårbara position deltagarna är i gör det mycket viktigt att 

deltagares integritet skyddas, därav strävar jag efter att i möjligaste mån anonymisera deltagare. 

Namn är ersatta med pseudonymer som är könade på samma sätt som de riktiga, ålder är inte 

exakta utan avrundade. Jag tar i analysen hänsyn till att deltagarna bor utspridda över landet då 

det har betydelse för en förståelse av deltagares olika erfarenheter av transvården då denna 

varierar mellan landsting men bostadsort lyfts inte explicit. Den juridiska tillhörigheten deltagarna 

har är något de vill komma ifrån, därför lyfter jag av hänsyn till deltagarna enbart fram 

tillhörigheten när analysen fordrar det. Uppsatsens syfte medför att deltagare sannolikt delar med 

sig av smärtsamma minnen. Oscar Pripp (docent i etnologi) menar att forskaren inte kan inta en 

roll som terapeut med deltagare.40 Det är deltagarnas erfarenheter som är intressanta och jag har 

inte utgått ifrån att det är sorgfria erfarenheter deltagarna delar med sig utav vilket inte heller visat 

sig vara fallet, således är det deltagarens marginaliserade position som delvis motiverar uppsatsens 

syfte. Jag har därför inte lämnat deltagare utan att först prata med deltagaren om hur den har 

upplevt intervjun, samtliga menade dock att de upplevde intervjun som intressant och hade ett 

                                                 
40 Oscar Pripp, ”Reflektion och etik”, i etnologiskt färltarbete, red Lars Kaijser, Magnus Öhlander, (Lund, 2011), 

s.83. 
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positivt uttryck vid intervjuns slut. Jag har genomfört fyra telefonintervjuer och en vanlig intervju 

där vi suttit mitt emot varandra under samtalet. En intervju blev kort, jag upplevde att 

intervjudeltagaren kände sig obekväm med att berätta om sina erfarenheter och intervjun 

avslutades snabbt. När jag transkriberat materialet dök det upp följdfrågor vilka jag mailade till 

personen, som därpå skickade uttömmande svar och klargjorde att den är bekvämare med att 

uttrycka sig i skrift. En annan deltagare skrev självmant en reflektionstext efter det att 

telefonintervju genomförts. En positiv aspekt utöver den etiska med mailintervju som metod är 

att svaren är självutskrivande och behöver inte transkriberas. Steinar Kvale (har forskat inom 

pedagogisk psykologi) och Svend Brinkmann (forskar inom psykologi och kvalitativ metod) 

menar att intervjuer via telefon och mail försämrar kommunikationen när kroppsspråk, mimik 

och gester inte är synliga för parterna i samtalet.41 Dessa nackdelar är dock i det här fallet till vissa 

fördelar eftersom två deltagare har social fobi. Deltagarna upplevde dock intervjuerna som 

intressanta och telefonintervjuerna har överlag flytitt på bra. En klar fördel med telefonintervju är 

flexibiliteten gällande tid och geografiska skillnader, mina deltagare bor utspridda över landet.  

              Jag har genomfört semistrukturerade intervjuer och utgår ifrån Brymans föreskrifter.42 

Under intervjuerna förhöll jag mig till en intervjuguide med teman specifika för mina 

frågeställningar. Fördelen med en semistrukturerad intervju är att intervjuprocessen är flexibel, 

jag har möjlighet att under intervjun ställa oförutsägbara frågor utan att jag lämnar temat samt att 

deltagaren ges större utrymme att lyfta fram vad denne tycker är viktigt. Under intervjuerna 

fokuseras deltagares syn på och erfarenhet av lagarna, vården och vardagen samt relation till 

kropp och könsidentitet. Jag relaterar till Bremer som menar att transsexuella ofta får förklara för 

såväl professionella som närstående vad transsexualism är och hur tillståndet uppstår.43 I den här 

uppsatsen som fokuserar på ett dekonstruerande av den regulativa makt som vårdapparat och 

juridik har i enlighet med Butlers resonemang menar jag att dessa uttröttande frågor inte är 

väsentliga. Jag ser även en risk med att deltagare upplever sin position bli ifrågasatt med en sådan 

frågeställning. Det är av etisk väsentlighet jag eftersträvar en öppenhet inför deltagares identitet 

och erfarenheter under hela uppsatsarbetet. Jag tar ställning när jag menar att det föreligger en 

problematik gällande de villkor under vilka dessa människor lever men det är enbart deltagarna 

som kan svara för den egna livssituationen.            

          Intervjuerna spelades in för att sedan transkriberas vilket är ett viktigt steg i 

analyseringsprocessen. Vid analys av transkriptioner använder jag mig av samma textanalytiska 

och sociala principer som när jag analyserar statliga textdokument, principer jag redogjort under 

rubriken kritisk diskursanalys. Under en intervjusituation råder en maktasymmetri där jag som 

intervjuare har betydelse för vilken empiri intervjun ger, mina intressen och vilka frågor jag väljer 

att ställa. Det är dock till min och deltagarens fördel att jag använder semistrukturerad metod då 

den stärker deltagarens möjligheter att påverka samtalet. Pripp skriver om den tredje deltagande 

                                                 
41 Steinar Kvale, Svend Brinkmann, Den kvalitativa forskningsintervjun, (2009, Lund), s. 165. 

42 Bryman, s. 415. 

43 Bremer, s.51. 
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och menar att grupper som ges stort utrymme i offentligheten sannolikt i en intervjusituation 

förhandlar med en identitet som genom offentligheten kommit att presentera gruppen.44 

Transidentiteter och dessa personers erfarenheter är exkluderade i samhället samtidigt som ett 

avvikande från könsbinära normer är stigmatiserande och gör dess kroppar mycket synliga. Jag 

menar att deltagare under intervju har visat en strävan efter ett erkännande av transidentiteter och 

motsatt sig det stigma en patologisering medför. I en intervjusituation identifierar deltagare 

varandra, i en intervjusituation där jag och deltagare sitter mitt emot varandra kan min anatomi 

och min klädsel vilka följer en performativ linje för begriplig maskulinitet ha betydelse för hur 

deltagare förhåller sig till mig och vilken information som deltagaren delar. Intervjun ansikte mot 

ansikte genomfördes i deltagrens hem då hen menar sig är bekväm med det. Innan själva 

intervjun började förde vi ett vanligt samtal med deltagaren i fokus, vi pratade om fritidsintressen. 

Deltagaren klargjorde även att hen vill vara säker på att vi talar samma språk om kön, kropp och 

könsidentitet, innan diktafonen slogs på. Denna typ av inledning upplever jag är 

förtroendeingivande och avslappnande men en sådan inledning upplever jag kommer mer 

spontant och okonstlat i en intervjusituation ansikte mot ansikte i deltagarens hem.   

Självreflektion  

Jag är som uppsatsskrivare med och skapar verkligheten och uppsatsens forskningsobjekt. Det är 

därmed av vikt att jag reflekterar över mina intentioner och erfarenheter. Jag tar ställning och 

menar att det föreligger en problematik i att människor vars identiteter som går utom ett 

könsbinärt system diagnostiseras samtidigt som det binära samhälleliga idealet ställer gruppen 

utan möjligheter till behandling som sannolikt kan minska lidanden. Jag kategoriserar mig själv 

bland annat som homosexuell man och har även känt en starkare identifikation utanför ramarna 

för maskulinitet, därav har jag upplevt min könsidentitet som problematisk i relation till hetero- 

binära normer. Denna erfarenhet har hos mig initierat tankegångar om könsbinäritet och denna 

erfarenhet menar jag har inflytande över mitt val av tema, tolkningar och mina sympatier för 

gruppen jag vill lyfta fram. Jag vill dock förtydliga att positionen trans inte ska förväxlas med en 

fråga om sexualitet, transpersoner har olika sexuella preferenser. Jag vill även tydliggöra att mina 

erfarenheter representerar mig, jag vill inte befästa en stereotyp bild av homosexuella män som 

ansett feminina. Jag identifierar mig inte som transperson vilket har både för- och nackdelar. 

Positionen distanserar mig från fältet vilket medför att jag inte tolkar empiri genom en erfarenhet 

som transperson och nyansering av tolkningar främjas. Jag eftersträvar att vara tydlig som 

forskarsubjekt genom att lyfta fram min egen position i texten när situationen fordrar det.    

Etik  

Bente Gullveig (forskar inom hälso-, välfärd och vetenskapshistoria) och Alver Ørjar Øyen 

(sociolog) menar att etiskt känsliga teman kräver stor försiktighet gällande frågeställning och 

metod, forskaren måste föregripa risken att ett stigma reproduceras eller risken med att 

                                                 
44 Pripp, s. 68.  
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forskningen enbart visar på problem istället för möjligheter till förändring. Det handlar om att 

ställa sig kritisk till vem som är svag och i förhållande till vad. Gullveig och Øyen hänvisar till 

NESH: s riktlinjer (Norges etiska kommitté för samhällsvetenskap, juridik och humaniora) och 

menar att forskaren har ett ansvar att frambringa kunskap om marginaliserade gruppers villkor 

med syfte att skapa en grund för förbättringar. 45 Jag har i min uppsats genom hela 

forskningsprocessen gjort etiska överväganden. Val av frågeställning, teori och metod är etiskt 

avvägda för deltagarnas fördel och min uppsats syfte är avvägt i riktning mot att öppna för en 

förändring till deltagarnas fördel. Med mitt val av metod och teori betraktar jag verkligheten som 

konstruerad och visar att verkligheten kan vara en annan. Med uppsatsen analyserar jag kritiskt de 

praktiker som exkluderar och stigmatiserar personer som inte önskar ett görande av binärt kön. 

Med mitt tillvägagångssätt menar jag att uppsatsen inte enbart lämnar gruppen länkad med en 

hop av problematik, utan uppsatsen visar även på möjligheter till förändring. Den här uppsatsen 

är i sin empiri begränsad vilket medför att inga generella slutsatser kan dras om hur den statliga 

diskursen bör transformeras för att motsvara transpersoners behov eller vilka förändringar som 

kan vara nödvändiga utanför transvården, deltagarnas erfarenheter representerar inte heller hela 

gruppen trans erfarenheter eller behov.  

Presentation av deltagare 

I mån av mina deltagares anonymitet och i hänsyn till att läsaren lättare ska kunna orientera sig i 

texten ger jag här en mycket kort presentation av deltagarna. Micke identifierar sig som 

nongender och är 20 år gammal.  Kim identifierar sig som könslös transperson/ queer, är 25 år 

gammal och har genomfört en mastektomi, (kirurgiskt avlägsnande av bröstvävnad). Gaby- är 

osäker på sin könsidentitet och är 30 år gammal. Gaby har även diagnosen könsdysfori UNS och 

går nu en utredning för transsexualism. Tove identifierar sig som intergender och är 25 år 

gammal. Tove har även skrivit en reflektionstext. Robin identifierar sig som nongender, är 25 år 

gammal och har genomfört en mastektomi. Intervjuerna har som ovan redogjort genomförts via 

telefon, förutom intervjun med Tove som genomfördes i hens hem. Deltagarna är för närvarande 

universitetsstuderande, Gaby är sjukskriven men har tidigare läst på universitet. Samtliga 

intervjuer har genomförts under våren 2012.  

Analys 

Jag inleder analysen med att presentera två statliga diskurser. Därefter följer en tematisk analytisk 

presentation av deltagarnas erfarenheter. Först presenterar jag deras resonemang om 

könsidentitet, därefter följer deltagarnas möte med binära ideal i allmänhet och sist erfarenheter 

ifrån vården. 

                                                 
45 Bente Gullvieg, Alver Ørjar Øyen, Etik och praktik i forskarens vardag, (Lund, 1998), s. 55ff.  
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Socialstyrelsen, statlig könsbinär diskurs  

Utredningen Transsexuella och övriga personer med könsidentitetsstörningar motiveras av ett 

behov av konkreta förslag som kan förbättra transsexuella och intersexuellas villkor inom 

transvården, dock fokuserar även denna utredning transsexualism. Det är dock relevant att 

analysera utredningen då den är med i den process varigenom UNS konstrueras. Nedanstående 

citat är hämtat ur utredningen och visar på rådande villkor inom svensk transvård.   

Könskorrigerande behandling ges normalt till personer som fått diagnosen 

transsexualism, och som har de medicinska och psykosociala förutsättningarna att genomgå 

behandlingarna. Dessutom måste personerna vara övertygade om att de vill genomgå en 

fullständig könskorrigering. Målsättningen med behandlingen är att korrigera kroppen på ett 

sådant sätt att personen kan passera ute i samhället i det kön man önskar vara. Att leva som 

kvinna men se ut som en man skapar många problem. För personer som har diagnosen 

ospecificerad könsidentitetsstörning avslutas oftast behandlingen och personerna får därmed 

inte någon vidare behandling på mottagningen. Att få diagnosen transsexualism är därmed 

avgörande för om patienten ska få behandling och vård för sin könsidentitetsstöning. 

Utredningsteamet har således rollen som ”grindvakt” att avgöra om patienten ska få vidare 

behandling.46 

I citatet menas att könskorrigerande behandling är förbehållet personer som begär att göra ett 

inom den sociala verkligheten definierat kongruent kön, alltså personer som är övertygade om att 

de vill genomgå en ”fullständig könskoriggering”.47 Följande mening menar jag visar att denna 

strävan är norm inom transvården. ”Målsättningen med behandlingen är att korrigera kroppen på 

ett sådant sätt att personen kan passera ute i samhället i det kön man önskar vara.” 48 Jag vill 

problematisera ”önskar vara”, det är många kriterier som personen ska leva upp till för att bli 

beviljad behandling, kriterier som jag nedanstående lyfter fram, jag ser önskar vara som ett 

uttryck för en styrning av hur individen ska önska att förkroppsliga sitt subjekt. Pronomenet 

”man” är generaliserande och jag menar att det har patriarkala konnotationer och målet för 

vården är att skapa en kropp som inte stöter med normen om kulturellt begripligt kön. Jag 

relaterar detta till Dean som menar att styrning legitimeras av det rationella49, här är det ansett 

rationella det kulturellt begripliga. Jag relaterar detta även till Kate Bornstein (genusteoretiker) 

som liknar passera vid garderoben homosexuella döljer sin sexualitet inom.50 Ett tvång om att 

vårdtagande ska efterstäva att passera inom binäriteten är likt garderoben ett uttryck för förtryck. 

Jag relaterar till Edenheim som menar att staten eftersträvar att normalisera det som inom en 

binär heterosexuell sanningsregim är abjekt (degraderande, värdelöst)51 När personer som inte 

lever upp till vårdens kriterier ställs utan behandling, förnekas dessa transidentiteter. 

Motiveringen av att personer med diagnosen ospecificerad könsidentitetsstörning inte berättigas 

                                                 
46 Transsexuella och övriga personer med könsidentitetsstörningar. 

47 Transsexuella och övriga personer med könsidentitetsstörningar. 

48 Transsexuella och övriga personer med könsidentitetsstörningar. 

49 Dean, s. 10. 

50 Bornstaine, s. 241 

51 Edenheim, s. 237. 
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korrigerande kirurgi är att personer som inte gör ett kongruent kön skapar problem då de inte kan 

passera i samhället som ett specifikt genus.52 Agenten ligger här i inkongruensen mellan de olika 

maktnivåer som formar och reproducerar ett binärt kön som autentiskt och nödvändigt vilket jag 

även relaterar till Bradottis resonemang om att kroppen är ett relä för olika maktnivåer.53 Om det 

inkongruenta könet skapar problem är det relevant att se till i relation till vad könet skapar 

problem. Det vill säga dessa sociala normer och institutioner, en ordning som transpersoner ska 

hindras ifrån att skapa problem inom. Här projiceras ansvaret för ett problem som är socialt 

betingat på personer som förkroppsligar genus utom det kulturellt begripliga.  

Intressant är även att socialstyrelsen formulerar utredningsteamets roll som en grindvakt för vem 

som ska få gå vidare till behandling. Dean menar att en styrning förutsätter att någon är tillsatt att 

utöva den.54 Begreppet tydliggör den reglerande roll den statliga myndigheten har över hur 

människor förkroppsligar subjekt. Begreppet kännetecknar makten kopplad till de normer ovan 

problematiserade vilka avgör vem som har rätt att passera grindvakten. I nedanstående citat lyfts 

ytterligare riktlinjer fram för vem som har rätt till behandling inom svensk transvården.          

Behandling med könskonträra hormoner ges till både män till kvinnor(Mt F) och kvinnor till män (Ft 

M)... Hormonbehandlingen förändrar kroppens utseende. Behandling med könskonträra 

hormoner ges normalt inte till patienter yngre än 18år eller till patienter som inte har en 

övertygelse om att vilja genomgå en fullständig könskorrigering.55 

I ovanstående citat menas att könskonträr hormonbehandling inte ges till personer som inte 

begär ett görande av ett enligt manualen fastställt kongruent kön.          

                 Det menas i utredningen att könskonträr hormonbehandling inte ges till personer som 

inte begär ett görande av ett enligt manualen fastställt kongruent kön. Hormoner förändrar 

utseendet men denna förändring är inte tillräcklig för ett reproducerande av ett kongruent (läs 

kulturellt begripligt) kön. En risk som lyfts fram i utredningen med könskonträr 

hormonbehandling för personer med UNS är att könsdysfori och behovet av 

konträrhormonbehandling fluktuerar. En påbörjad hormonbehandling kan ge irreversibla 

förändringar.56 Nedanstående citat är ett exempel på hur ovanstående argumenteras som ett 

problem och förenat med en risk.  ”Att som kvinna ha ett manligt röstläge skulle dock kunna leda 

till ett psykiskt lidande även om det finns kvinnor med mörk röst.”57 Den mörka rösten är i 

citatet agenten som utlöser det psykiska lidandet inte de normer som positionerar den mörka 

rösten som ett socialt konstruerat attribut för maskulinitet. I citatet lyfts en variation fram om hur 

kvinnlighet attribueras, en variation i röstläge, det menas att även om det finns kvinnor 

oberoende av hormonbehandling som har mörk röst kan den mörka rösten orsaka lidande om 

                                                 
52 Transsexuella och övriga personer med könsidentitetsstörningar. 

53 Rosi Braidotti, ”Att bli kvinna; om förkroppsligade skillnader” i Post-humanistiska nyckeltexter, red. Cecilia Åsberg 

m.fl. (Lund, 2012), s. 122ff 

54 Dean, s. 11. 

55 Transsexuella och övriga personer med könsidentitetsstörningar. 

56 Transsexuella och övriga personer med könsidentitetsstörningar. 

57 Transsexuella och övriga personer med könsidentitetsstörningar. 
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personens könsidentitet inte är konsekvent och därmed blir könskarakteristiska inkongruent. Jag 

menar att staten här eftersträvar att reproducera ett kvinnligt ideal, samtidigt som staten själv i sin 

maktstyrning är styrd utav ett kvinnligt ideal då problematiken läggs i den sociala omgivningen. 

Jag relaterar detta till Dean som menar att styrning och att styras är två sidor av samma fenomen. 
58I följande citat lyfts ytterligare vad socialstyrelsen menar är två risker med könskonträr 

hormonbehandling för personer med diagnosen UNS. ”Personen utvecklar ett 

könsöverskridande utseende som kan tänkas innebära svårigheter eller diskriminering.” Citatet är 

ännu ett exempel på hur könsbinära normer projiceras på vårdsökande inom transvården. 

Kroppar tvingas in i vad Bremer menar är performativa linjer av kön i syfte att undvika ett 

utmanande av normen. Det är kroppen som ska styras efter samhällets förgivettagande om 

performativa linjer så att den undgår diskriminering. Diskriminering tycks inte ses som en del 

utav en större social problematik. Jag relaterar detta till folkhälsoinstitutet som menar att alla 

typer av diskriminering bottnar i sociala strukturer.59 I citatet används även begreppet 

könsöverskridande, Ulrika Engdahl (disputand i tema genus) menar att överskridande av kön 

befäster en föreställning om två stabila dikotoma kön som personen ifråga överskrider. 

Könsöverskridande är beroende utav en idé om stabilt kön som överskrids, istället för att lyfta 

fram att kön varierar.60             

 

American Psyciatric Association 

Jag väljer här även att lyfta in American Psyciatric Association som jag här efter förkortar som 

APA (den största vetenskapliga organisationen som företräder psykologi i USA och är utgivare av 

manualen Diagnsotic and statistical Manual of Mental disorder som används som komplement 

inom svensk vård).  Apa menar att kritik riktats mot begreppet Gender identity disorder som är 

synonymt med gender dysphoria. Begreppet anses vara stigmatiserande och har ersatts av Gender 

Incongruence.61  Apa motiverar ändringen på diagnosens titel på följande sätt.  

In response to criticisms that the term was stigmatizing, we originally proposed to replace the term 

“Gender Identity Disorder” with Gender Incongruence. This was accompanied by a re-definition of 

the condition, revised criteria, eliminating the previous subtype pertaining to sexual attraction, and 

introducing a new subtype categorization that does not exclude such individuals with a somatic 

disorder of sex development (DSD). We chose the new term, Gender Incongruence, as descriptive 

and to avoid a presupposition of the presence of a clinically significant acute distress in all cases as a 

requirement for the diagnosis. In part, this was based on more general discussions in the DSM-5 Task 

Force on separating out the distress/impairment criterion and evaluating these parameters as separate 

dimensions.62 

Jag menar att det nya begreppet ”gender incongruence” tydliggör diagnosens konnotationer, att 

ett köns olika komponenter inte går i linje med vad diagnosen indirekt presenterar som ett friskt 

                                                 
58 Dean, s. 10. 

59 Homosexuellas, bisexuellas och transpersoners hälsosituation. 

60 Ulrika Engdahl, Att vara som/den ”en” är, (2010, Linköping), s. 12. 

61 Gender Dysphoria in Adolscents or Adults. 

62 Gender Dysphoria in Adolscents or Adults. 
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kön. APA har fört en diskussion om möjligheten att placera tillståndet gender incongruence i en 

kategori separat ifrån psykiska diagnoser, för att återspegla att gender incongruens är ett mentalt 

tillstånd som i fall av att den patalogierade lever upp till kriterierna för transsexualism, behandlas 

med könskonträr hormonbehandling, korrigerande kirurgi, real life experience och annan juridisk 

tillhörighet. APA menar att en sådan kategori äventyrar möjligheten till vård och finansiering av 

vård, därav har en sådan kategori inte införts.63 Jag menar att det är problematiskt att dessa kön, 

kroppar och identiteter patologiseras samtidigt som samma sanningsregim som legitimerar denna 

patologisering legitimerar att personer vars tillstånd inte uppfyller villkoren för diagnosen 

transsexualism ställs utan behandling. Gender identity disorder anses stigmatiserande och 

exkluderande då alla tillstånd i enlighet med diagnosen ansett inkongruenta kön inte är 

signifikanata med klinisk nöd. ”Disorder” är borttaget från titeln dock anser jag att det nya 

begreppet och diagnosen omsluter en större mängd människor och inkluderar dessa under en och 

samma diagnos i ett utanförskap. Personer som bryter mot de performativa praktiker varigenom 

illusionen om binärt kön upprätthålls, förblir patalogiserade, stigmatiserade och kontrollerade 

med eufemismen Gender incongruence. 

Standards of Care, en progressiv diskurs om kön, kropp och 

identitet 

I det här stycket analyserar jag Standards of Care:s riktlinjer utgivna av World Professional Association 

for Trangender Health, socialstyrelsen följer Standards of cares riktlinjer i den utredning jag valt att 

analysera. I citatet menas att lämplig behandling för könsdysfori inte är statisk då individer har 

olika förhållande till könsidentitet och könsuttryck. 

Treatment is available to assist people with such distress to explore their gender identity and find a 

gender role that is comfortable for them (Bockting & Goldberg, 2006). Treatment is 

individualized. What helps one person alleviate gender dysphoria might be very different from 

what helps another person. This process may or may not involve a change in gender expression or 

body modifications. Medical treatment options include, for example, feminization or 

masculinization of the body through hormone therapy and/or surgery, which are effective in 

alleviating gender dysphoria and are medically necessary for many people. Gender identities and 

expressions are diverse, and hormones and surgery are just two of many options available to assist 

people with achieving comfort with self and 

identity.64 

Den diskurs som jag urskiljer i riktlinjerna bygger inte på idéer om binärt och stabilt kön. Det 

menas att vården ska finnas till för patientens behov och hjälpa den att utveckla och hitta en 

könsroll som den är tillfreds med.65 Kön är i linje med riktlinjerna ett brett spektra och Standards 

of care menar att diagnosen på förhand inte kan fastställa vad som är ett friskt kön då det ligger i 

individens upplevelse. Det är således ett antiessentialistiskt resonemang som förs, det finns inga 

snäva direktiv en person måste bevisa sig leva upp till för att ha rättigheten att kategorisera sig 

                                                 
63 Gender Dysphoria in Adolscents or Adults. 

64 www.wpath.se, “Standards of care”,(upplaga7. 2011.) 

65  www.wpath.se, “Standards of care”,(upplaga7. 2011.) 
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som man, kvinna eller något annat.66 Utom binära kroppar och identiteter erkänns därmed till viss 

del. Problematiskt är att sjukdomsbeteckningen kvarstår och därmed fortsätter en normalisering 

utav binäriteten.    

Intervjudeltagarnas diskurser om kön, kropp och identitet 

Mina deltagare identifierar sig med de könsneutrala pronomina hen och den. Med dessa 

pronomen vill de visa att de identifierar sig bortom normativa föreställningar om kön, 

könsidentitet och kropp. Dessa könsneutrala pronomina visar på språkets konstituerande roll av 

verkligheten, de utmanar den konstituerande binära rollen pronomina man och kvinna är med 

och befäster. I det här kapitlet ger jag en överblick av den diskurs om kön, identitet och kropp 

som deltagarna förhåller sig till i resonemang om dessa komponenter. I citatet nedan reflekterar 

Kim över hur den upplever sin situation i relation till normativa föreställningar om kön. 

jag känner mig inte som tjej och inte som kille, jag känner mig mer som en människa med 

kropp, med könsorgan men det är ingenting i mig som säger att jag är en viss typ av kön … jag 

skulle vilja att alla uppfattade mig att jag är en transperson utan något kön… samtidigt måste 

jag alltid vara fast i det här tjejvärden som är tjej/kille tjej/ kille ibland känns det knepigt… jag 

kommer aldrig att vara könslös… samtidigt som jag måste förhålla mig till de här två 

könsrollerna som överallt här i värden.   

Deltagare Kim menar att hen identifierar sig som könsneutral men hens existens i den sociala 

verkligheten hänger på att hen antingen är man eller kvinna, Kim kallar det tjej/kille världen. Det 

är således två diskurser om kön som framkommer i Kims resonemang, en om kön som binärt 

och en diskurs om kön där könsorgan och identitet inte följer en inom denna verklighet 

förväntad performativ linje. Kim ser inte heller denna performativa linje som nödvändig och visar 

på denna idés instabilitet. I Kims resonemang framkommer även hur sociala strukturer reglerar 

den materiella dimensionen av subjektet. Kim säger ”jag kommer aldrig vara könslös”. Kims 

kroppsliga materiella kapital är betydande för hur hen passerar och Kim passerar som könad 

inom denna binära diskurs. Kim tillskrivs av andra en identitet som hen inte identifierar sig med. 

När jag ber Kim att vidareutveckla vad hen upplever som problematiskt med kategorierna man 

och kvinna svarar hen. 

…[det]67 är inte jag som… identifieras… flyttar de genast på förväntningar på mig. Tror de att 

jag är kille kommer hela paketet och tror de man är tjej bemöter dem en som tjej, det är så 

skilda saker. Om någon säger hon om mig gör det bara ont… det bara skär sig i en, fan jag är 

ingen hon!  

Jag relaterar det här citatet till Butler som menar att subjektifiering och genusifiering inte föregår 

varandra, de är beroende utav varandra.68 Jag menar att i den verklighet, i den diskurs, som 

utsagan placerar sig i känns Kim inte igen som en begriplig person om den inte har vad som 

inom den sociala verkligheten känns igen som ett entydigt kön vilket medför att den tvingas att 

konfrontera dessa roller när omgivningen försöker placera den i en av dessa kategorier, i strävan 

                                                 
66  www.wpath.se, “Standards of care”,(upplaga7. 2011.) 

67[ ]Inom dessa parenteser följer mitt förtydligande. 

68 Butler, s. 58. 
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att göra Kim begriplig inför dem själva. Citatet är även ett exempel på hur genus görs 

performativt. Butler menar att när en person tilltalas med pronomenet hon och den tilltalade 

svarar affirmativt, görs ett kvinnligt genus performativt.69 När den motsätter sig pronomenet blir 

det en del i en process varigenom genus görs ogjort. Den poängterar en dikotom syn på man och 

kvinna som problematisk, den lägger problematiken i orden ”det är så skilda saker”, att vara 

kvinna är inom denna idé att vara mannens motsats, det är mycket som Kim inte är när den 

identifieras med pronomenet hon inom denna diskurs. Deltagaren identifierar sig inte med vad 

jag läser är en vedertagen social konstruktion av kvinnan, som den kallar ”paketet”, en 

konstruktion deltagren upplever att omgivningen projicerar på den genom att tilltala den som 

hon.  Jag menar att det könsneutrala pronomenet den är ett resultat utav den affekt som Braidotti 

menar formar subjektets konturer, den är frambringat ur viljan att bli till bortom idéer om det 

könsbinära.  

Vissa deltagare ser kön som något oväsentligt, Micke säger  

”personligen bryr … jag… mig inte överhuvudtaget vad jag passerar som… Jag tycker kön är 

väldigt mycket ljug och att man bara kan vara istället för att bara hålla på och ha hajp kring vad 

är han, vad är hon…” 

I citatet menas att det råder en fixering runt kön, att omgivningen har ett starkt behov av att 

kategorisera människor utifrån kön, kategorier som deltagarna inte känner igen sig själva i. Det är 

rimligt att Micke ser sig befästa ett ömsesidigt samband mellan materialitet och identiteten om 

den skulle bry sig om hur den passerar. Intressant är att Micke även säger ”… jag tycker att det är 

jobbigt att passera som kille… kille ser jag verkligen inte som jag.” Micke påstår sig inte bry om 

hur den passerar och identifierar sig som nongender, inget genus, men i ovanstående citat visas 

en motsägelse. Micke känner en starkare identifikation med kategorin tjej och ”den” än kategorin 

kille, han. Det är rimligt att det kluster av föreställningar som inom Mickes verklighet är förankrat 

med kategorin man är vad Micke upplever som problematiskt. Detta är en rimlig förklaring till att 

Micke kan identifiera sig som kvinna trots att den ser kön som en lögn. Det här resonemanget 

visar på hur Micke tvingas att förhandla med en pre- existerande verklighet med könsidentiteter 

determinerade efter kroppslig materialitet, således är det två diskurser om kön som Micke 

använder i resonemanget om könsidentitet.   

            Gaby som är osäker på sin könsidentitet resonerar på följande sätt gällande kön.  

… [jag] har väl någon slags upplevelse man [jag] könar… man [jag] kanske har en identitet som 

inte säger så mycket om hur man [jag] är, för dem brukar ju vara för tjejer och killar… man 

måste inte riktigt ha en sådan upplevelse, man kan ha en personlighet man kan känna igen sig i 

det, en uppfattning om att så brukar tjejer eller killar vara. 

Hen känner igen sig själv inom upplevelser hen tolkar vara könade som manliga och kvinnliga 

men ser inte sin identitet som manlig eller kvinnlig vilket hänger samman med att Gaby har 

upplevelser kopplade till de båda socialt konstruerade kategorierna och hens upplevelse av det 

egna jaget är beroende utav den pre – existerande verkligheten och det språk som är med och 

konstituerar den. Gaby använder alltså en binär utstakad diskurs om kön i konstruktionen av den 
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egna identiteten utanför denna binära diskurs. Jörgensen och Phillips menar att i en konstruktion 

av en text kan läsaren använda sig av tidigare diskurser.70   Jag tycker det är intressant att Gaby 

säger ”man kan ha en personlighet” trots att hen känner igen sig i de båda kategorierna, det är 

rimligt att Gaby förhåller sig till en avhumanisering av transpersoner, då Gaby måste förtydliga att 

hen kan vara en person även om denna inte erkänns inom det binära. Hen säger ”identiteter 

brukar ju vara för tjejer och killar”. Enligt hen måste inte ett subjekt ha vad som inom den pre – 

existerande verkligheten är ett normativt entydig kön.  

 

Deltagarnas syn på juridisk tillhörighet och möjligheten till 

utombinära identiteter 

Annan juridisk tillhörighet är som tidigare lyfts fram förbehållen transsexuella, därför är det 

relevant att lyfta fram hur deltagarna resonerar runt annan juridisk tillhörighet. En deltagare 

svarar följande, ”annan juridisk tillhörighet vore ju bra om det fanns ett tredje kön eller icke 

kön”, två andra deltagare resonerar likadant. De tre deltagarna menar att en annan juridisk 

tillhörighet är för dem av betydelse men en juridisk tillhörighet inom det binära systemet med 

enbart två juridiska kön som man och kvinna inte är aktuellt då deltagarna ser en identifiering 

inom detta system som problematiskt. En juridisk tillhörighet bortom kategorierna man och 

kvinna erkänner således transidentiteter.  

               Jag menar att brist på tillit är underliggande stora delar av mina deltagares berättelser 

och jag lyfter här fram ett citat av Kim som tydligt visar på hens bristande tillit till samhället. 

Jag låter bli att röra mig på vissa platser… jag är helst hemma i mitt kollektiv eller jag är med 

mina kompisar som är jävligt fina eller mitt sköna aktivistnätverk men utan för den värden är 

det bah. Kan det ta emot att röra sig utanför den värden. Jag har ett mindre rörelseutrymme 

som jag känner mig trygg i. 

Citatet visar på en annan verklighet bortom den där transidentiteter inte accepteras och 

osynliggörs. Jag syftar på det aktivistnätverk Kim är medlem i. Tove har hittat ett sammanhang 

utan tydliga queerkopplingar som hen känner sig accepterad inom vilket även det utgör en 

alternativ verklighet. Två andra deltagare är och/eller har varit medlemmar i någon form av 

transforum.  

       I nedanstående citat visar Tove på en problemtik med kategorin intergender. 

… intergender stämmer bra in på mig, det är inte lätt att vara nöjd med det … det går att 

definiera det på olika sätt, vissa vill ha det till androgyn, någonstans mitt emellan medans andra 

nej byta hit och dit och jag känner men det stämmer ju på mig båda sätten.  

I citatet visar Tove att kön inte är statiskt och att det kan uppstå konflikter inom en 

könsidentitetskategori, här intergender, gällande vad den menas kategorisera. En kategori som 

intergender ämnad att öppna upp och inkludera en variation av könsidentitet/könsuttryck kan 

likt man, kvinna men även tillexempel transsexuell vara hegemoniska och exkluderande. Jag 

relaterar detta till Lombardi som menar att individer lägger in olika definitioner i de gemensamma 

begrepp som används för att definiera en identitet. Tove har en relation till kön som något 
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varierande och förhåller sig inte till kön som något slutgiltigt, hen identifierar sig ibland som man, 

ibland som kvinna och ibland som ett mellanting.  

När jag tänker över vem jag är själv, identifierad, då säger jag nej, mittemellan punktslut det är 

där jag… försöker passa in, jag försöker passa in själv någonstans. 

Ovanstående citat är intressant att relatera till hur hen ser på kategorier som problematiska, i 

citatet framstår identifikationen vara något hen förhandlar i relation till föreställningar om 

kategorin. Hen är inte intergender utan gör intergender likt Butler menar att ”män” och 

”kvinnor” gör ”män” och ”kvinnor” performativt. Butler menar att genus alltid görs tillsammans 

med andra71 vilket jag relaterar till Dean som menar att styrning är ett kollektivt fenomen72.  

Utifrån dessa resonemang är intergender inte Toves genus, begreppet härstammar från en 

socialisation utanför hen själv. När Tove menar att hen ”försöker passa in” eftersträvar hen att 

göra sig begriplig för andra bortom könsbinära normer genom att leva upp till de kriterier som 

meriterar ett erkännande som intergender.  

Diskriminering av transidentiteter 

I det här kapitlet fokuseras intervjudeltagarnas erfarenheter av att vara transpersoner i ett 

könsbinärt samhälle. Sedan 1 januari 2009 finns könsöverskridande identitet och könsuttryck som 

diskrimineringsgrund hos diskrimineringsombudsmannen.73 Diskriminering är något som jag här 

ytterligare problematiserar genom att lyfta fram några exempel, jag menar att diskriminering är 

underliggande i stora delar av deltagarnas berättelser. I nedanstående citat reflekterar Kim över 

om den har blivit diskriminerad till följd av sin transidentitet.  
Jag funderar, spontant har jag det blankt inom mig och jag på något sätt normaliserar att jag 

blir annorlunda bemött och att jag har sämre villkor än om jag skulle bli bemött …[som och] 

vara tjej eller kille… det är sådant där skit som jag vant mig vid… jag känner mig diskriminerad 

utav staten som ska ha två juridiska kön jag skulle vilja anmäla staten till 

diskrimineringsombudsmannen… att jag inte får synas, att mitt kön inte får synas att jag måste 

gå med på att vara antingen juridiks kille eller juridisk tjej, det finns inget annat val och det 

juridiska könet det påverkar mig hela tiden i vardagen, vad som står på körkort och hela tiden 

bli bemött och behandlad utifrån det, bli placerad i olika grupper. 

Idag finns enbart två juridiska kön, men kön är komplext och regleras genom ett system av 

normer och upprätthålls genom flertalet social institutioner vilket citatet exemplifierar. Det 

juridiska könet och körkortet är exempel på praktiker varigenom könet görs performativt och 

upprätthålls. Kontexten som utsagan placerar sig inom ställer transidentiteter utanför och gör 

dem osynliga. Jag menar att samhället inte är Kims och en position som trans innebär därmed en 

konstant diskriminering. Jag menar att det är därför den först känner sig ”blank” inför frågan om 

den har erfarenhet av diskriminering, som den säger ”det är sådant där skit som jag vant mig vid”. 

Jag relaterar till folkhälsoinstitutet som i en rapport från 2005 visar att 55 % av tillfrågade 

transpersoner upplever sig ha blivit diskriminerade någon gång, vid frågetillfället, de senaste 12 
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månaderna. Jag relatera det här resonemanget till Tove som visar på att hen också kan 

normalisera diskriminering av transpersoner. Tove är medveten om villkoren som transperson 

och ser diskriminering som ”typiskt” och säger ”Jag får gå vidare, kanske bättre bemötande nästa 

gång?”, det är så här situationen ser ut för Tove. Tove säger att det ”är svårt att formulera eller 

bevisa… när [diskrimineringen] äger rum”. Lika komplext som kön, menar jag att transfobin är 

som går igen i de institutioner och sociala strukturer som reglerar kulturellt begripliga subjekt. Jag 

menar att transfobin är en del utav att upprätthålla verkligheten som vi tar den för given vilket jag 

relaterar till uttalandet om den diffusa diskrimineringen. Utifrån transidentiteters osynliga 

position i samhället frågar jag mig om det är rimligt att diskrimineringen är så total att den kan bli 

normal och osynlig? 

        Jag lyfter här in Robin som utomlands har låtit genomföra en mastektomi, Robin säger ” Jag 

har fått sparken från diverse arbetsplatser, en av gångerna för att jag gjorde den här operationen.” 

Robin återger motiveringen av den plötsliga uppsägningen följande, ”… jag uppfattades som 

konstig, den person jag jobbade med kände sig otrygg i mitt sällskap” Utifrån Butlers resonemang 

menar jag att Robins kropp upplevs som konstig när den inte förkroppsligar subjekt efter en 

performativ linje, dens kroppsliga materiella kapital gör att den inte känns igen som begripligt 

feminin av kollegan. Den plötsliga uppsägningen, läs diskrimineringen är en aktion mot det 

felaktiga förkroppsligandet. En betraktelse av Robin som konstig menar jag är en form av 

styrning av hur femininitet ska förkroppsligas.  

             Ett exempel på en performativ och styrande praktik i vardagen är ett besök på badhuset. 

Kim berättar följande;   

… det upplever jag som någonting självklart, trygg i, lugn i, jag känner mig väldigt befriad. Det 

är en väldig styrka och frihet i det här. Oj! Jag har den här upplevelsen, känslan av att jag inte är 

tjej eller kille, det känns i mig, personliga känslor. När jag ska simma lever jag ändå i en 

verklighet som ändå är så mycket tvåkönsnormig. 

Ovanstående utsaga relaterar jag till Kims svar på hur hen upplever möjligheten att identifiera sig 

utom könsbinära normer. Kim ger mig i ovanstående utsaga två konkurrerande svar. Upplevelsen 

av att vara trans är för Kim befriande, jag relaterar till övriga deltagare vilka ser kön som snäva 

kategorier, det är därav rimligt att övriga deltagare också upplever en frihet i sin transidentitet. 

Beskrivelsen ger en intressant motbild till diagnostiseringen av transpositionen, med de positivt 

laddade adjektiven ”styrka och frihet”, och med satsen ”Oj! Jag har den här upplevelsen” 

framstår tillståndet som ett överväldigande positivt uppvaknande, en uppenbarelse. I citatet lyfts 

en problematik in i bilden och den uppstår när personen inte erkänns i samhället vilket en 

kontakt med det offentliga badet tydliggör. Friheten definieras mot de snäva socialt konstruerade 

kategorierna man och kvinna. Citatet visar således på två sidor av att vara trans, Kim säger 

”personliga känslor” vilket jag relaterar till den affekt som Braidotti menar är individens makt 

över det egna subjektet. Känslorna syftar på vem den ser sig vara bortom begränsande normer 

om kön och förväntningar som följer med kategorierna man och kvinna, känslor som i enlighet 

med Butler och Braidotti regleras av ett osynliggörande samhälle vilket den reglerande praktiken 
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på badet exemplifierar, där den förväntas passera som kulturellt begriplig man eller kvinna. Kims 

identitet osynliggörs i vad den menar är en ”tvåkönsnormig” verklighet. 

           Robin berättar att den även har erfarenheter av att ha blivit utsatt för fysiskt våld när den 

vistats i offentligheten, Robin lyfter fram att våldsutövarna är män. Butler menar att våldsaktioner 

riktat mot icke kategoriserbara syftar till att upprätthålla en binär ordning som naturlig och 

nödvändig, våld är ett försök att slå ner en utmaning av rådande ontologi. 74 Jag undrar om 

provokationen som Robin menar främst ligger hos män, bottna i en objektifierande blick hos 

dessa män på kvinnan? Det är rimligt att Robin passerar som en ofullständig kvinna i dessa mäns 

ögon, den tar anspråk på makt över det egna jaget och kroppen. 

Skönhetsideal och den abnorme andre 

Gaby menar att det är problematiskt när hen inte har ett kroppsligt materiellt kapital som 

underlättar ett passerande som kvinna eller som feminin man vilket hen menar att omgivningen 

anser är ”snyggt och coolt” inom vissa ramar. Jag menar att i sammanhanget ligger problemtikens 

fokus på förkroppsligande av skönhetsideal, hen säger ”det är svårt att se bra ut som tjej”. 

Betoningen ligger i att se bra ut. En kille som är ”lite tjej” kan enligt hens uppfattning om 

normen vara coolt om personen har vad idealet avser är det rätta kroppsliga materiella kapitalet. 

Jag tolkar det som att hen passerar som en man, hen säger ”lite tjej som kille” och utgår indirekt 

ifrån sig själv. Det problematiska ligger i att hen inte gör man efter ett ideal om vad som är en 

attraktiv maskulinitet och nedvärderas. Gaby säger ”jag har ganska låg status på olika sätt”, 

uttalandet visar på att hen som transperson inte enbart hamnar i konflikt med kulturellt begripliga 

subjekt utan även skönhetsideal och förmodad livsstil. Jag relaterar Gabys resonemang till Deans 

resonemang om styrning när jag menar att en idealisering av en specifik maskulinitet som snygg 

och cool är en form av styrning, vi styr varandra i hur vi iscensätter kön genom att personer som 

inte lever upp till dessa ideal degraderas och/eller personen själv ser sig vara mindervärdig som 

inte lever upp till idealet. Dean menar att individens förmåga att bli styrd moraliseras mot den 

norm som gör styrningen rationell.75 

              Jag relaterar till Tove som reflekterar över sitt kroppsliga materiella kapital och dess 

betydelse för att iscensätta kön som hen önskar. Tove är osäker på sin könsidentitet men känner 

starkast identifikation med det androgyna.  

                Tove säger ”Mitt upplevda kön” och syftar på det kön hen identifierar sig med 

oberoende utav anatomi och menar att det ”är väldigt töjbart”. Tove menar sig vara priviligerad 

som har ett kroppsligt materiellt kapital som underlättar en passering mellan de två kategorierna 

man och kvinna. Ikläd damkläder gör hen inte ett ”jättestort övertramp” med övertramp menar 

hen att klä sig enligt idealet avsett feminint och samtidigt ha en enligt idealet avsett maskulin 

kroppslig materialitet. Här återkopplar jag till Gabys erfarenhet av att det är coolt att vara lite tjej 

som kille inom vissa ramar och relaterar till Bremer som menar att inom transvården betraktas 

                                                 
74 Ekdahl. 

75 Dean,s.10. 



 25 

transvestiten som det autentiska könets och transsexuellas smaklösa, falska abnorma andre. 

Vårdsökande måste då förhandla med denna schablon av transvestiten i sin kontakt med 

transvården.76 Det är rimligt att Tove har ett kroppsligt materiellt kapital som gör att hen inte 

passerar som den nedvärderade transvestiten och det är därför Tove ser sitt kroppsliga materiella 

kapital som ett privilegium och Gaby har rimligtvis ett kroppsligt materiellt kapital som gör att 

hen passerar som transvestit och tappar då status. Tove undviker smink vilket hen menar är ett 

”extremt könsuttryck”. Det är rimligt att Tove som menar att hens upplevda kön är töjbart 

förhandlar med en schablon av transvestiten genom att undvika smink. Jag relaterar detta till 

Bremer som menar att inom transvården tolkas det överdrivet feminina som presumtiv 

transvestism.77 

Vårdkontakt och betydelsen utav andra transpersoners erfarenheter 

utav vården 

Samtliga deltagare relaterar till transpersoner i sin omgivning och deras erfarenheter av 

transvården i berättelser om transvården och hur de själva förhåller sig till transvården. Det 

handlar om deltagare som är avskräckta från transvården då de hört att transvården eftersträvar 

att konstruera kroppar efter binära ideal utan hänsyn till vilket könsuttryck vårdtagande önskar. 

Deltagare motsätter sig den patologisering av könsidentiteten en könsutredning innebär, om de 

accepterar rådande villkor inom transvården positioneras de som psykiskt sjuka samt att de egna 

behoven och identiteten inte accepteras inom vården. Micke berättar att vård skulle kunna hjälpa 

hen att bli tillfreds med sin kropp men att vänners vittnande om transvården hindrar hen ifrån att 

söka vård. Micke säger ”just nu kan jag leva med kroppen”. Det handlar om att Micke accepterat 

sin kropp på grund av rådande villkor men är intresserad av en behandling om hens egen syn på 

kropp och könsidentitet accepteras. Micke vittnar om intergenderpersoner som ljuger om sin 

könsidentitet för att få rätt till behandling, Micke säger. ”Jag vet inte om transvården själva är 

medvetna om det men det utnyttjas jättemycket av intergenderpersoner, som säger att dem är 

transsexuella” vilket jag relaterar till Dean Spade (professor i juridik) som vittnar om 

transpersoner som ljuger och fuskar för att kringgå medicinska hinder inom transvården. 78 

Mickes positionering till den egna kroppen går igen i de andra deltagarnas berättelser.  

          Gaby säger ”jag är väl lite frånkopplad min kropp”, genom att distansera sig ifrån kroppens 

materialitet försöker Gaby göra sig bekväm med sin upplevda könsidentitet trots att den går på 

diagonalen med det materiellt diskursiva, hens könsidentitet sitter inte i kroppen, kroppen är det 

redskap hen använder i ett iscensättande av kön. Kim berättar om hur hen själv försökt korrigera 

sin kropp.  

”… nu ska jag träna och äta mindre så att mina bröst ska bli mindre och själv försöka ändra 

kroppen via mat. Det blev en hettsätningsgrej…” 
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Jag menar att citatet är ett uttryck för desperation över att hen passerar som kvinna. Kims 

erfarenhet visar på psykiska svårigheter en uteslutning från transvården kan medföra, samtidigt 

som transvården argumenterar denna uteslutning med ett vurmande för transpersoners psykiska 

hälsa. Micke säger ”många av mina friska attribut påfrestar mitt psyke” vilket är den binära 

materiellt diskursiva synen på Mickes kropp. En korrigering av dessa är inom denna diskurs att 

göra Micke sjuk. Citatet visar på en paradox med transvård som kan göra transpersoner sjuka. 

             Micke har vänner som identifierar sig som intergenderpersoner vilka köper hormoner via 

internet för att kunna modifiera sina kroppar. Jag relaterar till Lombardi som menar att somliga 

transpersoner undviker att söka transvård när de genom andra transpersoner som varit i kontakt 

med vården blivit upplysta om vårdens villkor, med en ytterligare följd att somliga transpersoner 

använder könskonträra hormoner illegalt vilket är förenat med ett risktagande.79 Citatet visar 

också tydligt på kroppens offentliga dimension, vården styr här människor i hur vi ska vilja forma 

våra kroppar. Micke menar att den förlikar sig med sin kropp då den själv har deltagit i 

upplysningsprojekt om riskerna med att använda hormoner utanför transvården och där med gör 

ett informerat val. Micke lyfter fram ytterligare ett dilemma då hen berättar om läkare som inte 

vill gå med på att läsa transpersoners hormonvärden utanför transvården då de ser det som ett 

uppmuntrande utav denna typ av hormonbehandling. Detta visar ytterligare på en praktik med 

statlig styrning av hur subjekt ska förkroppsligas. En praktik som menas skydda dessa personer 

men som även får dessa att ta risker. Deltagarna i den här uppsatsen är intresserade utav 

könskonträrhormonbehandling. Fyra av fem menar dock att de saknar tillräcklig information om 

vad en sådan behandling kan innebära och tillföra deras könsuttryck, för att de ska kunna ta 

ställning i den frågan.  

              Gaby som har diagnosen UNS berättar att hen i sitt första möte med psykiatrin möts 

utav schabloner av män och kvinnor. Psykologen talar i termer av att Gaby flyr ifrån en negativ 

mansbild och att Gaby har gått vilse och ska hitta tillbaka till sin manliga könsidentitet. Vad är det 

psykologen menar med att vara man och att hitta rätt som man? Utifrån Gabys berättelse menar 

jag att både psykolog och klient förhåller sig till bilder om maskulinitet men de två förhåller sig 

olika till dessa bilder då de ser på kön utifrån två skilda diskurser. Psykologen ser en bild av 

mannen som essentiell för den person som juridiskt är man. Gabys egen syn på kön tydliggörs i 

termer av ”jag hade ändrat mitt sätt, min egen roll”, att vara man är för hen att bete sig på ett visst 

sätt och att inta en roll, en roll som hen inte identifierar sig med men som psykologen ser som 

essentiell för Gaby. Psykiatrin exemplifierar här en social institution som är delaktig i det 

komplexa system som är med och fixerar en idé om kön som binärt och essentiellt. Bemötandet 

ger Gaby skuldkänslor då hens transidentitet förnekas och känslorna förklaras bero på en negativ 

mansbild. Ovanstående resonemang samt att Gaby berättar att psykologen erkänner 

transidentiteter efter att ha sett en dokumentär om transsexualism på TV menar jag är ett 

exempel på bristande kompetens och godtycke inom transvården. Bemötandet hos psykiatrin 

gjorde Gaby än mer förvirrad och hen tog avstånd ifrån vården under en tid, för att i samband 
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med en flytt söka transvård på nytt i den region hen flyttade till. Gaby har positiva erfarenheter 

från denna mottagning, hen säger. 

 ”på transvårdsmottagningen i [en annan region] har väl varit mycket mer konstruktiv, 

fördomsfria… de har trott på mig…, på mina upplevelser och tankar och tagit dem på allvar, 

det tog ett tag innan jag tog kontakt med psykiatrin igen”.  

Gabys erfarenheter vittnar om skillnader inom landet gällande kompetens i transfrågor inom 

transvården. Även om Gaby som UNS- patient inte har rätt till könskonträr hormonbehandling, 

som hen tror kan vara nödvändigt för hens del, eller annan juridisk tillhörighet, har det lyhörda 

bemötandet en positiv betydelse för Gabys psykiska välbefinnande och identitetsskapande. 

            Kim menar att den könsbinära normaliseringsstandarden även gör att den undviker att 

söka vård och ta emot vård utanför transvården, Kim tar upp gynekologmottagningen som ett 

exempel. Kim menar att den blir bemött som en tjej men vill bli bemött könsneutralt. Jag menar 

utifrån Wennebergs resonemang att gynekologmottagningen är en social institution där en idé om 

att specifika gonader (könskörtel) hör samman med ett specifikt genus upprätthålls. Kvinnor blir 

kallade till gynekologen och ett besök hos gynekologen är för Kim att genomgå en performativ 

praktik som kvinnan konstitueras igenom. Jag relaterar detta till Barad som menar att ett objekt är 

beroende utav sin referensram. Det är därför den upplever ett besök hos gynekologen som 

oroväckande. Den har de gonader som en gynekolog är ämnad att undersöka men den motsätter 

sig att den per automatik har en kvinnlig könsidentitet utan vill bli bemött könsneutralt. 

          Tove berättar om en i sammanhanget intressant erfarenhet ifrån den allmänna sjukvården.  

Tove berättar om hur hen övertygas som barn att genomgå en tillväxthormonbehandling, i 

argumenteringen för behandlingen används moderns längd som referent. Det är rimligt att 

läkaren styr föräldrarna att uppmuntra, vad de då såg som sin son, att önska ett specifikt 

förkroppsligande av sitt subjekt. Berättelsen exemplifierar hur medicinen strävar efter ett 

reproducerande av en linjär manlighet. Tove själv upplevde inte sin mor som kort och hade svårt 

att förstå varför behandlingen var nödvändig, hen säger: ”det måste väl gå att berätta för mig, 

även för en 7åring, om det inte vore för något så komplext som kön… eller genus”. För hen är 

det helt uppenbart att behovet av en tillväxthormonbehandling ligger i idéer om kön och genus. 

En hormonbehandling syftar till att reproducera en idealisk manlig materialitet vilket jag menar 

tydliggörs när modern används som referent, en man är enligt idealet inte kortare än en kvinna. 

Jag relaterar till Dean som menar att kroppslig produktion är sammankopplad med statlig 

styrning.80 Jag menar att erfarenheten är ett exempel på hur staten är involverad i hur vi förväntas 

efterstäva att förkroppsliga subjekt, erfarenheten visar på att detta är principer som sträcker sig 

utom transvården.  Tillväxthormonbehandlingen visar på hur det manliga idealet behöver 

medicinsk artificiell hjälp för att leva upp till ett normativt genus samtidigt som statlig medicinsk 

hjälp att dekonstruera detta genus inte accepteras.    

         Robin har till följd av transvårdens villkor vänt sig till privata plastikkirurger för att få sitt 

bröst korrigerat. Robin vittnar om hur olika plastikkirurger tillskriver den en könsidentitet den 

                                                 
80 Dean, s. 10- 16. 
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inte identifierar sig med utifrån det att Robin har bröst. Jag utgår ifrån Braidottis resonemang när 

jag menar att bröstets mening som kvinnligt är beroende utav objektets intraagering med en 

könsbinär diskurs. Jag menar att det är rimligt att viljan att korrigera kroppen bottnar i den 

diskursiva materialiteten. Plastikkirurgerna kan endast tänka sig att genomföra bröstkorrigeringar 

inom ramar för begriplig femininitet vilket den diskursiva kroppen är med och konstituerar. Ett 

avlägsnande av en byst är enligt klinikerna oetiskt, en person som har bröst är en kvinna, vad en 

person som har bröst är efter det att bröstet avlägsnats framkommer inte. Jag menar att klinken 

ser det som oetiskt att medvetet skapa oordning i maktnivåer som konstituerar begriplig 

femininitet. Den privata vården är alltså med och konstituerar kulturellt begriplig femininitet och 

har en essentialistisk syn på könsidentitet. Kirurgerna kan inte ta sig an uppdraget då de inte ser 

bortom en könsbinär, materiell diskurs. Robin har efter detta bemötande av svenska privata 

kliniker, låtit genomföra en bröstkorrigering utomlands. Jag lyfter här även in Kim som i privat 

regi låtit göra en mastektomi i Sverige till en kostnad av 70000kr. Det finns utifrån dessa 

erfarenheter begränsade möjligheter för en person som har bröst och inte har exempelvis 

diagnosen transsexuell att genomföra en mastektomi privat i Sverige. Möjligheten att som 

transperson exkluderad transvården, och uppnå kroppslig autonomi, aktualiserar alltså en fråga 

om ekonomiska resurser då ett ingrepp till en kostnad av 70000kr är en oöverkomlig summa för 

många människor.  

Slutdiskussion 

Statlig diskurs och transpersoners erfarenheter 

I analysen visar jag att en könsbinär diskurs uppför diagnosen könsidentitetsstörning. Det binära 

könets stabilitet är en illusion avhängd diskursens komplexa system av komponenter. Jag har i 

analysen lyft fram sociala normer, språk, sociala institutioner och kroppslig materialitet vilka i 

intraagering ger upphov till en könsbinär diskurs. Diagnosen könsidentitets störning syftar till ett 

befästande utav dessa komponenters nuvarande utförande och uppförande genom att diagnosen 

patologiserar de identiteter och könsuttryck som går på diagonalen med den ordning som 

konstituerar det könsbinära, begriplighet inom den diskurs som försöker definierar det begripliga. 

Det enligt diagnosmanualen ansett primära könskarakteristiska könas inom det binära och 

uppförs som sådant inom samma komplexa system som reglerar identiteter. Kan 

könskarakteristiska vara primärt, stabilt om dess position är beroende utav dess socialt 

konstruerade referensram? 

           Diagnosen är ett uttryck för makt och kontroll över individens förkroppsligande som 

subjekt och genom att diagnosen med dess psykologiska konnotationer omsluter individens 

affekt försöker den även kontrollera dens egen makt över det egna subjektet. Den patologiserades 

kommunicering av affekt är beroende utav det språk, kategorier och sociala institutioner som 

konstituerar diagnosen utan att den patologiserade eller jag ser denna verklighet som nödvändig. 

De som inte vill göra vad som inom den könsbinära diskursen känns igen som en tydlig 

könsidentitet patologiseras med diagnosen könsidentitetsstörning utan närmare specifikation.  



 29 

Denna grupp har inte rätt till transvård då de inte uppfyller transvårdens mål att konstruera 

kroppar som passerar som tydligt könade enligt den binära diskursen definierat.  

          Transvården fokuserar på det avvikande en behandling med exempelvis enbart 

könskonträra hormoner skulle innebära inom den binära diskursen där det ansett mänskliga och 

binära kön är beroende utav varandra och inte föregår varandra, en sådan behandling skulle kröka 

en rak performativ linje för det materiella subjektet och sätta det i obalans med de andra 

maktnivåer som konstituerar linjärt kön. Ett motiv enligt vården mot en sådan behandling är att 

det könsuttryck som en sådan behandling kan ge, kan orsaka psykiska besvär och diskriminering. 

Mitt material visar att en synlig transkropp kan medföra ångestfyllda möten med praktiker 

varigenom binära kön görs, som i kontakt med gynekolog eller offentlig badinrättning. Dock 

menar jag att transvården med sin motivering utövar ett normaliserande av transfobi och spelar 

den i händerna när staten begär att transpersoner ska anpassa sig efter de strukturer som 

förtrycker transidentiteter/könsuttryck. Jag vill här även lyfta fram en underliggande trångmål i 

deltagares berättelser då könsidentitet är något vissa vill komma ifrån. Hos vissa deltagare bottnar 

identitetsproblematiken i att de inte vill ha en könsidentitet. Paraplybegreppet trans är med sina 

förgreningar paradoxalt kategorier och identiteter som är nödvändig för ett utmanande utav den 

binära diskursen. Mitt material visar även att själva uteslutningen från transvården som sådan kan 

vara misskrediterande. Det är problematiskt att staten patologiserar dessa identiteter och kroppar 

för att samtidigt neka behandling som skulle kunna vara en möjlighet. Jag relaterar till deltagare 

och RFSL som menar att transvård är en mänsklig rättighet, en uteslutning är därigenom en 

avhumaniserande praktik varigenom jag menar att det misskrediterande kan förstås. Materialet 

visar även att en uteslutning kan medföra psykiska besvär då transpersonen inte är tillfreds med 

sitt könsuttryck och nekas behandling. Deltagare berättar om hur de distanserar sig från kroppen 

och att de mer eller mindre står ut med den under rådande villkor vilket vidare visar på en 

antiessentialistsik syn på materialitet hos mina deltagare. 

Jag menar även att transpersoner som är i kontakt med en psykiatri som förnekar transidentiteter 

kan göra sökande än mer otrygg i sin könsidentitet. Materialet visar således på förekommande 

brister i kompetens gällande transfrågor inom transvården och en variation mellan landsting. Jag 

menar att dessa erfarenheter krockar med den svenska transvården som motiverar UNS 

patienters uteslutning från transvården med ett vurmande för patientens psykiska välbefinnande. 

Det är alltså paradoxalt men föga förvånande att både vårdens bemötande och dess uteslutning 

kan skapa lidanden för transpersoner, lidanden som vården menar vilja kringgå. Intressant är 

även att mitt material visar att staten utanför transvården kan finansiera medicinsk hjälp för att 

förkroppsliga ideal. Ett iscensättande av kön kan alltså få artificiell statlig hjälp att uppnå det som 

inom den binära statliga diskursen är ett autentiskt kön vilket jag relaterar till Toves erfarenhet av 

tillväxthormonbehandling. Jag menar att det här exemplet visar på det stabila könets illusion. 

Materialet visar även på hur transpersoner kan känna sig otrygga och exkluderade samhället i dess 

helhet, Kim berättar tillexempel att den undviker vårdkontakter och har ångest inför exempelvis 

möten med gynekologen. Jag menar att en sådan rutinkontroll är en del i ett uppförande av ett 

kvinnligt kön inom det binära och det är därför Kim har ångest. Kim har de gonader en 
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gynekolog är ämnad att undersöka men har inte en inom den binära diskursen kvinnlig 

könsidentitet. Två deltagare som till följd av att de vill dekonstruera statligt idealiskt linjära 

kroppar utesluts vården och har därav finansierat mastektomi privat. Materialet visar att privata 

plastikkliniker kan neka kunder tjänster om de vill dekonstruera ett linjärt förkroppsligande. 

Motivet är att det anses oetiskt att avlägsna en kvinnas bröst vilket jag menar bottnar i en ovilja 

att kröka en rak performativ linje genom att rubba den kroppsliga materialiteten och skapa 

obalans i de maktnivåer som konstituerar begriplighet. Dessa två personer är inom den binära 

diskursen inte begripliga människor om de genomgår behandlingen. Denna privata finansiering 

aktualiserar en fråga om privata ekonomiska tillgångar gällande transpersoners möjlighet att 

korrigera kroppen som de själva vill. Materialet visar även hur intergenderpersoner kan ta risken 

att köpa könskonträra hormoner via internet och nekas att få hormonvärdena kontrollerade av 

läkare då de ser sig uppmuntra en sådan användning av hormoner om de kontrollerar 

hormonvärdena. Jag menar att dessa läkare styr dessa transpersoner i hur de ska förkroppsliga 

subjekt genom att neka dem vård. Jag menar att det här även visar på ett dilemma då desperata 

transpersoner tvingas att ta risker när de exkluderas, risker som transpersonerna själva förväntas 

ta ansvar för. 

Progressiv antiessentialistisk diskurs om kön, kropp och identitet 

Standard of care:s riktlinjer är antiessentialistiska och utgår inte ifrån några smala ramar om vad 

autentiskt könsuttryck/identitet är, som en transperson måste bevisa sig vilja passera inom för att 

berättigas behandling. Riktlinjerna uppmanar istället fokus på vad vården kan göra för att 

transpersonen ifråga ska bli tillfreds med sitt könsuttryck/könsidentitet. Denna diskurs går 

således i linje med den antiessentialistiska diskurs om kön som återfinns i mina intervjudeltagares 

resonemang. Deltagarna ser inte en enligt den könsbinära diskursen definierad entydig 

könsidentitet som nödvändig. Deltagarna ser på kön som illusioner och vill inte passera inom 

denna diskurs då ett passerande är förenat med en identifiering med ett kluster av föreställningar 

som inom denna diskurs förknippas med och är en del i ett görande av binärt kön. Inom den 

binära diskursen är identiteter förbehållna två poler men deltagare menar att en identitet och det 

människliga inte förutsätter en enligt den binära diskursen definierad entydig 

könsuttryck/könsidentitet.  

             Könsidentitet är enligt deltagare oväsentligt men eftersom tydlig könsidentitet inom den 

binära diskursen meriterar till det begripliga och mänskliga eftersträvar omgivningen att köna 

mina deltagare inom denna diskurs och kön får därmed även en betydelse för mina deltagare. Det 

är här deltagare menar att behandling kan vara nödvändig då den kan möjliggöra ett icke- 

passerande, ett synliggörande av och ett erkännande av transidentiteter. Deltagarna menar således 

att de inte identifierar sig med det kön som de tillskrivs utifrån sin kroppsliga materialitet. Här är 

det mycket tydligt att den statliga diskursen krockar med den diskurs om kön som återfinns i 

mina deltagares resonemang då mina deltagare vill uppnå det motsatta som transvården 

eftersträvar, vilket är att räta in dessa kroppar och liv i performativa, inom det könsbinära, 

idealiska raka linjer. 
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        Mina deltagare menar att de inte är tillräckligt informerade om vad en hormonbehandling 

kan tillföra deras könsuttryck för att de ska kunna ta ställning i frågan om en sådan behandling är 

nödvändig för dem. Jag relaterar detta till Standards of care som menar att olika transpersoner 

behöver olika behandling, enligt riktlinjerna ska utredningen syfta till att informera och erbjuda 

olika behandlingsmetoder som motsvarar personens egen relation till kropp och könsidentitet.  

       Idag har enbart transsexuella rätt till annan juridisk tillhörighet men mina deltagare menar att 

en annan juridisk tillhörighet inte är relevant för dem så länge det enbart finns de två binära 

kategorierna man och kvinna. Dessa kategorier visar således tydligt på det inom diskursen 

definierat mänskligas konturer då möjligheten till en identitet är reducerad till dessa två 

könsbinära kategorier.   

Kroppslig materialitet och mode 

Kön är enligt deltagarna inte determinerat och kan då inom den binära diskursen ta ett uttryck av 

att fluktuera. Kläder är således något som deltagare ser som viktigt i ett iscensättande utav kön 

och jag menar att detta visar att det kan finnas en spridning inom gruppen trans gällande vilka 

medel de ser som väsentliga för ett iscensättande av kön. I samband med detta iscensättande visar 

mitt material att transpersoner även kan hamna i konflikt med ideal om vad som är en attraktiv 

maskulinitet när det kroppsliga materiella kapitalet försvårar en enligt idealet snygg övergång 

mellan ansett kvinnligt och manligt med könat mode. Jag menar att det är rimligt att 

transpersoner i det här fallet förhandlar med transvestiten som den smaklösa abnorme andre. Jag 

menar att det kroppsliga materiella kapitalet är betydande för hur en transperson iscensätter kön 

och jag relaterar till Gaby som menar att könskonträr hormonbehandling kan förändra det 

kroppsligt materiella så att hen iscensätter kön som hen önskar. Jag menar att de ideal som Gaby 

här förhandlar med också kan vara föremål för kritik, dessa ideal är också en form av styrning i 

hur vi förkroppsligar subjekt och iscensätter kön.             

Styrning  

I min analys visar jag många exempel på styrning och en relationell dimension av makt.  Samtliga 

av mina deltagare har erfarenhet av diskriminering i olika kontexter vilket jag menar är en form av 

styrning. Jag menar att diskrimineringen bottnar i ett moraliserande utav mina deltagares 

beteenden, hur de utmanar gränserna för det kulturellt begripligt mänskliga. Diskriminering kan 

där med betraktas som en form av motreaktion, en styrning av deras beteenden. Deras 

förkroppsligande bortom idealet kan moraliseras mot de könsbinära normer som gör den ideala 

styrningen rationell, deras kroppar och liv bedöms och nedvärderas då mot detta ideal och de 

särbehandlas. Jag vill förtydliga den relationella dimensionen av makt med två exempel från 

analysen. Transvården och kirurger på privata plastikkliniker som argumenterar för en 

exkludering av transpersoner som inte vill passera inom det binära mot de svårigheter ett sådant 

könsuttryck och identitet kan innebära i möte med det binära. Dessa exempel visar hur en statlig 

myndighet och hur en plastikkirurg på en privat klinik kan styras av ideal utifrån och att deras 

styrning moraliseras mot det ansett rationella, i denna kontext det könsbinära. Analysen visar 
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även hur transpersoner kan göra motstånd mot denna diskurs genom att bland annat 

transformera kroppen utanför den statliga vården, analysen visar på att det kan vara svårt men 

inte helt omöjligt att som transperson få tillåtelse att genomföra mastektomi privat i Sverige, och 

genom att använda könsneutrala pronomen samt att använda könat mode som ett verktyg i ett 

iscensättande av kön bortom det binära. Jag menar att min analys och detta motstånd visar på en 

potential till andra villkor för transidentiteter.  Samtidigt som denna makt hämmas av en pre- 

existerande verklighet där det könsbinära och ansett mänskliga intraagerar. Mastektomiingreppen 

som två deltagare har låtit göra menar jag är ett slag i en kamp för en kroppslig autonomi men 

mitt material visar att dessa kroppar aldrig någonsin är deras egna då kropparna bedöms och 

avhumaniseras mot ideal om vad som är en mänsklig kropp utanför dem själva.  

      Styrningen av hur vi förkroppsligar subjekt utgörs av ett komplext system. I mitt material 

återfinns exempel som transvård, binära könssegregerande miljöer som det offentliga badet och 

gällande vad som är ett attraktivt görande av kön med exempelvis könat mode. Jag relaterar till 

mitt material som visar på hur transpersoner kan normalisera transfobi och diskriminering. Det 

binära könets inbillade stabilitet är avhängigt dess komplexa fixering och jag menar att transfobin 

är lika komplex som det maskineri som fixerar stabiliteten, detta komplexa system kan likt mina 

deltagare normalisera transfobi.  

Finansiering  

Även om personer som inte vill passera inom det könsbinäras ramar skulle ha rätt till vård 

återstår problematiken med patologiseringens nuvarande betydelse för en statlig finansiering. 

Denna problematik återfinns även inom Standards of care som utgår ifrån en mer subversiv 

diskurs om kropp och könsidentitet än vad den svenska transvården utgår ifrån. Problemtiken 

med en patologisering är att den normaliserar binäritet och stigmatiserar transpersoner. Jag 

relaterar detta till mina deltagare som menar att deras identiteter omsluts av diagnosen men 

motsätter sig ett patologiserande utav den. Jag väljer att relatera detta resonemang till den globala 

kampanjen Stop Trans Pathologization som arbetar för att ta bort en diagnsostisering av 

transidentiteter men ändå ha kvar statligt finansierad behandling. Bakgrunden till kampanjen är 

synen på patologiserande som ett uttryck för ett extremt kontrollerande och normaliserande av 

binära kroppar och identiteter, genom att reducera antalet möjliga sätt att inta världen till de 

binära kategorierna man och kvinna. De vill att den psykologiska processen en transperson idag 

måste genomgå för att ha rätt till transvård ska bli en valfrihet eftersom trans enligt dem inte 

nödvändigtvis är förenat med psykisk sjukdom.81 Jag relaterar även till Anarchopride som är 

inspirerad av och stödjer Stop Trans Pathologization, denna rörelse ockuperade Socialstyrelsen 

2012. En motivering av ockuperingen är att diagnosen ska avskrivas och ersättas med en kod som 

legitimerar en finansiering av transvård som tar hänsyn till transpersoners olika behov, en 

stigmatiserande diagnos är inte nödvändig, människor ska ha rätten att få leva och inta sina 

                                                 
81 Stop trans pathologization, www.stp2012.com “Manifesto” noterat: 14- 5 - 12. 

http://www.stp2012.com/
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kroppar som de själva vill.82 Jag menar att svensk transvård kan följa Standard of cares riktlinjer 

men att diagnosen måste avskrivas. En avskrivning är ett viktigt steg i en process av att erkänna 

och inkludera transidentiteter. Vården kan syfta till att stötta transpersoner i sitt 

identitetsskapande i stället för att förtrycka dem samt att vården kan informera transpersoner så 

att de kan göra informerade val gällande behandling.   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
82 www.motkraft.net ”Anarcopride” (2- 3- 12). 

http://www.motkraft.net/
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