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1.0. Inledning 

Tolkningsföreträde används idag på diskussionsforum online för att beskriva hur den 

som besitter mest erfarenhet om, eller själv är motiv för till exempel ett förtryck, bör vara den 

som har bäst möjlighet att uttala sig relevant i ett ämne. Denne har alltså företräde vad gäller 

att tolka situationen. Tidigare har tolkningsföreträde inneburit något en grupp eller individ 

inte tilldelas, utan på olika sätt behöver se till att de själva får. Människor har kämpat om 

tolkningsföreträde i olika frågor till fördel för de egna intressena. På onlineforum finns det 

vanligtvis administratörer som kan jämföras vid moderatorer. De besitter befogenheter att 

radera inlägg, utvisa den som missköter sig och på olika sätt se till att deltagarna efterföljer 

det specifika forumets regler. Det är ibland dessa administratörer som ser till att det 

tolkningsföreträde som ofta skrivits in i gruppens regler faktiskt efterföljs. Det kan 

tillexempel handla om att separatistiska trådar för transpersoner startas eller om att en 

rasifierad har sista ordet i vad som anses vara en rasistisk kommentar i en diskussion. Det här 

sättet att hantera tolkningsföreträde verkar föga förvånande leta sig utanför dessa forum. 

Systemet kan tyckas självklart, men om bara den som besitter ett inifrånperspektiv får 

uttala sig kan en fråga sig hur problemen ska kunna lyftas i sammanhang där gruppen inte 

närvarar. Ämnen som berör minoriteter riskerar antingen att lyftas från ett utifrånperspektiv 

eller inte lyftas alls. Inget av alternativen kan betraktas som eftersträvansvärda. 

Tolkningsföreträde används allt oftare och har väckt tankar om vem som kan 

diskutera vilket problem på vilka villkor. Kan någon som inte tillhör en utsatt grupp diskutera 

problemet som drabbar denna grupp och förmedla en rättvis och äkta bild av situationen? En 

problematik som kan tillämpas på en rad olika utsatta grupper som gång på gång får sin 

historia berättad av någon annan som besitter ett utifrånperspektiv. Många gånger har både 

forskare, mediepersonligheter, regissörer. journalister och myndigheter anklagats för att 

reproducera ett perspektiv som utgår från utsidan.  

Uppsatsen kommer att försöka närma sig den här problematiken genom att fråga en 

utsatt grupp hur de själva upplever att det påverkat dem och vad de själva anser skulle kunna 
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göras annorlunda, eller om det helt enkelt inte är lämpligt att utomstående uttalar sig om 

problematiken. Om det råder ett slags totalt tolkningsföreträde för de utsatta. 

En av de grupper som idag sällan får delge sina egna historier i till exempel media och 

som möts av oförståelse såväl i media som i samhället är transpersoner. Det vill säga de 

personer som bryter mot samhällets normer för könsidentitet och/eller könsuttryck. 

Arbetet kommer att låta en del av en utsatt grupp själva delge sina historier och 

versioner av hur de porträtteras samt hur de upplever vardagen och de förtryck de möter. 

Målet är alltså inte att uppnå en definitiv lösning eller ett konkret resultat, utan snarare att låta 

de som sällan får höras ge sin egen version av problematiken. Det blir också ett slags 

experiment eftersom jag som författare inte tillhör den aktuella gruppen och därmed besitter 

ett utifrånperspektiv. Jag försöker hantera hur eller om jag och andra i samma situation kan 

använda de egna medlen för att rättvist lyfta den som besitter ett så kallat tolkningsföreträde. 

Arbetet är alltså att betrakta som ett försök där metodologin blir en del av resultatet.  

 

1.1. Val och perspektiv 

Innan jag närmare redogör för uppsatsens syfte kommer jag att rama in det aktuella 

ämnet. För att förstå uppsatsens karaktär behöver läsaren närma sig infallsvinkeln och förstå 

de kunskapsfilosofiska val som styr uppsatsen.  

Arbetet kommer att belysa hur ett ständigt utifrånperspektiv och att alltjämt befinna 

sig i minoritet påverkar transpersoner, med deras egna upplevelser i centrum. Transpersoner 

är en grupp som ofta osynliggjorts i samhället, men som i allt större utsträckning tar plats i 

offentligheten. Hur de allt oftare tycks ta plats i och diskuterats eller deltar i media är ett 

tydligt exempel på hur vi verkar befinna oss mitt i en långsam förändring. Gruppen börjar 

synliggöras i samhället, men på vilka villkor? Hur påverkar det transpersonerna själva? Och 

framförallt, hur kan vi förhålla oss till förändringen och i bästa fall vara en positiv del av den? 

När vi studerar människor och deras göranden tycks det finnas en tendens att se den 

egna personen som någon slags allvetande, besserwisser som redan har en, i sin mening, mer 

eller mindre korrekt bild av verkligheten. Detta kan  inte minst urskiljas inom antropologin 

som Unni Wickman tydligt poängterar i Towards an Experiencenear Anthropology. 

“Reading the texts, from a distance, I wonder if anthropologists are to dedicated to their roles 

as besserwissers. Ever speaking for mute others.”  Hon beskriver vikten av att forskaren 1

1 Cultural Anthropology, Vol. 6. No. 3. (Aug. 1991). Sid. 293. 
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kommer ihåg att hen inte bara ska delge sin version av sanningen eller verkligheten, denne 

har mycket att lära från de människor vilka denne möter i sina studier. Utbytet i sig kan vara 

en stor vinning om det tillåts vara just ett utbyte där parterna är öppna för varandras 

perspektiv. Vinningen av det upplevelsenära förhållningssättet är just den, att forskaren tillåts 

befinna sig i ett sammanhang utan distanseringar eller filter mellan det undersökta och den 

undersökande. Som i denna uppsats, där det är absolut avgörande att jag som undersökande, 

lär mig förstå sammanhangen kring transidentitet och dessa personers upplevelser och 

vardag, annars tappar undersökningen sitt syfte. Men det är inte bara fördelaktigt för att en 

ska kunna närma sig en annan verklighet än den egna. Det kräver helt andra arbetsmetoder 

och tiden som läggs ned måste prioriteras på ett annat sätt än i studier som avser att studera 

på andra vis.  

Wickman beskriver i samma text mycket målande hur en invand metodologi och ett, i 

förhand, inarbetat teoretiskt perspektiv med mallar som utgår från den egna verkligheten kan 

påverka ett arbete. “If the tool you have is a hammer, it’s tempting to treat everything as if it 

where a nail. From my vantage point it seems as if there is an awful lot of hammering going 

on with text being constructed and deconstructed, again and again.”  Den egna verkligheten, 2

eller förförståelsen, kan stå i vägen för en djupare förståelse för det eller de som studeras. Det 

blir därför viktigt att närma sig den verklighet som ting befinner sig i, annars kan den egna 

verkligheten komma att stå i vägen för förståelsen av saker långt ifrån det egna. Detta har lett 

till en del avgörande val i arbetet i fråga om tidigare forskning och teorier, vars utfall jag 

diskuterar mer i arbetets slutskede, under rubriken Reflektion av arbete, men också tangerar 

under Dispositionsavsnittet. 

För att förhålla mig till tolkningsprocessen och termer som verklighet kommer arbetet 

att luta sig mot den hermeneutistiska vetenskapsteorin som bland annat behandlar hur 

tolkningar av meningsfulla ting och fenomen ser ut. Fenomen får sin betydelse i den kontext 

den befinner sig i, genom de tolkningar som görs och omvärderas.  Hermeneutiken ser inte 3

att forskningsprocessen strävar efter någon definitiv sanning, eftersom en sanning inte skulle 

kunna finnas, utan som en tolkningsprocess som försöker förklara och förstå de ting eller 

2 Ibid. 292. 
3 Gilje, Nils & Grimen, Harald (2007). Samhällsvetenskapernas förutsättningar. 3. uppl. Göteborg: 
Daidalos. Sid. 173. 
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fenomen som studeras genom tolkningar. Allt blir tolkningar av verkligheten, ibland i flera 

lager. Tolkningar som alltid är mer eller mindre sannolika eller trovärdiga.  

Även om denna teori kan agera pekpinne gällande vad som kan anses vara en bra eller 

mindre bra tolkning så finns det aldrig några garantier för att tolkningen är rätt eller sann.  4

Kort skulle en kunna säga att det handlar om att alla människor bär med sig egna erfarenheter 

och fördomar, så kallad förförståelse. Därmed bedriver de individuella tolkningsprocesser. En 

viktig del i arbetet blir därför att medvetandegöra dessa erfarenheter och kunskaper för att 

synliggöra hur de kan tänkas färga bedömningen. Något som jag kommer att ta hjälp av ett 

reflexivt förhållningssätt för att hantera. Ett reflexivt förhållningssätt handlar om att ständigt 

reflektera över alla steg och händelser i forskningsprocessen samt reflektion över hur dessa 

kommer att påverka utfallet.  

Eftersom alla bedömningar anses vara tolkningar bygger även den egna tolkningen på 

andras tolkningar som hjälper till att motivera den egna tolkningen. Hermeneutiken förhåller 

sig således helt annorlunda till kunskap än positivismen som istället tror på definitiva 

sanningars existens. Sanningar uppnås enligt denna teori genom studier där forskaren i minsta 

möjliga mån är inblandad i det studerade som helst studeras genom empiriska undersökningar 

där en försöker utläsa återkommande mönster. Om ett mönster återkommer på tillräckligt 

många ställen betraktas det som en sanning. Undersökningarna måste dessutom gå att 

återproducera med konsistenta resultat då det anses vara ett tydligt tecken på att en sanning är 

funnen. Det tydligaste exemplet på positivism återfinns kanske inom fysiken där definitiva 

sanningar tycks existera och den rationella, positivistiska synen på kunskapsinhämtning tycks 

given. Att applicera ett sådant synsätt skulle omöjliggöra den typ av kunskap detta arbete 

försöker uppnå. När sociala kontexter, där människor i högsta grad är inblandade, är det 

nästan omöjligt att tillämpa ett positivistiskt förhållningssätt eftersom tingen är tolkningsbara 

i det oändliga. Här handlar det snarare om att synliggöra processer och sammanhang och 

föreslå åtgärder, inte om att presentera en definitiv sanning, som i matematiken.  

För att betrakta det område arbetet närmar sig kommer jag att använda mig av en 

tämligen tidskrävande metod som liknar den hermeneutiken hänvisar till, den 

hermeneutistiska cirkeln. Det är ett förhållningssätt som beskriver hur den undersökande rör 

sig i cirklar kring det studerade för att få en större förståelse för helheten genom att observera 

det studerade från olika perspektiv, både helheten och detaljerna studeras i flera lager. Det 

4 Ibid. Sid. 198. 
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blir ett sätt att motivera den egna tolkningen och redovisa i vilket ljus det studerade betraktas. 

 5

Vi lever sida vid sida med transpersoner, det handlar inte om människor som lever 

långt bort i andra delar av världen, utan om personer som skulle kunna vara din granne eller 

stå framför dig i kön på mataffären. Människor som delar samma vardag som oss och har en 

mängd saker gemensamt med cispersoner. Könsidentiteten är bara en del av dessa personers 

varande och identitet. Men jag vill också påminna om att cispersoner lever mitt ibland 

transpersoner på samma sätt som transpersoner lever mitt ibland cisperoner, även om 

transpersonerna är underrepresenterade i detta förhållande. Ändå har jag fått uppleva hur 

cispersoner verkar sakna verktyg att närma sig dessa människor.  

Det största och viktigaste arbetet har legat i att närma sig de intervjuades verklighet. 

Det märktes inte minst under arbetets gång. Andra studenter har tagit del av och diskuterat 

uppsatsen i olika etapper. Det var givande möten som tydliggjorde hur jag långsamt satt mig 

in i en verklighet som så uppenbart var främmande för andra icketrans personer, precis som 

den varit för mig. Vid möten med andra stundenter mötte jag kommenterar som “men tänker 

du dig att de… Alltså de här... Hon, eller han….. Personerna, eller transpersonerna ska(...)” 

Språket blev ett hinder i att närma sig de frågor jag arbetat med för mina studiekamrater. Det 

blev nästan omöjligt att diskutera frågorna på ett respektfullt sätt eftersom de inte var insatta i 

ämnet och på samma gång ville undvika att göra fel. Inte för att de saknade respekt för det 

diskuterade eller inte diskuterade i all välmening, utan för att de inte kunde röra sig kring 

ämnet rent språkligt på ett bekvämt sätt. Detta utan att transpersoner var närvarande, vilket 

kanske än mer kunnat späda på deras känsla av att vilja föra sig på “rätt sätt” och inte trampa 

någon på tårna. Det var som om transpersoner var främmande för mina studiekamrater trots 

att de som tidigare nämnts lever mitt ibland oss. När jag sedan frågade transpersoner om just 

detta fick jag veta att denna okunskap gjorde även dem obekväma och ibland blev ett hinder i 

kommunikationen med icketranspersoner.  

Min personliga uppfattning är att de människor som hamnar i den här situationen, de 

som vill väl, men inte känner att de har eller vet hur de ska kunna skaffa tillbörliga verktyg, 

är tämligen stor. Därför är det också dem jag huvudsakligen hoppas kunna nå fram till med 

resultatet. Genom att tillgängliggöra enkla riktlinjer för hur en kan förhålla sig till främst 

5 Ibid. Sid. 199. 
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transpersoner för att åtminstone påbörja en resa mot större förståelse och ett mer eller mindre 

rättvist bemötande. 

För mig var det oroande att de som satt bredvid mig vid tillfället jag berättade om 

ovan, snart var utbildade medieproducenter, kulturarbetare, journalister, filmskapare och 

radiopersonligheter.  Deras uppenbara välvilja, men totala distans till ämnet, påvisar än mer 

att de aktuella frågeställningarna är högst relevanta att förhålla sig till och vikten av att de 

även i framtiden prioriteras. Producenter kanske inte främst behöver teoretisera utsatta 

grupper utefter vetanskapliga mallar (om än skaffa sig en stabil teoretisk grund), de kanske 

snarare i första steget behöver lära sig att närma sig dem och hitta metoder att göra det på. 

Däri finns kärnan i arbetet. För om vi kan närma oss dem, tänker jag mig att vi kan hjälpa till 

att normalisera och synliggöra dem på ett respektfullt och framförallt lyhört sätt. 

Jag har gjort vad jag kunnat för att använda den makt jag besitter i egenskap av 

författare till den här uppsatsen för att lyfta en grupp som är utsatt utan att teoretisera dem, 

utan låtit deras historier stå för sig själva. Det är då de blir intressanta och inte onödigt 

präglade av ett utifrånperspektiv. Andra uppsatser läses ofta för att se hur ett resultat uppnåtts 

samt för att få en bild av vilket resultatet är. Här erbjuder jag dig som läser att ta del av 

transpersoners egna berättelser samtidigt som jag visar hur jag själv gjort för att förhålla mig 

till dem som utomstående. Resultatet hittar du på varje sida av uppsatsen, för metoden är på 

så vis en självklar del av resultatet.  

Det är för att lyfta dessa kvalitéter som jag valt att så utförligt beskriva metodologin, 

men lägga mindre fokus på teori. De teoretiska ramarna ska helt enkelt inte vara i fokus. Mer 

om detta under rubriken Disposition. Uppsatsens styrka ligger som sagt i arbetet med att 

närma sig en främmande diskurs. Att därför låta berättelserna under resultatrubriken vara 

långa och mer intakta, än vad som är brukligt, är tänkt att bjuda in läsaren att närma sig 

samma diskurs och verkligen erbjuda en oreviderad inblick i deltagarnas upplevelser utan 

hårda teoretiska mallar som utgår från den egna diskursen eller förändrar förståelsen för 

materialet. Något jag tror ger en viktig inifrånkunskap, men som också ger berättelserna 

högre validitet. För att se värdet med uppsatsen är det viktigt att förstå att det huvudsakliga 

arbetet inte har legat i det mest uppenbara, att producera text och genomföra intervjuer. 

Istället ligger alltså arbetet i att närma sig en främmande verklighet och som den 

hermeneutistiska cirkeln kräver, att cirkulera kring ämnet om och om igen vilket kräver 

engagemang och tar avsevärd tid. 
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Arbetet har inte som mål att motbevisa eller bevisa något eller någon. Utan snarare att 

vidga förståelsen för processerna kring transpersoners idéer i ämnet med media som ett slags 

gemensamt forum. Fokus kommer att ligga på transpersoners eget perspektiv på de aktuella 

frågorna samt på huruvida en utomstående kan närma sig dessa frågor utan att reproducera ett 

utifrånperspektiv. 

I ett tidigt skede hade mediebilden och medieplattformer en större roll i arbetet. 

Tanken var att detta skulle komma att representera hur gruppen porträtteras idag. Efter flera 

bearbetningar har uppsatsen tagit ett annat spår. Jag vill ändå belysa att media har en 

avgörande roll för frågans utveckling då det tydligt speglar dagsläget och visade sig vara en 

fixpunkt i de berättelser jag tagit del av.. Media skapar en föreställning av transpersoner som 

ständigt förändras och omformas. En bild som inte är självskapande utan skapas av samhället, 

av efterfrågan och av de som producerar mediebilden. På så sätt blir media en slags 

kanalisering, en sammanfattning av de föreställningar som redan florerar i samhället. En 

växelverkan där den ena färgar den andra men där ingen av dem egentligen kan uteslutas från 

den andra.  

 

1.2 Problemformulering & Syfte 

Uppsatsens syfte är att undersöka hur och om en utomstående kan närma sig transpersoner 

med utgångspunkt i  transpersoners eget perspektiv. För att lyfta ut resultaten i verkligheten 

är en av målsättningarna att försöka utläsa konkreta åtgärder som ska kunna agera grund för 

andra i liknande situationer, i synnerhet medieproducenter. Att uppnå en social förändring är 

centralt för uppsatsen, men förändringen ska mynna ur transpersoners egna tolkningar av vad 

som är relevant för att uppnå den både på lång och kort sikt. 

 

1.3. Frågeställningar 

● Kan en person, vilken besitter ett utifrånperspektiv, rättvist lyfta en utsatt grupps 

perspektiv utan att reproducera det egna utifrånperspektivet och de föreställningar 

som det innebär?  

● Hur ser transpersoners egna upplevelser av icketranspersoners bemötande ut? 

● Går det att utläsa möjliga, konkreta åtgärder som underlättar för den som utifrån vill 

närma sig transfrågor på ett rättvist sätt? 
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1.4. Disposition och motivering 

De första avsnitten har redogjort för vad uppsatsen har för avsikt att undersöka samt 

presentera den problematik som ligger till grund för undersökningen. Härefter kommer 

teoriavsnittet ta vid. Här är avsikten att presentera den teoretiska grund på vilken uppsatsen 

vilar. Avsnittet är tämligen litet till skillnad från det efterföljande metodavsnittet som berättar 

hur studien genomförts. Där resonerar jag kring hur ämnet och materialet ska hanteras för att 

vara givande och rättvist för deltagarna.  

I avsnittet resultat och analys presenteras ett urval av det insamlade materialet vilket 

sedan ligger till grund för vidare analys. Slutligen diskuteras uppsatsen och resultatet i sin 

helhet i slutdiskussionen där jag bland annat lyfter fram de riktlinjer som konstruerats till 

följd av arbetet. 

Jag vill uppmärksamma varför jag valt att frångå ett mer traditionellt teoritungt arbete 

för att istället lägga tyngd på diskussion, genomförande och presentation av insamlat 

material. Det jag betraktar som arbetets styrka och ändamål är att den lyfter en utsatt grupps 

uppfattning för att fler ska kunna ta del av den samt försöker hantera frågan om 

utifrånperspektiv på känsliga frågor där maktdimensioner spelar in. Uppsatsen är ett försök 

att närma sig förståelse för inifrånperspektivet. För att uppnå detta blir lyssning, förståelse 

och relation mellan forskare och deltagare central och därmed även metoddiskussionen 

eftersom det är just där frågor om tillvägagångssättet diskuteras. Hur jag som undersöker 

detta närmar mig den främmande diskursen är högaktuellt och en central poäng i uppsatsen 

och behöver därför redovisas och diskuteras ingående. Det har lett till att undersökningen 

antagit en mer explorativ och flexibel form.  

Jag tar  avstånd från en metod som innebär att materialet passas in i ett teoretiskt 

mönster, en mall som berättar hur det undersökta skall förstås. En sådan mall kan stå i vägen 

för förståelsen i en ny diskurs. Istället låter jag empirin stå för sig själv som central och 

avgörande för resultatet som sådant. Teorin blir istället en kunskapsgrund för mig som 

undersöker att falla tillbaka på eller ta avstamp ifrån, men som inte styr empirin som består 

av deltagarnas personliga berättelser. För mig har det varit centralt att behandla historierna 

med respekt och att inte försöka få dem att passa in i förutbestämda mallar, men också att ta 

dem på allvar och lita på att de svarar på de frågeställningar som driver undersökningen. I 

mer utredande eller kritiska studier finns det en betydande poäng i att fokusera på att 

konstruera en stadig teoretisk grund, men här ligger fokus på mötet, lyssnandet och att på ett 
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rimligt sätt arbeta med ämnet, ta mig så nära förståelse av gruppens diskurs som det bara är 

möjligt för att sedan kunna förmedla den och visa hur en kan närma sig likande diskurser i 

fortsättningen. Något som i sig är en krävande process vilken gynnas av andra upplägg än de 

traditionella i fråga om presentation 

Utifrån detta blir det givet att låta material och anlysavsnitt ta betydande plats i 

uppsatsen. Att reducera materialet allt för mycket hade riskerat att sluta i att det inte lika 

tydligt talat för sig självt och låtit läsaren ta sig närmare den diskurs jag försökt närma mig. 

Om läsaren inte tillåts göra detta tappar uppsatsen delvis sin poäng. Precis som andra former 

av undersökningar kan kräva ett tyngre teoriavsnitt är min uppfattning att detta arbete 

behöver presentera en bred empiri för att kunna säga någonting om det undersökta och bidra 

med en fördjupad insikt i de berättandes verklighet. Det är först när materialet synliggörs som 

det går att etablera en förståelse utifrån det. Avsnittets längd ger mig också möjlighet att 

undvika att sortera bort viktiga delar av historierna som inbjuder läsaren att själv närma sig 

deltagarnas verklighet. 

 

2.0. Teoretiska perspektiv 

Här presenteras den teoretiska kunskapsgrund på vilken analysen grundas. Eftersom 

tyngdpunkten, som redan nämnts, inte ligger i detta avsnitt kommer det att hållas kortfattat 

med fokus på grundläggande identitetsprocesser, genusteori och begreppsförklaringar. 

 

2.1. Begreppsförklaringar 

Cisperson  Ett begrepp vars konkreta innerbörd är något flytande, men som används 

för att beskriva en slags norm. Det vill säga den grupp vars könsidentitet är i linje med de 

förväntningar och normer som finns kring det biologiska och juridiska könet. Vanligtvis 

stämmer personens könsuttryck överens med de förväntningar som finns kring den egna 

könsidentiteten, alltså vad som anses vara manligt respektive kvinnligt. 

Transperson  Det finns en mängd olika sätt att identifiera sig som trans. Begreppet 

är att betrakta som ett paraplybegrepp för alla som bryter mot samhällets normer för 

könsidentitet och könsuttryck. Identiteten är inte detsamma som sexualiteten därför kan en 

transperson kan ha vilken sexuell läggning som helst. 

Icketrans  Innefattar alla som inte identifierar sig som transpersoner. 
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Intergender  Definierar personer vars könsidentitet ligger bortom eller mellan den 

normativa kvinna/man uppdelningen av kön. Begreppet används på olika sätt av olika 

personer. En del identifierar sig som både man och kvinna, andra upplever att de befinner sig 

mellan de två, andra identifierar sig helt utanför kvinna/man beskrivningen. Elementärt är att 

det kroppsliga är frånskilt den egna könsidentiteten.   

Heteronorm  Föreställningen om att det mest önskvärda för var och en är att 

identifiera sig som en heterosexuell cisperson. Heteronormen innefattar en rad föreställningar 

kring vad sexualitet och kön bör vara. Heteronormen samarbetar med tvåkönsnormen som 

etablerar föreställningen om att könsuttrycket bör bekräfta idéerna för vad det innebär att vara 

kvinna respektive man, de enda existerande könen enligt tvåkönsnormen.  6

 

2.2. Normer, genus och identitet 

Att studera modern queerteori eller feministisk teori utan att tangera Judith Butler 

tycks vara nästintill omöjligt. Filosofen beskrivs som en av vår tids stora tänkare och har 

presenterat ett förhållningssätt till normer, genus och kön vilken grundas i en stark kritik av 

den heteronormativa genusordningen. Av vissa har hon anklagats för att vara fientligt inställd 

till heterosexualitet, men Butler själv menar att det snarare handlar om kritik mot 

heterosexuell normativitet vilket inte är det samma som heterosexualitet.    7

Butler menar att genus enbart bör betraktas som en social och kulturell konstruktion, 

en upprepning av talade och kroppsliga akter, så kallad performativitet. Hon menar att genus 

görs i sociala sammanhang snarare än bygger på en naturlig, biologisk könsskillnad vilket 

tidigare varit den dominerande uppfattningen. Således är genus i den meningen ett delvis 

omedvetet görande, en ständig aktivitet som ibland sker mot den egna viljan. Butler betonar 

att processen inte för den delen är ett ofrånkomligt måste, den är varken mekanisk eller 

automatisk.   8

Vidare menar Butler att det råder en heteronormativ genusordning i samhället. 

Heteronormativitet innebär ett antagande om att alla är, eller borde vara, heterosexuella. 

Heterosexualitet görs till ett naturligt tillstånd där kvinnor förväntas agera efter vad som 

6Internetlänk till hbtqkojan, en sida som drivs av RFSL Stockholm, ansvarig utgivare är Sanna Frost. 
http://www.hbtqkojan.se/ordlista 
7 Butler, Judith (2006). Genus ogjort: kropp, begär och möjlig existens. Stockholm: Norstedts 
akademiska förlag. Sid. 10. 
8 Ibid. Sid. 11. 
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anses vara feminint och män i sin tur agera efter vad som anses vara maskulint. För att denna 

genusordning ska fungera behöver godkända kroppar produceras. Kvinnor och män ska vara 

igenkännbara, därmed blir transkroppar som hamnar utanför den givna mallen, ett hot mot 

den rådande föreställningen om heteronormativitet.  9

Sociologen Jan Wickman skriver i Transgender Politics(2001) om den finska 

transrörelsen. Han redogör för fyra förenklade diskurser i relation till transidentiteter. 

Diskurserna utgår från ett inifrånperspektiv samt ett utifrånperspektiv där det yttre 

perspektivet ämnar de som inte innefattas av transidentiteten, således handlar den inre om de 

som innefattas av den. Med i analysen finns två olika könsparadigm, ett diktomiskt respektive 

ett ickediktomiskt.  Normalitetsdiskursen konkurerar med utmaningsdiskursen om 10

utifrånperspektivet. Normalitetsdiskursen handlar om majoritetkulturens syn på transidentitet  

och karaktäriseras av en binär könssyn. Den rådande uppfattningen är således att det finns två 

kön, man och kvinna. Där allt som avviker från denna syn också går utanför ramen för vad 

som anses vara normalt. Den som står utanför normen bemöts huvudsakligen på två sätt. 

Denne kan avfärdas som någonting perverst, avvikande och löjeväckande. Någon att tycka 

synd om eller bli rädd för. Detta kan placeras i underdiskursen publikdiskurs och är enligt 

Wickman återkommande i media. Alternativet är expertdiskursen där transidentiteten 

klassificeras som medicinskt avvikande. Den naturliga reaktionen i denna diskurs blir således 

att behandla det medicinska tillstånd som transidentiteten anses utgöra. 

Utmaningsdiskursen försöker dekonstruera synen på vad kön är, men de olika 

genrerna vill uppnå denna förändring på olika vis. Det råder olika uppfattningar om huruvida 

transidentiteten spär på rådande binär könsuppfattning eller utmanar den. Vissa menar att 

transidentiteten befäster stereotypa könsnormer, särskilt feminitet. Detta synsätt förekommer 

särskilt inom den feministiska teorin.  

Diskurserna i utifrånperspektivet baserar sitt perspektiv på hur de betraktar 

könssystemet som helhet. Detta till skillnad från inifrånperspektivet som transpersoner själva 

rår över. Till följd av detta fokuserar perspektivet på frågor om transpersoners rättigheter och 

möjligheter i samhället. Acceptansdiskursen fokuserar på acceptans. Frågor som hur 

transidentiteten ska bli accepterad i samhället är centrala. Diskursen konkurerar med 

9 Ibid. Sid. 12. 
10 Wickman, Jan (2001). Transgender politics: the construction and deconstruction of binary gender in 
the Finnish transgender community. Diss. Åbo : Akad., 2002. Sid. 6970. 
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diskursen för ett fritt könsuttryck som också är den mest utbredda av de två. Även denna 

diskurs poängterar vikten av acceptans av transidentiteter, men lägger större vikt vid 

individens självbestämmande i könsidentitetsfrågor.    11

Inom den skola både Butler och Wickman tillhör finns det en gemensam syn på 

identitet som innebär att mentala processer betraktas som produkter av social interaktion.  12

Hur vi betraktar och upplever världen ses inte som en reflektion av den verkliga världen. 

Istället handlar det om historiska och kulturella föreställningar av världen vilka upprätthålls 

av interreaktion mellan människor. Därför skapar diskurserna en värld som upplevs verklig 

eller sann av individen själv. Detta innebär inte att en fysisk verklighet inte existerar utanför 

diskursen, men att tingen får sin mening först via diskursen. En menar att jaget och identitet 

handlar om positionering i olika sammanhang. Jaget blir inte ett isolerat inre varande utan 

någonting föränderligt och socialt som formas i sociala sammanhang. Därför upphör också 

gränsen mellan det inre och det yttre. Att fråga sig vad som sker i en människas inre eller 

utanför den egna personen blir menlöst då jaget snarare är något flytande som grupperas och 

omformas snarare än placerad på ett ställe i rummet.  En menar att identitetsprocessen 13

handlar om till vilka grupper en person tillräknar sig eller identifierar sig med, således kan 

identiteten alltid omformas och gemenskaper förändras.  Olika identiteter kan ibland verka 14

mot varandra eller tyckas oförenliga, då kan så kallade hybriddiskurser skapas för att koppla 

samman diskurserna.  

Även om identiteten förändras skapas inte en ny identitet i varje sammanhang. 

Winther Jorgensen och Phillips diskuterar i Diskursanalys som teori och metod(2000) utifrån 

begreppet avlagringar.  Den process där den identitet en ger uttryck för vid en tidpunkt är en 15

slags avlagring av tidigare diskursiva praktiker. En väljer en version av det egna jaget som 

tillfälligt lyfts fram framför de andra.  Kring denna konstruktion kan gemensamma 16

identiteter byggas. En föreställning om kollektiv gemenskap. Föreställningen bygger på den 

del av jaget, den avlagring, som en valt att lyfta i ett visst sammanhang, därmed blir 

gemenskaper flyktiga. De faktorer vilka den gemensamma identiteten bygger på kan dels 

11 Ibid. Sid 7172. 
12 Ibid. Sid. 103. 
13 Ibid. Sid. 105 
14 Ibid. Sid. 108.  
15 Winther Jørgensen, Marianne & Phillips, Louise (2000). Diskursanalys som teori och metod. Lund: 
Studentlitteratur. Sid 7. 
16 Ibid. Sid. 107. 
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förändras då låsningen vid avlagringen bara är tillfällig och dels bli ovidkommande när en 

annan avlagring med andra åsikter och sidor lyfts fram och skapar situationer där nya 

gemenskaper kan skapas och andra splittras.   17

 

3.0. Metod 

Metodavsnittet betraktas som en avgörande del av arbetet och kommer därför att vara 

särskilt utförligt. Härunder presenteras mer etablerade metodologiska teorier följda av 

diskussioner kring rimligt urval, språkbruk och hur jag förhåller mig till olika arbetsmoment. 

 

3.1. Intervjuform 

Undersökningen har för avsikt att utifrån transpersoners personliga berättelser 

analysera ett större sammanhang. En målsättning som är förenlig med den kvalitativa 

undersökningsmetoden. Metoden låter forskaren närma sig deltagarnas egen beskrivning av 

verkligheten, en egenskap som en kvantitativ metod inte erhåller. 

Metoden är vanlig inom feministisk forskning, ett område som uppsatsen på många sätt 

närmar sig.   18

Undersökningen kommer att anta en mer explorativ och flexibel art eftersom den låter 

deltagarnas berättelser stå i centrum för vilka teman och analyser undersökningen kommer att 

fokusera på.  

Intervjuerna kommer att spelas in med hjälp av en ljudinspelare. Således kommer 

ingen bild att bevaras. Därefter kommer allt material att transkriberas grundligt. 

Transkribering ger forskaren god översikt över det insamlade materialet. Det lägger också 

grund för vidare analys. 

Alan Bryman skriver i Samhällsvetenskapliga metoder(2011) att kvalitativa intervjuer 

kan variera mycket i sin form. Forskaren utgår i regel från en rad teman som i förväg 

sammanfattas i vad som brukar kallas en intervjuguide. Teman som skall beröras under 

intervjuns gång, men som kan ta olika stor plats beroende på deltagarens svar. Således är det 

just svaren som är avgörande för i vilken grad respektive tema fördjupas. Deltagarnas svar 

blir centrala för förståelsen och styr denna genom, i viss mån spontana, förklaringar och 

fördjupningar av händelser.  Forskaren har möjlighet att frångå intervjuguiden för att ställa 

17 Ibid. Sid. 108. 
18 Bryman, Alan (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. 2., [rev.] uppl. Malmö: Liber. Sid.374. 
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nya frågor om dessa anknyter till deltagarens svar. Det är även möjligt, kanske till och med 

att förvänta, att nya teman uppstår under intervjuns gång.   19

Intervjuerna kommer också luta sig mot livsberättelseintervju,  en narrativ teknik 

inom den kvalitativa skolan som går ut på att deltagaren själv berättar om skeenden i sitt liv 

samt om sina inre upplevelser. Forskaren uppgift blir att uppnå förståelse för berättelsen samt 

hur deltagaren tolkar och definierar sin omvärld. Det är viktigt att ta hänsyn till flera faktorer 

i och med metoden. Deltagarens ålder kan exempelvis spela en viktig roll för hur berättelsen 

ser ut. Även i vilket stadie den berättande är i livet, som inte nödvändigtvis är kopplat till det 

biologiska åldrandet utan till livsloppet. En generationsaspekt kan appliceras på tolkningen då 

det är en faktor som påverkar erfarenheter och tankesätt.  En narrativ intervjuform sker 20

vanligtvis i olika grader där forskaren stegvis fördjupar förståelsen för enskilda händelser i 

deltagarens livsberättelse. 

Eftersom arbetet sker med vissa begränsningar i fråga om tid och storlek kommer det 

inte vara möjligt att fullfölja hela den narrativa modellen och införskaffa en rimlig mängd 

material. Däremot kommer insamlingsarbetet att inspireras av metoden eftersom den är 

mycket användbar på den typen av undersökning som genomförs. Deltagarna kommer att få 

reflektera över de egna historierna, men inte berätta hela sin livshistoria, utan kommer själv 

att  få välja i vilken ordning de närmar sig olika händelser utifrån de teman jag presenterar för 

dem. Det är rimligt att deltagaren i berättandet tangerar de perioder som varit avgörande för 

dem och därmed för den egna identitetsprocessen. Vanligtvis delas intervjun upp i två eller 

tre delar, något som inte kommer tillämpas. Istället kommer ett och samma möte att delas upp 

i två delar där den första handlar om att samla in konkret information om exempelvis 

personens livssituation, ålder och könstillhörighet. Den andra delen går ut på att göra nedslag 

i elementära delar av deltagarens historia för att komma åt de ämnen som är särskilt aktuella 

för undersökningen. Dessa styrs som nämnts delvis av intervjupersonen själv. Det skulle 

kunna beskrivas som en väldigt komprimerad modell av en klassisk narrativ intervju. För att 

denna modell ska fungera kräver det att forskaren är uppmärksam när berättelsen först tar 

form för att sedan kunna göra noga utvalda nedslag i historien om deltagaren själv inte väljer 

att leda situationen dithän. Ibland beskrivs denna del, när den genomförs enligt den narrativa 

modellen, som mer dynamisk än den första vilket bör vara fallet även i den reviderade 

19 Bryman, Alan (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. 2., [rev.] uppl. Malmö: Liber. Sid.414418. 
20 Ibid. Sid. 416417. 
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modellen. Forskare och deltagare kan diskutera kring fördjupningarna, men det finns då en 

risk för att intervjun styrs mer av intervjuaren än av deltagaren, vilket bör undvikas.  Jan 21

Trost skriver i Kvalitetiva Intervjuer(2010) att deltagaren gärna ska uppfatta situationen som 

ett samtal. Den som intervjuar ska däremot inte uppleva situationen på samma sätt eftersom 

ett samtal går ut på att alla parter utbyter åsikter, fakta och känslor. I intervjusituationen ska 

detta, åtminstone i huvudsak, endast ske från deltagarens sida.  22

Genom att ta avstamp i den ostrukturerade intervjun med livsberättelser kommer 

deltagaren att få diskutera relativt fritt utifrån de egna upplevelserna parallellt med att jag 

som intervjuare kan hjälpa dem att hålla sig till undersökningens intresseområden. I 

forskningsintervjun(2005) beskriver Bill Gillham fördelarna med metoden. Metoden saknar, 

trots namnet, inte struktur men den skiljer sig från andra metoder då deltagaren får bana väg 

för samtalet. Beskrivningar och berättelser riskerar inte att fragmenteras eftersom forskarens 

inblandning minimeras.  Hur styrd en ostrukturerad intervju blir varierar beroende på hur 23

drivande respektive deltagare är. Därför kan forskaren använda sig av vad Gillham väljer att 

kalla “mild styrning”. En styrning som inte har för huvudsaklig avsikt att ställa frågor som 

deltagaren i sin tur ska besvara, utan om som han beskriver det, att hålla ångan uppe. Att 

hjälpa berättelsen att fördjupas, utvidgas eller färdigställas. Det är således upp till forskaren 

själv att hitta en balans mellan utfrågning och uppmuntran.   Intervjuerna behöver inte vara 24

identiska, men avgörande är att materialet är jämförbart. Därmed bör det röra sig om ungefär 

samma tematiska innehåll vilket intervjuguiden är tänkt att säkerställa.  25

 

3.2. Att förhålla sig reflexivt 

Heléne Thomsson skriver i Reflexiva intervjuer(2010) om att tillämpa ett reflexivt 

förhållningssätt till intervjusituationen. Att förhålla sig reflexiv innebär en ständig reflektion 

av intervjuprocessen, från förarbete till kodning och analys. Utgångspunkten bör vara att allt 

kan medvetandegöras och reflekteras över, även de egna reflektionerna bör ifrågasättas då 

varje person bär med sig egna erfarenheter och resurser som i sin tur påverkar situationen. 

Varje reflektion sker i ett sammanhang som i sin tur färgar analysen. Det handlar om 

21 Ibid. Sid. 4950. 
22 Ibid. 55. 
23 Gillham, Bill (2008). Forskningsintervjun: tekniker och genomförande. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur. 
Sid. 7375. 
24 Ibid. Sid. 7879. 
25  Trost, Jan (2010). Kvalitativa intervjuer. 4., [omarb.] uppl. Lund: Studentlitteratur. Sid. 71. 
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samhälleliga, kulturella, tidsmässiga och språkliga faktorer som alla bidrar till analysens 

karaktär. Det är viktigt att med detta förhållningssätt för sig själv medvetandegöra de 

diskurser som kan påverka studien.  Att granska den egna personen blir således en 26

avgörande del av undersökningen. Vilka kunskaper och förutsättningar en bär med sig spelar 

som nämnts en stor roll för resultatet, men även de kunskaper forskaren inte bär med sig är 

avgörande. De egna drivkraftera som också påverkar studiens utfall bör även de 

medvetandegöras.   27

 Reflexivitet är beroende av olika perspektiv och tolkningsidéer. Därför blir det 

relevant att ifrågasätta var idéerna kommer ifrån och aldrig låta dem styra studien.  28

Intervjuerna kommer att  vara förståelsegrundade vilket innebär att jag söker efter hur en viss 

fråga uppfattas och hanteras i en vardaglig kontext samt vad denna förståelse kan betyda och 

bero på.  29

Thomsson poängterar att en kvalitativ undersökning är ett direkt resultat av mötet 

mellan forskare och deltagare i den aktuella kontexten. Därför är det viktigt att som forskare 

tidigt tänka igenom vad målet med undersökningen är för att ha en riktning för alla 

deltagande att röra sig mot .  I situationen är det inte bara forskaren som känner ett behov av 30

att prestera. Även deltagarna kan uppleva situationen som pressad. Därför är det viktigt att 

fråga deltagarna hur de upplever intervjusituationen och ta hänsyn till de svar som ges.  31

Den ständigt närvarande reflektionen påverkar även hur intervjutillfället utformas. Det 

innebär att varje intervju kan innebära nya förutsättningar om forskaren anser att det finns en 

poäng med förändringen. Frågeställningarna kan tillexempel vässas och förändras inför en ny 

situation.  32

En av de mest påtagliga problemen i arbetet, som jag därmed ständigt måste förhålla 

mig reflexiv till, är i min mening det faktum att jag som icketrans genomför en undersökning 

om transpersoners perspektiv som förhåller sig kritisk till ett dominerande utifrånperspektiv, 

som jag också blir en direkt del av. En vanligt förekommande kritik gentemot studier som 

berör transfrågor är hur de tenderar att presenteras av forskare som inte själva tillhör den 

26 Thomsson, Heléne (2010). Reflexiva intervjuer. 2., [rev. och uppdaterade] uppl. Lund: 
Studentlitteratur. Sid. 37. 
27 Ibid. Sid. 27. 
28 Ibid. Sid. 38. 
29 Ibid. Sid.. 30 
30 Ibid. Sid. 17. 
31 Ibid. Sid. 24. 
32 Ibid. Sid. 144. 
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studerade gruppen. Det leder till att denne inte har samma förförståelse för de aktuella 

diskurserna och sammanhangen. Till följd av detta finns det en viss skepsis hos transpersoner 

gemtemot undersökningar av detta slag. Vilket inte är helt ogrundat då tidigare transforskning 

har både objektifierat och stigmatiserat transidentiteter. 

Ulrica Engdahl diskuterar samma problematik i sin avhandling Att vara som/den ‘en’ 

är(2010). Jag kommer att luta mig mot den analys hon presenterar, eftersom den är väl 

genomarbetad och diskuterar samma problematik som jag stöter på i detta arbete. Engdahl 

menar att transpersoner har ett kunskapsövertag, i förhållande till forskaren, i frågan eftersom 

de delar erfarenheter med varandra som en utifrån aldrig kan uppnå. Därför har 

ståndpunktsfeminismen poängterat vikten av att frågor lyfts ur ett inifrånperspektiv. Av 

någon som delar den egna identitetskategorin för att den etiska diskussionen ska vara 

fullkomlig. Men hon påminner om att vi ändå inte kan omöjliggöra kunskapsinsamling från 

andra positioner, det finns trots allt inga positioner varifrån en kan se allt.  Talia Mae 33

Bettcher har påpekat att personer utanför gruppen tenderar att göra skillnad på verklighet och 

rollspel. En föreställning om genitalier som det verkliga könet och könsuttryck som något 

iscensatt. Detta har lett till ett misserkännande av transpersoners självidentifikation. I samma 

text presenteras begreppet nontransgender, som jag kommer att översätta till 

icketransperson, som ett möjligt begrepp. Genom att använda begreppet läggs ett ökat fokus 

på icketranspersoner som grupp samtidigt som det belyser att alla könsidentiteter är 

diskursivt producerade.  34

Eftersom jag själv saknar erfarenheter och också kunskaper om transidentitet har jag 

fått förhålla mig på ett visst sätt till undersökningen. Dels har jag noga informerat alla 

deltagare om mitt utifrånperspektiv, men min egen uppfattning är att det inte betraktats som 

ett större problem av deltagarna själva. Kanske just för att jag uppvisat denna medvetenhet, 

men det skulle likväl kunna bero på en ovilja att uttrycka detta inför mig. Det perspektiv jag 

antagit  har lett till att lyssnandet har fått en central roll i arbetet. Stort fokus har lagts på att 

vara lyhörd och behandla materialet och deltagare med stor respekt för integritet, men också 

att inte vara dömande och alltid betrakta berättelserna som sanningar där den berättande äger 

ett tolkningsföreträde. Det innebär att jag kan betrakta det berättade från olika perspektiv men 

33 Engdahl, Ullrica. Att vara den som den/en är. Linköping, 2010. Sid. 2425. onlineversion. 
http://liu.divaportal.org/smash/get/diva2:382023/FULLTEXT01.pdf.  
34 Ibid. sid. 26 
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aldrig påstå att mina sanningar och uppfattningar av skeenden är mer verkliga än den 

berättandes. Det känns viktigt att bibehålla en slags autencitet i berättelserna och inte göra allt 

för hårda tolkningar eller omtolkningar av de historier som delgivits mig. En uppgift som kan 

betraktas som i det närmsta omöjlig, men måste vara en målsättning när jag tilldelats ett 

viktigt förtroende från deltagarna, men också för att jag ska kunna närma mig deras diskurs.  

I materialet har jag valt att använda mig av ett ett språkbruk som byter ut det 

generaliserade ordet “man” mot “en”. Istället för att diskutera vad “man” gör, tänker eller 

uttryckt i en situation kommer jag att alltså att låta ordet “en” representera den mer allmänna 

bilden. Detta som ett försök att undvika att producera en allt för könad text. Jag kommer även 

att använda pronomet hen när könet inte är relevant för sammanhanget, även om det ibland är 

relevant att låta personer som presenteras behålla den egna könsidentiteten för att de ska få 

behålla sin identitet. I intervjusituationerna kommer tillexempel deltagarna att behålla sina 

pronomen då jag uppfattat det som en viktig faktor i deras identitet, särskilt i ett sammanhang 

som handlar om just den egna könstillhörigheten. Könsidentiteten är avgörande för 

deltagarnas medverkan i egenskap av transpersoner och därmed är deras könsidentitet också 

centrala för analysen och för deras identitet. 

 

3.3. Validitet 

En grundpelare i undersökningars validitet har ansetts vara förmågan att genomföra 

undersökningen på nytt och få konsistenta resultat. Detta synsätt och perspektiv som validitet 

och realibitet betraktas som positivistiska.  Konsistenta resultat är i det närmaste omöjligt att 35

uppnå i kvalitativa studier. Kvalitativa studier formas i den aktuella kontexten där forskare 

och deltagare samt relationen däremellan har en avgörande roll. Omständigheterna kan alltså 

betraktas som omöjliga att återskapa. Därför kommer resultatet att skifta från tid till tid.  36

Eftersom uppsatsen baseras på djupare intervjuer är det rimligt att anta att detta gör sig 

särskilt gällande även här. 

Även Gillham skriver om validitet vid intervjundersökningar. Han menar att såvida 

inte forskaren använder sig utav väldigt ytliga ansatser när intervjumaterialet analyseras 

kommer denne att tillämpa någon form av tolkning. Därför blir det viktigt att medvetetgöra 

35  Gillham, Bill (2008). Forskningsintervjun: tekniker och genomförande. 1. uppl. Lund: 
Studentlitteratur. Sid. 22. 
36  Bryman, Alan (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. 2., [rev.] uppl. Malmö: Liber. Sid.368. 
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denna tolkning genom systematik, stingens och reflektion. Det blir särskilt viktigt att ha 

belägg för sina tolkningar. Genom att arbeta på ett medvetet sätt behöver inte tolkningar 

innebära att undersökningen saknar validitet. Subjektivitet är en förutsättning i alla sociala 

situationer, den gör sig alltså gällande även för intervjusituationen. något jag kommer att ha i 

åtanke genom hela processen.   37

Thomsson menar att tolkningar sällan är valida, men att forskare kan argumentera för 

sina val och noggrant utvalda metoder för att undersökningen ska kunna betraktas som rimlig. 

Undersökningar av den här typen kan aldrig göra anspråk på konkreta sanningar, däremot kan 

de alltså bidra med rimliga tolkningar. Tolkningar som är valida i detta nu men som kan 

förändras varefter tiden går och nya tolkningar och tankemodeller uppstår som i sin tur 

förändrar förståelsen för olika fenomen. För att uppnå en högre grad av validitet är det viktigt 

att vara tydlig med vad som ska undersökas, varför detta ska undersökas och väl grunda hur 

detta skall göras utifrån konkreta kunskaper. Genom att noggrant redovisa de egna 

tankegångarna för läsaren uppnås en högre validitet. Bryman introducerar även begreppet 

transparens. Transparens uppstår när forskaren tydliggör hur resultatet uppnåtts genom att 

redovisa de olika momenten och tankegångarna som ligger till grund för arbetet.   38

Det färdiga arbetet måste hålla för kritik, vara rimligt och tillföra något nytt.   39

 

3.4. Analys av material 

Intervjuerna kommer, som tidigare nämnt, att transkriberas. Innan analysprocessen 

påbörjas kommer transkriberingarna att redigeras om behovet finns. Detta kommer att ske 

enligt Gillhams angivelser. Det kan tillexempel handla om att flytta delar för att det som 

berättas ska kunna läsas i kronologisk ordning eller lägga till ord som uppenbart saknas i 

talspråket men som är viktiga förförståelsen av det skrivna materialet.  40

Eftersom jag har valt att tillämpa ett reflexivt förhållningssätt kommer analysen att 

vara närvarande genom hela arbetet.  Det innebär att en del av analysresultaten sen tidigare 

kan komma att tillämpas i den del av studien där den systematiska analysen tar plats. Jag 

kommer att dela in intervjudelarna i olika teman. Teman som härstammar dels från den 

37 Ibid. Sid. 23. 
38 Bryman, Alan (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. 2., [rev.] uppl. Malmö: Liber. Sid.370. 
39  Thomsson, Heléne (2010). Reflexiva intervjuer. 2., [rev. och uppdaterade] uppl. Lund: 
Studentlitteratur. Sid. 3134. 
40    Gillham, Bill (2008). Sid. 174. 
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kontinuerliga reflexiva analysen men som också uppkommer genom att materialet skummas 

igenom efter att transkriberingen färdigställts. Karin Widerberg skriver i Kvalitativ forskning 

om hur teman väljs ut. I detta fall förhåller det sig om ett empirinära förhållningssätt där 

empirin bestämmer vilka teman som appliceras och i sin tur styr analysen.  Således tar 41

uppsatsen avstånd från ett mer teorinära förhållningssätt även om jag är öppen för att låta 

teorierna influera valet om en sådan situation uppstår. Beslutet bygger på att undersökningen 

har för avsikt att närma sig gruppens bild av upplevelsen, därför framstår det som naturligt att 

låta intervjuerna stå i centrum genom hela arbetsprocessen. 

 

3.5. Forskningsetisk diskussion 

Intervjuerna kommer att beröra högst personliga aspekter av deltagarnas verklighet. 

Därför är det särskilt viktigt att tillämpa en  noga övervägd etisk hållning. Den som intervjuas 

har rätt till integritet och egen värdighet. Jag som forskare måste ta hänsyn till detta från 

första kontakt, under intervjusituationen till förvaring och hantering av materialet. Bryman 

poängterar att alla forskare förhåller sig olika till etiska ställningstaganden och att det därför i 

princip alltid går att ifrågasätta forskningar ur ett etiskt perspektiv.   42

 Gillham skriver om intervjuandets etik och menar att deltagaren kan komma att ångra 

saker som berättas i en intervjusituation. För att undvika detta är det en god idé att inte 

förhålla sig så uppmuntrande till deltagarna att det uppmanar till olämpliga förtroenden. Även 

att tydliggöra syftet med undersökningen och sin egen roll som forskare kan hjälpa deltagaren 

att hålla sig inom rimliga förtroenderamar  43

Konfidetialitet, anonymitet och säkerhet är viktiga faktorer att förhålla sig till vid 

forskningsstudier. Forskaren måste hela tiden förhålla sig på så vis att deltagarna inte skadas 

eller riskerar att utsättas för negativa upplevelser till följd av sin medverkan. Eftersom 

intervjumaterialet kommer att användas även i en produktion ser situationen något 

annorlunda ut än den vanligtvis gör i en intervjustudie. Det är vanligt att anonymitet tillämpas 

när intervjustudien berör känsliga ämnen för att skydda deltagaren. I ett första skede var 

tanken att detta skulle ske i alla stadier, men en del deltagare har varit tydliga med att de 

föredrar att inte anonymiseras. Därför har jag valt att anonymisera dem i detta arbete men låta 

41 Widerberg, Karin (2002). Kvalitativ forskning i praktiken. Lund: Studentlitteratur. Sid. 144145 
42  Bryman, Alan (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. 2., [rev.] uppl. Malmö: Liber. Sid.127. 
43   Gillham, Bill (2008). Forskningsintervjun: tekniker och genomförande. 1. uppl. Lund: 
Studentlitteratur. Sid. 30. 
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den som vill behålla sin identitet i den produktion som uppsatsen mynnar ut i. Alla 

medverkande är tydligt införstådda med hur och var materialet kommer att användas. Då den 

grupp transpersoner tillhör är tämligen liten är risken något större än normalt att andra tror sig 

kunna identifiera deltagarna trots anonymisering.  Något jag kommer ha i åtanke när jag 44

presenterar deltagarna. Presentationerna kan inte vara allt för ingående. 

Genusfrågor är en tematik som kan uppfattas som känsligt eftersom det grundar sig i 

maktdimensioner. Därför är det viktigt att vara medveten om var en som forskare förhåller 

sig i hierarkin i förhållande till deltagarna. Detta kan påverka hur bekväm deltagaren 

uppfattar situationen och därav vilken information forskaren tar med sig från 

intervjusituationen. Det finns även en risk att kulturella hinder som social bakgrund och språk 

står i vägen för kommunikationen mellan de inblandade. Det finns enligt Gillham inga givna 

sätt att hantera dessa faktorer, men genom att förhålla mig reflexivt och ständigt vara 

medveten om dem tror jag mig kunna förhålla mig medvetet till detta.  Relationen mellan 45

deltagare och forskare i just denna undersökning är något som diskuteras mer ingående under 

rubriken reflexivitet. 

Samtyckeskravet handlar om att låta deltagarna själva bestämma över sin medverkan i 

studien.  Området är enligt Bryman det mest omdiskuterade inom forskningsetik. Deltagarna 46

bör få fullständig information om undersökningen, de institutioner som står bakom, dess 

upplägg och syfte. Deltagandet bör ske frivilligt och därmed ska de kunna välja att avsluta sin 

medverkan eller om möjligt delar av sin medverkan när som helst under processen.  Bryman 47

lyfter även möjligheten att tillhandahålla deltagarna all tillbörlig information via text innan 

intervjusituationen för att de i lugn och ro ska kunna ta till sig informationen och överväga 

sitt deltagande. Forskaren kan även begära att återfå detta dokument med deltagarens 

underteckning. Något som kan innebära en viss problematik då undertecknandet av ett 

dokument i sig kan verka avskräckande och på så vis skapa hinder.  Deltagarna i denna 48

undersökning kommer därför att tillhandahållas ett dokument med nödvändig information 

innan intervjusituationen som de uppmanas att läsa noggrant, men som inte behöver 

44 Ibid. Sid. 33. 
45 Ibid. 3435. 
46 Bryman, Alan (2011). Sid.132. 
47 Ibid. Sid. 135. 
48 Ibid. Sid. 137. 
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undertecknas. Jag kommer att vara särskilt noga med att följa upp att de verkligen läst 

dokumentet och svara på eventuella frågor vid minst ett senare kontakttillfälle. 

 

3.6. Att komma i kontakt med och välja ut deltagare 

När Trost diskuterar valet av deltagare infinner sig begreppet bekvämlighetsurval. 

Forskaren bör veta ungefär vilken typ av deltagare som denne söker för att få en god variation 

på deltagarna. För att komma i kontakt med passande personer tar forskaren kontakt med de 

som råkar finnas till hands. Det kan, som Trost beskriver det, handla om att en möter en 

passande person i kön på mataffären eller att en annons sätts ut i en tidning.  Det senare 49

exemplet påminner om det sätt som tillämpats i arbetet. 

Urvalet har även kommit till via vad som kallas för snöbollsmetoden. Urvalet utökas 

via de informanter en redan har kontakt med. Likt en snöboll som rullar ned för en backe och 

blir allt större växer också urvalet varefter deltagarna hjälper forskaren att komma i kontakt 

med nya deltagare tills behovet är mättat.  Detta var inte den i huvudsak tillämpade metoden, 50

men det var tydligt att vissa av deltagarna sett min ansökning men inte kontaktat mig förrän 

de diskuterat med andra som också sett samma dokument. Deras beslut om medverkan 

byggde alltså på uppmaning från andra deltagare. Deltagarna och transpersoner som inte 

själva ville medverka var även hjälpsamma genom att presentera passande plattformer där jag 

kunde publicera min förfrågan. 

För att komma i konakt med den aktuella gruppen valde jag att röra mig på sociala 

plattformer online då jag sen tidigare fått uppfattningen att det är en viktig samlingsplats för 

transpersoner. Kanske framförallt för en yngre generation. Något som deltagarna senare kom 

att bekräfta. Jag hade själv inget nätverk av transpersoner som jag kunde utnyttja för att 

komma i kontakt med deltagare. Framförallt användes Facebook där det ofta handlade om 

slutna grupper som var till enbart för transpersoner. Eftersom jag själv inte tillhör gruppen 

upplevdes detta till att börja med ett hinder. Jag kände en ovilja inför att ansöka om 

medlemskap, inte på grund av rädsla för att inte bli insläppt, utan eftersom jag inte ville 

kränka vad som skulle kunna vara en frizon från den cispersoner. Jag valde därför att 

kontakta administratörerna för respektive grupp. Jag förklarade mitt dilemma och vad för 

kontakt jag var ute efter. I de flesta fall kom vi tillsammans överens om att administratörerna 

49   Trost, Jan (2010). Kvalitativa intervjuer. 4., [omarb.] uppl. Lund: Studentlitteratur. Sid.140141. 
50   Trost, Jan (2010). Kvalitativa intervjuer. 4., [omarb.] uppl. Lund: Studentlitteratur. Sid. 141. 
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gjorde förfrågan åt mig med hjälp av en text som jag själv författat. Metoden gav bättre 

resultat än när jag själv delade förfrågningen på mer öppna forum som inte enbart bestod av 

målgruppen. Detta skulle kunna bero på att förfrågningen genom metoden kom från en källa 

gruppen litar på. Administratörerna för slutna grupper har ofta en hög status på forumet och 

jag tänker mig att deltagarna känner en viss tillit till den som erhåller titeln. Detta är givetvis 

bara spekulationer. 

Jag har framförallt kommit i kontakt med yngre personer. Det kommer att påverka 

undersökningen avsevärt eftersom de har haft en kortare tid på sig att utveckla sin 

transidentitet. De har helt enkelt en kortare erfarenhet av att vara och leva som transpersoner. 

Jag har försökt att få ett brett urval av olika könsidentiteter. Både personer som identifierar 

sig som män, personer som identifierar sig som kvinnor och personer som identifierar sig 

som både män och kvinnor och eller helt utanför tvåkönsnormen finns representerade. På så 

vis har jag försökt att täcka ett brett spann av könsidentiteter. Det är viktigt att åminnas att 

transidentiteterna är många då begreppet trans får representera alla som inte identifierar sig 

som sitt tilldelade och juridiska kön. Transbegreppet har således inte med sexualitet att göra 

utan handlar om den egna könsidentiteten.  Därför blir det omöjligt att täcka alla de grupper 51

som omfattas av begreppet vid en undersökning av den här omfattningen. Det blir också svårt 

att säga något om transpersoners allmänna uppfattning i ämnet. För att uppnå en generell bild 

hade urvalet behövt vara betydligt större. 

 

3.7. Presentation av Deltagare 

Materialet består av kvalitativa intervjuer med fyra transpersoner. Som redan nämnt 

kommer deltagarna  att anonymiseras, därför är namn och platser ersatta med fiktiva 

benämningar. Detta för att förenkla läsningen av det tämligen omfattande materialet där det 

kan vara viktigt att hålla reda på de olika karaktärerna. 

Även om deltagarna medverkar i egenskap av transpersoner finns det en viktig poäng 

i att presentera dem som hela personer, individer med långt många fler egenskaper än sin 

könsidentitet. Därför har jag författat en kortare beskrivning av deltagarna som är tänkt att ge 

en bild av respektive person samt väldigt kort presentera dennes förutsättningar och 

erfarenheter. 

 

51 RFSL ungdom. 2015. Vad är trans? http://www.transformering.se/vadartrans 
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Jag, Emmilie, som genomför undersökningen kommer att forkortas “E”. 

 

 

Kim 

Förkortas K. 

Kim  läser andra året på en kulturlinje på ett svenskt universitet varigenom hen läst en 

del feministisk och queerteori. Hen har nyligen kommit ut som transperson och identifierar 

sig varken som man eller kvinna utan som intergender. Således vill hen inte närma sig någon 

av de traditionella könsrollerna. Tidigare levde hen som kvinna och könas idag ofta som 

kvinna mot hens vilja.  

Kim bor själv. Hen kommer från en mindre ort, men har i samband med studierna flyttat till 

en större stad. 

 

Victor 

Förkortas V. 

Victor är i tidig tjugoårsålder och identifierar sig som man sen några år tillbaka. 

Tidigare identifierade han sig som kvinna men har fått diagnosen transsexualism och väntar 

nu på en korrigering av sitt fysiska kön. Han äter manliga könshormoner sen en tid. Victor är 

arbetslös och lever i en liten stad tillsammans med Jonas(nedan).  

 

Jonas 

Förkortas J. 

Jonas är transman sen ungefär ett år tillbaka från att tidigare ha identifierat sig som 

kvinna. Han är i tidig tjugoårsålder och befinner sig i en tidigt stadie av omställningen. Han 

ska snart börja äta könshormoner, men har inga planer på en fysiskt könskorrigering. Idag 

upplever han vissa problem med att passera som man vilket han beskriver som ett problem. 

Han arbetar deltid inom omsorgsbranschen där han trivs bra och är i dagsläget sambo med 

Victor(se ovan). 

 

Sandra 

Förkortas S. 
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Sandra är i sena fyrtioårsåldern och identifierar sig idag som kvinna. Tidigare levde 

hon som man och även som dels kvinna, dels man under perioder. Hon har en son och bor 

idag med en annan transkvinna i en större stad. Sandra genomgick en könskorrigering för 

några år sedan efter att tidigare ha blivit nekad av sjukvården. Hon är långtidsarbetslös trots 

utbildning inom områden med personalbrist. 

 

4.0. Resultat & Analys 

Här kommer utvalda, relevanta delar av intervjumaterialet att presenteras och ställas 

mot varandra. För att göra materialet överskådligt  kommer citaten att fördelas under olika 

rubriker, teman, utifrån hur de sedan diskuteras.  

Jag vill poängtera att denna del är mycket omfattande, kanske mer än vad som är 

brukligt. Detta för att låta dig som läsare närma dig historierna utan att de skurits ned så 

mycket att de omöjliggör ett närmande av de berättandes diskurs. Det blir viktigt att 

materialet får stå för sig självt och att det inte för hårt präglas av teorier och utifrånperspektiv, 

det skulle då tappa en stor del av sin autenticitet och syfte i just detta arbete eftersom det 

intressanta i historierna är hur de berättar som sin egen verklighet. 

 

4.1. Att hitta dit 

I intervjuguiden fanns det, i ett första skede, inte med några frågor som berörde hur 

eller när deltagarna börjat identifiera sig om transpersoner, ändå verkade alla vägar leda just 

dit. Till hur processen fram tills och det att de kom ut som transpersoner upplevts. Det verkar 

vara avgörande för deras berättelser och speglar på många sätt både normer och den allmänna 

uppfattningen av transidentiteter. Därför kommer analysen att ta avstamp i just detta. 

Gemensamt för deltagarna är att det verkar ha tagit tid att landa i transidentiteten. 

Många vittnar om att den till att börja med tog sig uttryck i sexuell läggning, men att det 

senare har visat sig handla om en identitetsfråga som börjat som en slags känsla av att inte 

tillhöra normen. Sandra berättar om hur reflektionerna över just detta började i samband med 

puberteten “Jag började upptäcka det här med min sexualitet. Jag visste ju redan att jag, 

ehm… Jag hade ju en lite annorlunda, jag var ju typ tjej men det gick liksom inte att uttrycka 

det. Utan bara jag var konstig, jag var feminin på något sätt. Jag kunde inte uttrycka mig 

riktigt. (...) Jag blev förälskad i en kille. Så där kände jag att ‘va fan, inte nog med att jag 

känner mig som en tjej. Nu ska jag liksom bli kär i en kille också.’ det blev väldigt 
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förvirrande där i skallen för mig. Ett tag... Men men jag vågade ju aldrig visa det där (...) på 

den tiden i skolan. Att man skulle vara en sån här bög, homosexuell. Det gick ju inte för sig.”  

Victor berättar om en liknande utveckling “Jag var ju tomboy kan man säga. Eh men eh… 

Jag ville passa in med de andra tjejerna i klassen. Och jag blev väl retad för att jag hade 

tjocktröjor och inte sminkade mig och så där. Så jag började sminka mig. Försökte i alla fall. 

Slängde alla mina tjocktröjor och så där. (...) Mycket smink, långt blont hår och tigths. Jag 

trivdes inte alls med mig själv tills jag kom upp i tjugoårsåldern.  

Då klippte jag av mig håret och bara, nu skiter jag i det här. Så jag kom ut som lesbisk då 

faktiskt också. Jag hade varit tillsammans med bara killar innan men jag visste att jag gillade 

tjejer också.(...) Så jag har kommit ut som lite allt möjligt efter det. Jag har kommit ut som bi, 

eller har varit och har varit. Alltså men det var så mycket identitetskris. Så bi, gay, hängde 

mycket på lesbiska forum. Skaffade flickvänner hit och dit och hade världens period. Tills jag 

bara kom i kontakt med en annan transkille faktiskt. Och berättade hur jag kände, att de 

kanske inte bara är det att jag vill klä mig i killkläder, jag kanske också vill förändra min 

kropp och bli kallad för han. Då började vi prata litegrann om det och så gick jag till en 

psykolog.” Kim berättar att hen börjat offentliggörandet relativt nyligen.”Jag har ju börjat 

komma ut liksom. Det är ju också en procedur. Att komma ut till sina vänner och säga att, ja 

vet du att jag är inte en tjej bara så du vet. Jag är trans. ‘Va?’ Alltså så här. Och så får man 

ta det. Och jag vet ju alltså en gammal barndomsvän började ju ställa så knäppa frågor. Jag 

fick liksom bortse från såhär, du är min barndomsvän och bli den hära, du har ingen rätt att 

ställa de här frågorna. Du har faktiskt ingen rätt. Jag skulle inte ställa de här frågorna till 

dig. Så gör inte mig till någon avvikande stigmatiserad fan. Sätt inte varken mig eller dig i 

den här positionen bara för att.”  

Hen fortsätter att förklara hur hen tidigt upplevde en slags förvirring kring identitet 

och sexualitet. “Eftersom jag inte ens hade någon aning om ens [trans]begreppet eller 

queerteorier så vet jag att jag lutade mig åtminstone lite mot det här pojkflicka. Ehm, jag vet 

såhära när min pappa berättade sagor för mig och min syster om den här prinsen. det var ju 

alltid en prins som skulle rädda en prinsessa eller så här. Okej, jag skulle vara tjej,[men] jag 

vet att jag alltid identifierade mig med killen. För det är ju killarna som får tjejer, och jag 

ville ha tjejer. Och det har ju varit problematiskt För jag var ju inte en kille. Tjejer få ju inte 

vara som killar. (...) Jag vet att jag har tänkt så här, ska jag behöva bli kille för att få en tjej? 

Men det behövde jag ju inte.”  
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En återkommande tematik i intervjuerna är identitet och sexualitet. Det verkar som att 

många letat bland olika sexualiteter för att hitta en känsla av tillhörighet, men känt sig helt 

hemma när de funnit transidentiteten, som egentligen inte har någonting med sexualitet att 

göra. Min subjektiva upplevelse är att olika sexualiteter synliggörs mer i samhället än olika 

könsidentiteter, kanske är det just därför sökandet börjar där, då idén är mer tillgänglig. Det 

är också en möjlig koppling att sexualitet idag ofta ses som en del i den egna identiteten och 

därför är det inte omöjligt att de två möts i samanhanget. Enligt performativitetsteorin är ett 

rätt riktat begär avgörande för att vidhålla föreställningen om en heteronorm. 

En bild av att det har varit svårt att hitta ord eller begrepp för sin könsidentitet verkar 

följa alla deltagare på ett eller annat sätt. Transrörelsen och transbegreppet framstår som 

tämligen svårfunnen och verkar vara någonting en själv får söka upp snarare än bli 

presenterad för. Sandra berättar (...) “Det var ändå hemligt. så även om jag i min stil var 

förhållandevis androgyn var det ändå ingenting jag var officiell med liksom. Det fanns inte 

några vettiga ord. (...) Nej, det fanns inte några ord. Det, det bara var liksom.” 

Kim bekräftar att transidentiteten är något även hon fått söka information om och hitta 

ord för på egen hand. “Nej men jag har ju läst queerteorier. Nu på universitetet speciellt 

liksom. Som egentligen bara satt ord på någonting jag känt hela mitt liv. (...) Och när man 

var liten så fattade man ju inte det utan man kallade sig för pojkflicka. Jag är ju en pojkflicka 

liksom. Emh, men sen började jag förstå queerteorin, ehm, och bara älskade det. köpte det. 

Alltså verkligen till hundra procent. Och började applicera det på mig själv.(...)Alltså va, jag 

tror ju inte på det här jag tror ju inte på manligt och kvinnligt. Allting är ju bara en social 

konstruktion. Jag är en social konstruktion, endast. Och så träffade jag den här 

transpersonen då som, ah visst queer, men jag behöver gå vidare liksom. (...) När jag fick det 

verktyget, alltså ordet trans, så bara kände jag det. Nu måste jag börja våga kalla mig det 

här liksom. Eller identifiera mig som det.” 

Jonas “Jag började ju kalla mig [ett könsneutralt namn] så. För jag ville ju inte säga det rakt 

ut heller. Jag vågade inte. Eh, ja. 

E: Mmh. Hur fick du, hur fick du ett ord för det då? 

J: Jag hade… En transperson innan som kallade sig trans. Och så kände jag mig träffad på 

något sätt. Men sen tänkte jag inte mer på det. Sen började jag ju prata med honom och de 

vart det ju som. Bara jaha typ. 

E. Kändes det häftigt? 
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J: Ja, faktiskt. Det kändes som att allt föll på plats liksom. Och alt det här vem är jag 

försvann också. Jag har inte känt så sen dess. Alltså vem är jag. Det bara. Aah!” 

För Kim handlar begreppsfrågan om att ta kontroll över sin egen identitet. “(...)Allt är politik. 

Och då förstår man ju också att allt är makt. Jag vill ju ha makt över mig själv. Och jag vill 

definitivt ha makt, makten att själv få definiera vem jag är. Och det får jag inte. Det är en 

daglig strid liksom. (paus) Men att åtminstone kalla sig för någonting och då och då få 

förklara sig. Eller åtminstone få vara sig själv liksom.” 

Att låta andra få reda på den egna könsidentiteten verkar vara en viktig del av 

deltagarnas identitetsprocess. Ett slags offentliggörandet av det nya jaget. De berättar alla hur 

det gick till.  Jonas: “Till en början så pratade ju inte [mamma] med mig. När jag gick ut 

som det. Hon vart sur och ledsen. Men nu har hon ju… Har vi ju pratat om det så. Och hon 

har ju fått svar på alla sina frågor. det kom ju som en chock för henne. Konstigt nog. Men nu 

så har hon ju sett att nu mår jag ju bra, det gjorde jag ju inte förut. Jag mår ju mycket bättre 

nu när jag ser ut så här och lever upp till det än vad jag gjorde  för bara ett, två år sen. Så nu 

har hon ju accepterat det. Nu är det ju helt okej .(...) 

[Bröderna] säger ingenting men ena är homofob och en har sagt att han kommer aldrig att 

kalla mig sin bror. Men det rör mig inte ryggen för det kommer att komma en dag när de inte 

har något val. Om jag någonsin passerar som kille, ja, då kommer de ju inte… Ja, då blir det 

ju lite svårt att säga lillasyster. Då kommer ju de att anses som jättekonstiga. (...)Min minsta 

lillebror, han försöker ju. (...) Det är ju förmodligen den första [trans]personen han stött på 

och som är hans familj. Och nu när mamma har börjat ändrat så börjar han också börjat 

försöka ändra. Och han säger Jonas [till mig]. Han tycker att det är jätte jobbigt när han 

råkar säga fel.(...)Sen tror jag att det är lättare för mamma nu också, När mamma ser Victor. 

Att Victor också är en transperson.  

E: Att det finns andra? 

J: Ja, men precis. Det är ju inte bara jag. Det finns andra. Hon vet att hans föräldrar har 

tagit det bra nu. Då känner hon sig ju dum om inte hon skulle göra det. Så nu gör ju hon 

också det. Det är ju också mycket tack vare Victor, väldigt mycket. ”  

Victor: “Så jag sa det bara i bilen.(...) Att jag ska börja den här utredningen och tror 

att jag är född i fel kropp. De satte ju typ kaffet i halsen och bara ‘va?!’. De hade inte alls 

tänkt på det. Så när jag hade kommit ut så var det faktiskt en ganska lång period när jag inte 

pratade med mina föräldrar och syskon nästan alls.  För de kände väl att det här var inte 
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riktigt… ‘Är du helt säker på det här?’ Och då tog jag bara avstånd för det var jobbigt 

ändå.” 

Sandras historia skiljer sig från de andras “(...)Jag kom ut inför [min partner] med 

den här transbiten. Och hon vart ju knäckt. Hon tyckte det var så jobbigt. Hon hade ingenting 

emot att jag var alltså, bi. Eller det var väl lite jobbigt att jag var bi och kunde ha känslor för 

karlar emellanåt. Men, att jag ska gå och, kliva upp och vara tjej. Nej det går inte! Hon är ju 

inte lesbisk, och vad är det här för någonting? Jag springer runt och gör bort henne i 

området och så vidare. Och hon kunde inte hantera det där på det vettigt sätt så och blev 

jättefrustrerad över det. [Min partner] outade mig inför mina föräldrar och talade om hur 

hemsk människa jag var som gick och gjorde bort henne och så vidare. Men det var bara ett 

problem. Hon fick inte alls den reaktionen hon hade förväntat sig av mina föräldrar. Utan det 

direkt motsatta. Hon gick rätt in i en betongvägg. De stöttade mig. Och mamma sa det att 

‘Jaha. nu förstår jag att du är som du är. Och det känns ungefär som att enkronan har fallit 

ned i den här enarmade banditen ungefär.’ Hon var ju snarare glad. Att det kom fram, hon 

hade ju misstänkt det redan tidigare.(...)Pappa hade lite svårt där när jag inte var han eller 

hon så. När det var lite flytande. Det hade han jättesvårt för. Men det där kom han ju över 

sen med åren. ”  

Sandra berättar också att hon backat i sin transidentitet under en period. “‘för barnets 

skull så måste du lägga undan det här nu i garderoben. Det här kan du inte hålla på med. Du 

måste ju tänka på att han kan bli drabbad.’ Och det är klart att jag köpte ju det 

resonemanget Jag vill ju inte att mitt barn blir lidande för någonting jag gör. Så det var in i 

garderoben med det så gott det gick. Men egentligen så var ju inte det särskilt smart.” Många 

år senare kom Sandra ut för sin son.“ (...) Så vi satte oss där vid bordet och han tittade på 

mig och jag berättade då att ‘jag känner att jag egentligen är en kvinna inuti Och att när det 

nu är slut med din mamma är det inte jätte säkert att jag kommer att träffa en annan kvinna. 

Det kan ju bli en man, det vet jag ju ingenting om. Men jag känner i alla fall i mig själv att 

jag är egentligen en tjej. Att jag är en kvinna.’ Och det han svarade på det var ‘ ja, ja, jag 

vet. Men vad var det vi skulle prata om?’ Det hade han ju redan fattat för länge sen, även om 

jag hade försökt vara i garderoben och jag försökte vara liksom hemlig, och ingen skulle veta 

något.(...)Det var inget mer liksom. Men det var ändå att jag vågade inte riktigt helt öppen 

och sådär inför hans klasskompisar och den biten. Det var fortfarande massa… Det stod på 

sig det här dubbla roller livet. (...)  Det ökade successivt mer och mer hela tiden så där. Så 
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till sist så blev det ju att… Det blev ju heltid i alla fall. (...) Det tog ganska lång tid att växa 

fram” 

Deltagarnas utkommande är präglat av ett motstånd, en kamp för att få bli accepterade 

i sin könsidentitet. Omgivningen har inte bara svårt att acceptera förändringen, utan ofta 

särskilt svårt att acceptera att någon i nära relation till dem ska förändas. Det skulle kunna 

handla om en rädsla för det okända. En osäkerhet kring vad som kommer att hända med den 

redan etablerade relationen mellan en själv och den som uttrycker en transidentitet. Det 

återkommer också en slags rädsla för “vad andra ska tycka”. Det blir naturligt att dra 

paralleller till normer och gruppidentitet. Att bli accepterad av samhället och bli betraktad 

som en normal person med normala kontakter premieras. Det som är utanför normen, det som 

utmanar den verklighetsuppfattning eller diskurs som personerna i deltagarnas omgivning 

verkar leva i, motarbetas till den grad att kontakten dem emellan i vissa fall bryts. 

Transidentiteten presenterar nya verklighetsuppfattningar för sina anhöriga. Ett 

perspektiv som utmanar deras syn på manligt och kvinnligt och på kön som någonting 

statiskt, sammankopplat med genitalierna. Det är rimligt att den nya identiteten inte bara 

utmanar synen på transpersonen i fråga utan även på den egna identiteten och 

identitetsmöjligheterna. Det går att dra tydliga teorier till Butlers teorier här. Idén om en 

heteronorm som är avhängig av iden om två fasta kön där allt som står utanför blir 

främmande och hotar den egna uppfattningen. Även om det är viktigt att inte dra för stora 

slutsatser då det inte är rimligt att säga något definitivt utifrån dessa intervjuer om de 

bekantas perspektiv på genus.  

Några av deltagarna berättar även hur den eller de vilka hen kommit ut för antingen 

upplever att de på ett eller annat sätt redan visste om transidentiteten. Andra blir fullkomligt 

överrumplade, ofta verkar det vara samma personer som upplever ilska inför förändringen. 

Kanske avslöjar detta hur deras diskurs ser ut. Den som upplever att hen alltid förstått att 

transpersonen varit avvikande i någon mening verkar mer öppen för att fler könsidentiteter 

existerar, diskursen verkar redan inrymma en begränsad acceptans för inkluderande 

könsuppfattningar. 

  

4.2. Vem får synas? 

I ett tidigt stadie hade mediebilden en mer central roll i arbetet. Under arbetets gång, 

framförallt under intervjuerna, visade det sig vara en mindre central tematik än jag föreställt 
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mig. Vilket är en naturlig utveckling i ett arbete med empirinära förhållningssätt. Därför 

kommer media att behandlas som ett tema vid sidan av flera andra. Detta då deltagarna ger 

uttryck för att mediebilden är relevant, om än inte central.  

Vem som får synas i media och har en naturlig plats i samhället är deltagarna mer 

eller mindre överens om. 

Kim. “Du går runt och hör kille, tjej, pojkvän, flickvän. du ser bara heteronormativa 

par. Du ser verkligen bara det. Och sen kommer Fucking Åmål på tv. Man bara ‘Va? Oj, 

okej. Aha…’ Och hela världen bara…[gör yvig gest med handen] 

E: Var det ett sånt tillfälle för dig? Men det här finns ju också liksom. 

K: Ah! Verkligen! Shit! (...)Jag vet ju inte hur många det finns[i media], hur många det borde 

finnas. Men det kan ju vara att jag saknar det just för att jag behöver det också just nu. Man 

behöver se alternativ liksom. (...) Det blir ju lite frigörande på sitt sätt [att de syns]. Nu är 

jag ju inte jätteinsatt, och jag vill heller inte behöva vara det för att se transpersoner. Jag vill 

kunna se transpersoner, ja, bara sådär.  Jag vill inte behöva leta upp människor för att kunna 

se människor. Man behöver inte leta upp vita, blonda cistjejer i tvprogram liksom. De är ju 

där ändå tillexempel.” 

Jonas. “Men jag tycker inte att de[transpersoner] syns.(...) [De] Stängs ofta ute. (...) 

Vissa syns ju lite mer sådär. Ja, de här lite kändare. vi har ju Liam som syns mer i media. 

Sen så är det ju transpersoner åt andra hållet. Hon Catilyn om du vet vem det är.” 

Det verkar som att det finns en upplevelse av att mediebilden är smal, om att transpersonerna 

är relativt få eller till och med upplevs vara näst intill ickeexisterande. Det verkar också som 

att de är överens om att de om syns i media är en väldigt liten grupp. Profilerna som 

omnämns är de samma. Catilyn Jenner, Laverne Cox, Liam och Saga Becker är de mest 

återkommande. Tydliga gemensamma drag för dessa är dessutom att de identifierar sig som 

män eller kvinnor. Även om de inte passar in i tvåkönsnormen så hamnar deras könsidentitet 

innanför ramen manligt och kvinnligt könsuttryck, ingen identifierar sig som jag förstått det 

mellan eller utanför denna diktomiska syn på genus. Det verkar som att de transpersoner som 

tar plats i media i någon mån rör sig inom ramen för vad publiken kan acceptera och kan 

inrymma i sin syn på genus. 

Kim pratar om ett utseendemässiga ideal. “Hon [Cox] är ju liksom alltså, vad normen 

skulle säga är(...)Skitsnygg liksom. Hon är inte långt från Beyonceys ideal så. Och Catelyn 

Jenner, alltså, det är inte fula människor. (...) Så vem som helst kommer ju inte in, vem som 
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helst blir ju inte populär. Det finns normer alltså, där med. Det är så här, du är okej för du 

är snygg. Du är snygg som faan liksom.” Även Sandra uttrycker att det är en väldigt liten 

homogen grupp transpersoner som får ta plats i media, men fokuserar mer på ekonomiska 

förutsättningar. “Det har kommit fram lite fler profiler. Och det är ju bra på ett sätt. Det är 

bara det att det är ju inte alltid de har så här jätte bra conection med verkligheten och liksom 

inte riktigt kan tänka sig hur det kan vara att vara fattig och kanske trans så. Jag vet inte. (...) 

Jag kan vara lite skeptisk. Så där emellanåt, hur ytligt det blir på något sätt. (...) De sitter 

inte på hela sanningen.(...) Det finns ju fler än dem som lyckats, på det viset. Det finns ju 

hundratals transkvinnor som mördas varje år. Som inte alls har det så lätt eller vad man ska 

säga. Och de är ju egentligen i majoritet framför de som alltså syns i media. (...) Och jag kan 

bara se på mig själv. Mitt liv som trans, det är ju inte en dans på rosor. (...) Förhoppningsvis 

så blir det ju en ännu bättre bild om några år när det blir en ännu mer täckande bild som 

pekar just på hur olika… Alla transpersoner faktiskt är.” Det verkar som att synliggörandet 

av en viss typ av transpersoner i hennes mening osynliggör en annan, men att det finns en 

tydlig känsla av ett ökande synligörande. Sandra berättar också att “Man kan vara inte 

skeptisk mot drag. Därför att det ger en bild av att bara man är trans så är man over the top 

liksom. Och så är det inte alls. Och därför kan det vara skönt när det kommer personer som 

Saga Becker som inte är särskillt over the top utan som är ganska vanlig ändå, på något sätt. 

Ändå rätt så vanlig. Och lite andra som kan kännas lite vanliga.”  

Även Jonas håller med om att det är en viss grupp som får ta plats, men tror att de 

kanske inte hade kunnat ta den platsen om de inte uppnått ett kändisskap, och därmed en plats 

i medielandskapet, redan innan de officiellt börjat identifiera sig som transpersoner.  

“J: Ja, Liam var känd sen innan på Idol. Catilyn[Jenner] på Kardashian[en realityserie]. 

Det vart väl lite större grej då.  

E: Så att en har etablerat något redan innan [en blivit transperson] då? 

J: Ja, men precis. Man har etablerat sig innan.” 

Hur transpersoner blir behandlade i media möter viss kritik från Kim. “Men då så såg 

jag att det ska vara någon, nu hoppas jag att jag säger rätt, Alex Flores som skulle vara med 

i Big brother. Och han är tydligen en transperson. Och jag såg en intervju med honom då 

och jag tycker att han blev bemött bra. Jag vet att tjejen som intervjuade honom ‘ah men får 

jag se liksom. Dina…’ För att han hade opererat sina bröst. Det vet inte jag om det är okej 

för honom. Men det var tydligen det eftersom han drog upp liksom och visade. Alltså när 
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transpersoner är med i media så tror jag att de blir bemötta schysst, men det kan ändå bli 

inkorrekt. För normen vet inte vad som är okej och inte för oss. Så dom kan gå in på alltså så 

här, amen får jag se dina bröst tillexempel.(skrattar) Det skulle man ju inte fråga någon 

annan. Så transpersoner blir behandlade som transpersoner. Men än vad. Alltså en cisperson 

blir ju inte[behandlad på det sättet].”  Vidare berättar Kim om hur hon upplever att 

transpersoner porträtteras i media. “Det är ju det som blir så fel. Jag behöver inte veta [att en 

person är trans]. Men det kommer ändå att komma ut, för man gör en transperson till en 

transperson. Och det är det jag menar med kampen någonstans.(...) ‘Du är transperson 

liksom, vill du berätta mer om det?’ Det är ungefär som Silvana Imam liksom. Hon blir alltid 

så här ‘men du är lesbisk.’ ‘Ah, måste vi alltid prata om det faktumet att jag är lesbisk? Kan 

vi aldrig prata om det faktum att jag bara är en artist?’.” Upplevelsen av en slags 

exotifiering av transpersoner ger tyngd åt idén om tvåkönsnormen, dessutom kan en tydligt 

urskilja kopplingar till Wickmans publikdiskurs där transidentiteten blir någonting avvikande 

eller löjeväckande. Här verkar deltagarna uppleva att transpersoner inte i första hand 

behandlas som löjeväckande utan som något att betrakta på distans och fascineras av och 

möjligen behandla som underhållning. Många gånger sker detta mot den utsattes vilja och på 

bekostning av andra egenskaper hos personen eller rent av på bekostnad av integritet. 

Transidentiteten görs till personens enda identitet på cispersoners villkor snarare än 

transpersonens egna premisser. Något som kan betraktas som ett hinder för cispersoner att 

identifiera sig med transpersoner och se att de inte är så annorlunda än de själva.  

Victor upplever också att det finns en problematik i hur transpersoner porträtteras och 

behandlas.“ Nej men jag tror att eftersom det är så nytt nu… Eller alltså nytt för media. Att 

det kanske blir bättre ju mer fakta och information man samlar på sig. Så jag tror att det 

kommer att bli bättre. Att det här[begreppet] med att byta kön och transa kommer att tunnas 

ut lite mer. Men då krävs det väl att någon går in och säger att just det här ordet är väl inte 

optimalt att använda.”  

Sandra återger sin upplevelse av att problematiken och stigmatiseringen av 

transpersoner blir tydlig även när transpersoner inte närvarar i gestaltningen.  

“Det skojas om en man i kvinnokläder på ett sätt som kan vara lite lättsamt. (...) Alltså att 

man sätter på en man kvinnokläder för att man ska skratta åt det. Och det finns ju många 

exempel på det. Just de här, komikerna som klär på sig en baddräkt och sen går ut och tycker 

att det är jättekul att skratta åt det liksom. Och det gör ju jätte mycket skada. Det är ju det 
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man har fått utstå länge liksom. Att man ska skrattas åt. Att det ska ses som någonting roligt 

och pinsamt och jobbigt.  

Ibland kommer det fram såna här skämt om att det var en man som träffade en 

kvinna, och sen så drabbades den här stackars mannen utav att den här kvinnan, hon hade en 

penis. Det var en man. ‘Åh nej! Vad hemskt!’ Och det var jätte roligt, och det skrattade vi åt. 

Och sånt där det förekommer ju hela tiden. (...)Ska man skoja om kvinnor så är det kanske 

bäst att kvinnor gör det va. Annars kan det lätt bli som förr i tiden. Då målade man vita 

alldeles svarta i ansiktet och så stora röda munnar. Så att de skulle agera afrikaner som man 

skulle skratta åt då liksom, att det skulle vara kul. Liksom att där det blir samma dilemma. 

Det är bättre att man tar det som verkligen äger problemet i en viss roll. Kan jag känna.  

Och det är ju samma sak som alla gånger man tar alltså, cispersoner som alltså ska spela 

trans. Varförinte ta en transperson redan från början som kan spela de här rollerna? Om vi 

tar tillexempel den här transamerica.(...) Där spelar alltså, en ciskvinna spelar en 

transkvinna. Och då [i filmen] ska hon kissa. Och då kliver ur bilen och står upp och kissar 

vid vägkanten. Det är inte normalt att en transkvinna står och kissar vid vägkanten. Man gör 

som alla andra kvinnor. Man söker upp en buske som man sätter sig i och kissar. Men de har 

ju  då den här bilden av hon som står och kissar. Men det gör man inte om det inte är absolut 

värsta undantagstillfället och det inte finns några andra möjligheter. I andra fall går man ut i 

busken och sätter sig och kissar liksom! De tär jätte många såna här saker där det är liksom, 

jag förstår tanken men det är liksom. där missade ni rätt mycket.” Sandra avslutar med att 

sammanfatta något som jag under intervjuerna uppfattar att deltagarna ger uttryck för på ett 

eller annat sätt. “Det blir något skapat och handlar inte riktigt om mig på något sätt.  Och 

så ska jag försöka identifiera mig med något som jag inte riktigt kan identifiera mig med. 

Det är skapat av någon som inte är min kategori.” 

Sammanfattningsvis verkar det som att den gemensamma upplevelsen är att 

transpersoner sällan syns i media, men att de tar allt mer plats. Att de uppmärksammas ses 

som positivt, men den bild som uppträder uppfattas inte som representativ och att de finns 

med i egenskap av, samt behandlas som, transpersoner snarare än människor. Därtill verkar 

det som att det i många sammanhang existerar en hel del transfobi som inte nödvändigtvis är 

avsiktlig. En skulle kunna påstå att transpersoner tidigare varit osynliga i media. Idag är 

transidentiteten mer närvarande men handlar fortfarande inte om vanliga människor som 
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också råkar vara transpersoner vilket osynliggör dem som personer än en gång om än på ett 

annat vis. Detta speglar tydligt tvåkönsnormen. 

På många sätt påminner den bild som framträder om reaktionerna från 

icketranspersoner när deltagarna offentliggjorde sin transidentitet. En bild av att 

transidentiteten inte finns eller är någonting långt ifrån den person transpersonen betraktats 

som innan. 

Detta stämmer väl överens med normalitetsdiskursen som Wickman beskriver den. 

Media betraktas som ett typexempel på hur normalitetsdiskursen används och det går alltså 

att se samma koppling här. Transpersoner betraktas som avvikande och osynliggörs eller 

behandlas som just någonting som står utanför normen. Kanske mest tydligt blir detta i 

Sandras exempel där transpersoner görs till någonting direkt löjeväckande.  

 

4.3. Att förhålla sig till könsnormen 

Hur upplever deltagarna normer och könsroller som reproduceras? Vilka 

förväntningar läggs på den som bryter mot normen? Victor berättar om hur könsrollerna i 

hans familj alltid varit tydliga och hur det påverkat dessa att han identifierar sig som trans. 

“När man tittar på sin egen familj och så som ofta delar upp sig i tjejer och killar. Killarna 

är ju snickare i vår familj och tjejerna är ju något helt annat. Så… Där ses jag nog inte 

fortfarande… Inte riktigt som man liksom. Så där har det inte förändrats så mycket. Jag tror 

inte att man[som transperson] har några speciella krav så. Tror jag inte. jag tror inte att det 

är så tydligt.” Victor upplever alltså inte att kraven på transpersoner är lika tydliga som 

kraven på de som rör sig innanför könsramen. Något som för honom, som vill leva likt andra 

män, skulle kunna tänkas förenkla försöken att leva upp till de förväntningar som ställs på 

just män. Fler av deltagarna upplever att de blir tvungna att förhålla sig till en tvåkönsnorm 

då omgivningen saknar verktyg för hur de kan förhållasig till transpersoner som står utanför 

den. Något som speglar osynliggörandet av transidentiteten som återkommer i berättelserna 

Kim, som till skillnad från de andra deltagarna inte indentifierar sig som varken man 

eller kvinna, berättar. “Jag blir fortfarande könad som kvinna. Så kravet är väl egentligen att 

vara kvinna. (...) Alltså så som jag ser ut, visst jag kan vara en kvinna. Men jag kan ändå 

tycka, alltså… Jag är inter gender. (...) Alltså att jag identifierar mig varken som kvinna eller 

man. Jag kan ändå bli förbluffad över att folk(paus) könar mig. Alltså jag fattar inte, jag vet 

inte… Men det kan vara att jag ser på mig själv bara nej det här är ju ingen… Liksom.. I hela 
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mitt sätt att vara. Så kravet är nog fortfarande att så här, kvinna. ‘Bete dig som en kvinna!’” 

Hen verkar inte uppleva att andra kan se eller acceptera att hen vill undgå tvåkönsnormen. 

Victor som gått från kvinna till man upplever en annan kamp som går ut på att försöka bli rätt 

könad, att passera, snarare än att undgå att bli könad. “Så gillar ju jag när någon kommer till 

mig och frågar, ah, men kan du byta däck? Då känner jag att nu har jag… Nu ses jag som en 

man. Även om det är synd att det är så, för jag önskar att det inte vore så[att vissa 

egenskaper förknippas med manlighet]. Men det känns ändå som en bra grej för mig. Som 

har kämpat så hårt för att ses som en kille. Även om man vill förändra bilden på killar och 

tjejer så där. Men det kanske kommer sen. Jag är fortfarande så himla noga med att ses som 

en man.” Han går alltså i viss mån emot de egna tankarna om att könsroller är något negativt, 

det blir en motsättning i tanke och verklighet för att passa in. Även Jonas beskriver en 

situation där det blir viktigt att uppfylla en given roll.. “På jobbet är de väldigt noga med det 

faktiskt. De brukar. ‘Du är ju man, du kan ju det här.’ ‘Du är man, du kan lyfta det här.’ Och 

då anstränger man sig till sitt yttersta för att kunna göra det. Men det är väl bara där det är 

så.”  Victor berättar också hur han gör för att passera. “När jag precis kom ut som trans så 

var jag väldigt mån om att jag skulle vara så manlig som jag bara kunde. Jag läste på om 

bilar, jag har aldrig varit intresserad av bilar. Jag var jätte töntig på det sättet. Jag lärde 

mig dricka öl, kaffe. Snusade för första gången i mitt liv. Alltså jag vart tonåring igen. Och 

det var ju bara för att jag var så trött på att folk såg mig så himla… Kvinnlig och fjollig. (...) 

Nu törs jag ju säga att jag hatar fotboll och så. Men det tog lång tid. Kanske har det att göra 

med att man ja, efter hormonerna, att man får lite lättare att passera i samhället än innan. 

När man är väldigt kvinnlig.” (...) “Jag tror att jag delar den uppfattningen med många 

transpersoner faktiskt. Att man verkligen överdriver åt ett håll för att ses som ett visst kön. 

Min sambo [som också ät transkille] är ju likadan. Så det är nog ganska vanligt. ” Jonas 

berättar, som Victor antyder, om samma upplevelse. “Jag kollar ju på killar dagligen för att 

se hur de gör. Hur de håller väskan, hur de går med fötterna och hur de går och hur dom 

pratar och försöker leva upp till det. Jag har alltid varit sån att jag vill att det ska vara 

tydligt.”  

Här går det att dra paralleller till acceptansdiskursen som menar att transpersoner 

kämpar för att bli accepterade i samhället. Att passera kan betraktas som ett sätt att uppnå just 

acceptans. Samtidigt verkar det råda en känsla, även hos de som fokuserar på att passera, av 

att det egentligen är viktigare att var och en får ha ett fritt könsuttryck vilket tangerar 
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diskursen för ett fritt könsuttryck. Det finns också tydliga paralleller som bekräftar idén i 

utmaningsdiskursen om att transidentiteten ibland kan förstärka normer och föreställningar 

kring manligt och kvinnligt. Något som jag vill vara noga med att betona att transpersonerna 

inte själva kan förväntas ansvara för, utan snarare verkar känna att de tvingas till av den 

rådande binära könssynen. 

Sandra som har identifierat sig som trans under en längre tid och verkar inte längre 

vara lika fokuserad på att passera. för henne ligger problematiken snarare i att omvärlden inte 

kan hantera det faktum att hon ibland uppenbart är en transperson och därmed frångår 

normen“Jag antas vara en massa saker som inte stämmer. Jag antas vara en massa 

konstigheter. En massa saker som jag inte kan relatera till. (...) Bara för att jag har en snopp 

mellan benen, eller har haft en snopp mellan benen, så säger ju inte det att jag måste ha en 

viss typ av personlighet. Det hör ju inte ihop liksom. (...) Jag har fått leka man för att 

överleva liksom. Man utgår ofta från fel håll eller vad man ska säga. Och sen att det så ofta 

blandas in sexualitet i någonting som egentligen inte har så mycket med sexualitet att göra. 

(...) Man får frågor om hur jag har sex. Men vilken annan kvinna skulle man fråga det 

liksom? Ja, en del tar sig sådana friheter. ‘Har du sex med män? Eller kvinnor?’  Skit i det 

du, det är väl min sak!” Hon beskriver en slags bristande känsla för transpersoners integritet. 

Något som skulle kunna länkas till varför det för andra verkar finnas ett stort fokus för att 

passera som icketrans. När transpersoner bryter normen och omgivningen antingen inte vet 

hur de ska bemöta dem eller tar sig friheter som denna verkar transidentiteten vara 

sammanbunden med en del obehagliga möten. Det finns en bild av transpersoner som handlar 

om föreställningar kring sexualitet snarare än identitet vilket flera av deltagarna verkar 

uppleva som ett problem. Deltagarnas svar genomsyras av en känsla av omgivningens 

okunskap, där okunskapen ibland styr deras försök att placera sig socialt för att kunna ta sig 

igenom vardagen. Vidare berättar Sandra hur hon ofta blev bemött under den period då hon 

levde som man.“Jag var ju den som var mest med barnen, med sonen i många sammanhang. 

Under hans första år och gick på förskolor.(...) Det kunde bli rätt irriterande när det kom 

såna här kommentarer om hur duktig jag är och så vidare. Vid ett tillfälle så… Jag vart så 

less när jag var och handlade och det var en kassörska där som sa ‘men vad duktig du är 

som tar hand om barnen.’. Då kontrade jag med ‘men vad duktig du är som jobbar och 

tjänar pengar. Som går hem till din man med lön, vad duktig du är.’ Då vart det ju inte roligt 

längre.” Hon uttrycker en frustration över de rådande könsrollerna och hur komplicerat det är 
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att bryta mot vissa föreställningar och diskurser, men hur tillexempel kvinnor som arbetar har 

blivit normaliserat. 

Victor berättar om hur han upplever att andra transpersoners identitet påverkas av 

omgivningens bemötande men också vilken bild det verkar finnas av transpersoner som 

grupp. “Speciellt transtjejer tror jag har det problemet att man ser en man i kvinnokläder. 

Det har jag hört många gånger. Att det är svårare för dem att passera som kvinnor som de är 

liksom. Och när man träffar en transkille så tror jag att man har lättare att inte måla upp en 

föreställning om att det är en kvinna i manskläder. På något vis. Att det är svårare för 

kvinnorna, transtjejerna, att smälta in i samhället. Det tror jag är den typiska bilden man 

har. Sen har jag hört att vi är väldigt feministiska Jag har hört allt från att vi är veganer 

feminister… Alltså tillhör den där gruppen av… Folk.” Här motsägs tidigare citat där 

förväntningar på transpersoner tycks vara i det närmst obefintliga, men stämmer väl överens 

med den gemensamma upplevelsen av mediebilden. Här är det anmärkningsvärt hur 

transpersoner verkar förväntas vara en lång rad egenskaper trots att de ofta reduceras till 

personer vars enda egenskap är deras transidentitet. Kanske konstrueras bilden av att en i den 

feministiska rörelsen lyfter transfrågor oftare än andra och därmed kopplas de två ihop. 

Även Sandra delger oss en berättelse som belyser hur transpersoner betraktats som 

någonting onormalt som anses kräva vissa livssituationer eller personlighetsdrag. Hon ansågs 

vara för normal i någon mening för att genomgå en fysisk könskorrigering för flera år sen. 

“(...)de trodde inte på mig. de remiterade mig inte vidare. De menade att ‘du har ju ett bra 

jobb, du har ju skafat barn och du har ju ett fint radhus, alltså… Och du är ju inte 

homosexuell. Du kan inte ha de här tankarna’. Så jag fick nästan försöka bevisa att jag inte 

är någon vanlig heteromänniska. Att jag är bi. Ska jag bevisa bisexualitet? Alltså inför 

psykiatrin. Så att de kan försöka förstå att sexualitet och identitet inte är samma sak. De 

kopplar det som att det är samma grej. Bara de som är, liksom är för homosexualitet vill byta 

kön. Så börjar de gagga om jävla Freud och barndom och… Frågar om min pappa antastade 

mig när jag var liten. Men va fan? Min pappa har varit den gulligaste förälder man kan 

tänka sig. Vad har ni fått de där idéerna ifrån liksom? Och jag gick där hos dem i två år utan 

att bli remiterad till någonting annat. Jag fastnade ju där och till slut så blev det ju att jag 

gav upp”  

Sandra blev i situationen bemött enligt två olika diskurser. Dels den kanske mest 

uppenbara, expertdiskursen, när transidentiteten avfärdas som någonting medicinskt 
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avvikande. Läkaren verkar med sina referenser till Freud och Sandras pappa leta efter en 

medicinsk förklaring till transidentiteten, kanske en förklaring som skulle kunna behandlas. 

När Sandra till en början vägras utredning på grund av att hon, utöver sin påstådda 

transidentitet, levde allt för normativt. Det visar tydligt hur det vid tidpunkten existerade en 

föreställning, som också verkar finnas kvar idag, om att transidentitet är något avvikande som 

normala människor inte kan anta vilket gränsar till den tidigare nämnda publikdiskursen. 

 

 

 

4.4. Det har blivit bättre 

Ett genomgående drag i deltagarnas inställning är att de, trots den många gånger mörka bild 

de målar upp, upplevde att attityder och uppfattningar håller på att förändras. De uttrycker 

alla att det blir allt bättre och att medvetenheten kring transidentiteter ökar, även om en hel 

del problem fortfarande kvarstår. Flera av dem verkar drivas av en vilja stötta andra i samma 

situation för att förbättra omständigheterna för transpersoner socialt och i vissa fall politiskt. 

Jonas sammanfattar känslan av förändring.  

“Eeh… Ja… När jag var liten så var det ju liksom om du är en flicka så har du rosa, 

om du är en pojke så är det blått. Eh, så har det nästan varit. Och det ser man ju också. Folk 

som kommer ut som trans nu, eftersom det inte var accepterat när de var mindre. Det är inte 

lika stor big deal att komma ut som trans nu som det var för några år sen. 

E: Hur många år menar du nu? 

J: Eh, typ  tjugo trettio… 

E: Det är ändå en ganska snabb förändring då? 

J: Mmh. Det är bara de senaste åren det har blivit en större grej.  

E: Men på vilket sätt har det blivit större? Är det att… 

J: Det är fler och fler som kommer ut som trans och det är fler som accepterar det. Som 

tycker att det är okej. 

E: Varför tror du att vi accepterar det då?(...) 

J: Nej, jag vet inte.Det har väl börjat mjukna samhället.(...)Det börjar ju komma som sagt. 

Fler och fler. Så det kanske blir lättare och lättare i framtiden när andra kommer ut.”  

Kim betonar också hur förändringen har börjat ske även om de strukturer som upplevs som 

problematiska är djupt rotade“ (...)allting är ju typ könat. Alltså, kläder, prylar, 
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marknadsföring, rum är könade. Språket är könat. Jag menar hen blev ju en jävla debatt 

liksom. Men det börjar ju luckras upp liksom. De organisationer som jobbar med de här 

frågorna. Jag vet att ungdomshuset i halmstad tillexempel nu har en toalettsymbol som nu 

visar toalett istället för kille/tjej. Det har börjat komma fler omklädningsrum på badhus för 

personer som är tanspersoner. ehm, ja. Det känns som att det börjar luckras upp mer och 

mer. Men det är inte lätt.” Hen diskuterar senare vad som behövs för att förändringen ska 

fortsätta åt rätt håll. “Jag tror att man behöver jobba på olika plan. Dels så behövs det 

förebilder men sen så behövs det ju också utbildning, verkligen. Sen dagis behöver man prata 

om de här grejerna.” 

Det kanske mest konkreta strukturella förändringsberättelsen står Sandra för. Hon har 

tidigare avvisats från medicinsk könskorrigering då hon ansågs vara för normal. 

Sandra:“Psykiatrin igen. Och det som var så märkligt då, när jag var 40. Det var att det som 

var skrivet om mig alla de här åren, 1012 år tidigare, det fanns kvar. Och när de tittade på 

de papprena så såg de att det är ju klockrent. Du ska ju… Jag blev [tillsist]vidareremiterad 

till något[inom vården som hanterar könskorigeringsfrågor]. Så det har förändrats. Det har 

skett jättemycket.” Victor berättar att det en förändring som tagit fart ordentligt alldeles 

nyligen. “Alltså i våran situation, alltså för transexuella personer, har varit väldigt långsam 

genom åren. Om man bara kollar på tvångssterilisering och allting. Jag tror verkligen att 

2015 är transåret. Inte bara trans utan könsidentiteter överhuvudettaget. Eller jag hoppas 

det.” Han fortsätter med att konkretisera förändringen i media “Det är mycket intervjuer som 

görs för olika tidningar. (...)Nu är det ju med en transperson i Big brother tillexempel. Ehm, 

så de får mycket mer plats. Sedan också att det görs eventuellt en tvserie för transpersoner i 

Sverige också. Vi får se lite hur det bli med det men… Så det, det är på gång. Det liksom 

blommar upp.” Som avslut på temat låter jag Kim avsluta med en påminnelse som hen 

återkom till, att det krävs vilja utöver kunskap för att konkret förändring ska uppnås. “den 

kunskapen eller den informationen som är tillgänglig för oss skulle kunna vara en 

förutsättning för att folk ska kunna vara sig själva. Men det är som att det bara är teorier 

ibland. Folk är så. de hör det med de fattar inte. Så nej, alltså tyvärr. Man blir inte feminist 

för att man läser om feminism Tillexempel, förstår du vad jag menar?” 
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4.5. Gemenskap 

När jag frågade deltagarna om gemenskapen var det tydligt att den spelade en viktig 

roll i att känna en tillhörighet. Det visade sig även att politiska gemenskaper, kanske särskilt 

den feministiska gemenskapen är särskilt viktig för att känna att identiteten bekräftas 

Viktor “Jag benämner ju mig själv som en feministisk person, absolut. Där har man ju också 

haft den hära. Där vill man ju hjälpa transpersoner, men man säger att cis… Vita cismän är 

en grupp som ska… Men alltså patriarkatet ska ju krossas liksom. Och då. Gud hur ska jag 

formulera mig. När man säger att vita killar, vita cismän just då utesluter man ju 

transkillarna för de är okej. Då är alltså de inte män.(...) Där har jag också haft jätte mycket 

konflikter. Och haft diskussioner med personer som vita transkillar är okej men inte vita 

cismän. Det har varit väldigt mycket så. (...) Har man någonting emot vita ciskillar så kan 

man lika gärna ha något emot transkillar för vi är också killar. Där, ja. Just på frågan där 

har ju det varit ett problem.” Victors relation till feminismen uppfattas lätt som tudelad. Han 

benämner sig själv som feministisk och uttrycker flera gånger att han tror på feministisk teori, 

men upplever inte att han får behålla sin manliga könstillhörighet i en del feministiska 

diskussioner.“Bland de jag har diskuterat med angående detta så är det ju, det är ingen 

transperson som har lagt sig i och sagt att du har rätt. Utan det är cisfeministerna. Men 

bland mina kompisar när vi har pratat om det här så är vi enade om att det är jobbigt att inte 

ses som en ciskille.  Så ah… Den feministiska grenen, där är vi inte enade. Alls.” 

Sandra upplevde tidigt att det fanns slitningar mellan olika grupper i transcommunityt 

och valde att försöka förändra situationen. ”Så var jag ju väldigt engagerad i en politisk 

samlingspunkt för transpersoner också. Var med och startade den med några kompisar. (...) 

Så vill man liksom försöka skapa något eget. Och det var det vi gjorde. Vi drog in folk från 

alla de här tre lägrena och så försökte vi skapa ett ordentligt transcommunity, och det 

utmynnade i det här. Och när samlingsplatsen kom fram så gjorde det jätte stor skillnad för 

de andra kategorierna Det blev alltså mer öppet för alltså flera sexualiteter och 

könskorrigeringar. ” Även Kim berättar att hennes beslut att kalla sig trans är delvis politiskt, 

för att hen ska vara en del av den så kallade kampen. Victor driver en blogg och stöttar aktivt 

andra transpersoner. Han berättar varför han valt att engagera sig. “Speciellt eftersom det var 

så jobbigt för mig att komma ut och känna att jag hade någon att gå till. Och när jag kom ut 

så var det inte lika. Vad ska man säga… Nu är det lite fler som gör den hära utredningen. 

Speciellt unga människor. Inte att det har blivit en trend kanske, det är fler som verkligen 
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känner efter vad man är typ och identitet. Och det var ju inte så då. Så då kände jag ju ingen 

och det fanns ju inget nätverk nästan alls att gå till. Därför kände jag att nu måste vi grejare 

liksom. Någonstans… Så det har varit väldigt viktigt.”(...)” Jag vill ju vara den personen som 

lyfter upp andra. Vara det första mötet kan man väl säga kanske. Det är många som skriver 

och vill ha stöd. Eller att man följer med på möten. De har inte så många som förstår vad 

man går igenom och såna saker.”(...) “På så sätt har jag aldrig haft någon tanke på att jag 

ska bli något profs på transfrågor så. Utan jag bara svarade. Folk hittade mig och bara kan 

du hjälpa mig med det här? Ja visst kan jag det!  Och sen lev det fler och sen. Ja. Så jag är 

nog inte alls särskilt insatt i… Jag vet ju bara hur det känns för mig. Utan jag har vänt mig 

till dom som jag har runtomkring, och det har liksom räckt. ” 

Jonas berättar gång på gång hur viktig Victors stöd har varit både för honom och för 

att hans familjs väg mot att acceptera transidentiteten. Han pratar även om hur viktigt han 

tycker att gemenskapen med andra transpersoner varit och fortfarande är.“Det är väl bra för 

transpersoner att hålla ihop så att ingen känner sig utanför. Och stödja varandra. Eftersom 

all av dem vet hur det känns att vara trans.”(...) “[kontakten med transcommunityt] har 

kommit nu under åren. Jag har haft kontakt med bara två[personer] innan. Som jag kände 

lite sådär.(...) För två år sen mådde jag ju kast. Nu mår jag bra och har jobb och… Inget fel 

alls[dels tack vare det stödet].” 

Sandra engagerade sig även privat i att stötta andra när hon var yngre.“Min pappa 

hade ju lärt mig litegran att försvara mig så jag kunde verkligen försvara mig. Och till slut så 

var det ju ingen som vågade bråka med mig längre. Utan sen började jag försvara andra som 

var lite svaga, annorlunda eller som jag uppfattade som utsatta på något sätt. Det gjorde ju 

att jag fick ganska mycket stöd i ryggen på något sätt.” Hon ger också uttryck för att hon 

upplever transrörelsen som splittrad. Sandra “Nej, nej inte fullt så mycket som det var då. Då 

var det verkligen såna här små grupperingar. Det börjar dyka upp som nya grupperingar. 

Och då tycker jag att jaha, då har det börjat gå åt fel håll igen.” (...) “transpersoner som är 

lite för mer. liksom allt det här som kvinnor kan hamna i. Extremt. Och de anser sig ofta vara 

lite bättre än de transpersoner som liksom väljer att inte göra så mycket operationer och 

grejer. Overdoers[kallas de]. (...) Sen så finns det några som är lite underdoers också. Som 

inte gör någonting aktivt för att liksom uppfattas som kille, utan kallar sig för kvinnor även 

fast de uppfattas som män.” Gemenskapen med personer som har liknande upplevelser 

verkar vara avgörande för många av deltagarna, speciellt i ett tidigt skede. Ändå går det att 
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uppfatta en tydlig splittring inom transrörelsen, vilket kanske också är att förvänta när en 

grupp innefattar en så stor vidd av könsidentiteter. Här kan en tänka sig att transpersonerna 

rör sig mellan olika diskurser och grupptillhörigheter. När transfrågor diskuteras utanför 

gruppen tillräknar sig personerna ibland till gruppen transpersoner för att sedan, när de rör sig 

inom gruppen, göra skillnad på olika typer av transpersoner till den grad att de aktivt tar 

avstånd från vissa av dem och lägga direkt värde i deras utövande av transidentitet. De antar 

olika identiteter, eller snarare lyfter fram olika delar av sin identitet och tillhörighet, i olika 

situationer. 

 

4.6. Vardagen  en ständig kamp 

Den här kategorin liknar rubriken ‘att förhålla sig till könsnormen’ särskilt mycket. 

Jag har ändå valt att dela upp dem för att göra materialet mer gripbart. Det jag uppfattat att 

deltagarna upplever som tyngst med sin identitet var den ständiga kampen om att få 

identifiera sig själva och ta sig igenom vardagen, särskilt Kim. Kanske för att hon rör sig 

längst ifrån tvåkönsnormen. “Ja asso vissa säger ju rakt av att ‘ja, men jag köper inte det[att 

du är en transperson].’ Mmh. Man bara, men jag säger ju att jag är det. Då du behöver inte 

köpa det, du behöver bara respektera det. Det finns kvinnor, det finns män och det finns 

transpersoner. Du behöver bara ta in det i din hjärna just nu liksom. Ehm… Fast vissa bara, 

‘fast jag tror inte på det. Det finns män och det finns kvinnor, och jag ser dig som en 

kvinna.’” Hen har reflekterat över hur hens närvaro i egenskap av transperson påverkar andra 

“Jag märker hur jag tvingar folk att tänka om och ha ett annat språk bara genom att vara 

där. Dom vet ju att jag blev exkluderad från deras språk och tankesätt. Jag öppnar upp 

människor tror jag, och deras föreställningar.  

E: Hur känns det då? 

K: Skitbra! (skrattar)(...)Riktigt, riktigt nice. Men det är också, det är både för och nackdelar. 

E: Vad är nackdelarna? 

K: Men det är ju det där att jag ska göra det. När det är på gott så är det gott, men när det är 

på ont, då… Det är så tungt är det. Ska jag behöva ändra på människors föreställningar om 

manligt och kvinnligt? Ska jag behöva få människor att fatta att det finns någonting beyond? 

Liksom… Och ska jag behöva komma ut för det? Ska jag behöva förklara mig för det?” 

Jonas verkar inte uppleva att omgivningen är villig att ta hänsyn till hans könsidentitet“Det 

bara är så. Även om de inte säger något så ser man ju hur obekväma de är. En del ser man ju 
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att de måste trycka fram det när de säger han.” (...) “ Jag har väl knappt någon i närheten 

som känner att det är helt hundra procent okej. Ah, vänner så. Dom tycker att det är konstigt 

på något sätt. Att man inte vill vara den man föddes till. Jag har fått höra många gånger att 

jag kommer alltid vara… Jag kommer alltid vara biologisk tjej. Så det har blivit att man har 

tagit avstånd från många såna. Eh. Cispersoner. ” Kim berättar att hen upplever en liknande 

situation.“Alltså för det första så blir jag ju könad, som tjej. Varje dag. Och det innebär ju en 

kamp i mig själv. Ska jag… Ska jag komma ut nu? Ska jag rätta varenda människa som säger 

hon till mig? Ibland gör jag det, ibland gör jag inte det. Och där börjar ju kampen. Ah, du får 

gärna benämna mig som hen liksom för jag är igen tjej. Där kan det bli hur som helst. det 

kan bli okej och det kan bli va fan menar du med det? Och så står man där helt plötsligt och 

försvarar sin egen identitet. För att någon annan inte har fattat grejen liksom.” (...) ”det är 

ju. Mycket händer ju bara i mig.  Om jag ska gå på toaletten, då ska jag ju gå in på en 

damtoalett eller? Eller typ som att jag tränar på ett gym här i (staden). Det känns alltid 

skitjobbigt att gå in i andra omklädningsrummet för damer. Då måste jag själv köna mig fel. 

Och det är så fel som det bara kan bli alltså. Och hitta kläder och… Ah, men du vet. Alla så 

här vardagsval. Och göra det som transperson i en könad värld.” Även Sandra berättar om 

hur hon i flera relationer bemötts av oförståelse. Här lyfts det tillfälle då hennes tidigare 

partner var oförstående mot identitetsprocessen till den grad att hon ombad Sandra att dölja 

sin transidentitet på grund av samhällets normer. “när barnet kom, då pratade ju mamman 

jätte mycket om att ‘men för barnets skull så måste du lägga undan det här nu i garderoben. 

Det här kan du inte hålla på med. Du måste ju tänka på att han kan bli drabbad.’ Och det är 

klart att jag köpte ju det resonemanget. Jag vill ju inte att mitt barn blir lidande för 

någonting jag gör. Så det var in i garderoben med det så gott det gick.” 

(...) “Det här har ju gjort att vissa delar är man ju räddare för. Rädd för att bli avslöjad och 

sånna saker. Rädd för att prata om, för man är ju rädd för att det ska skrattas åt. Man 

försöker dölja den här biten för det är det man ska göra. Man försökte vara normal för det är 

det man ska vara.” Kim bekräftar känslan av rädsla och att hen behöver vara på sin vakt. 

“K: Så jag har ju aldrig uttryckt mitt begär av såhära. Vad jag vill just eftersom jag inte 

visste hur det, alltså skulle mottas. Och sen skriker folk jävla lebb i korridorerna. Så man ba 

nej men jag tror att jag, nej, jag tror inte att jag ska komma ut just nu liksom.   

E: Nej. Så det finns någon slags rädsla för vad som ska hända om man kommer ut? 
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K: Man vet aldrig om så här. Sitter jag med en idiot just nu eller är det en smart person som 

är okej med vissa saker men inte det här [med transidentitet]? Alltså man vet inte. Det är 

ständig ständig nervositet att vara sig själv.  

E: Och det har det alltid varit låter det som. 

K: Alltid. Jag har aldrig kunnat släppa det” Hen fortsätter att beskriva hur det påverkar hen 

att inte bli accepterad av omgivningen“ I mina värsta, värsta moments så är det ju. Ah men 

man känner sig bara fel. Alltså så här bara malplacerad, fel, konstig, udda, alien. Det är så 

jävla jobbigt.” Victor uttrycker precis som de andra om en känsla av otrygghet. “Det är mest 

på internet Men det är inte så att någon har knackat på min dörr liksom. Men jag har ju 

blivit hotad att jag ska lägga ned.(...) Även om jag är ganska neutral så är det ju ändå 

ganska… Aggressiva människor som liksom. De hugger. Så det har jag stött på mycket. Även 

andra människor som tycker att du får inte se ut så som tjej. Så du är ju tjej. Det är ju typiskt 

argument. det finns ju mycket hat. Tyvärr.”(...) “Man blir ju väldit ifrågasatt. När jag gjorde 

en intervju här för(tidning). Så använde de ju väldigt konstiga [uttryck]… Alltså jag vet inte 

riktigt vad det är. Det är väl inte förrän nu som folk börjar förstå lite mer. Alltså lyfter 

grejen. Nu, 2015. Så det kanske kan bli bättre. Annars så är det ju mycket… Mycket hat. 

Otroligt mycket hat. Speciellt på nätet. Man får passa sig för med vad man säger, vilka man 

träffar och… vara lite försiktig liksom.” 

Sandra har tillskillnad från de andra haft längre tid på sig att verkligen uppleva 

rörelsen från icketransperson till transperson och påpekar än en gång på de privilegier 

transpersoner fråntas i den stund de identifierar sig som trans och går emot den allmänna 

könsdiskursen.  “På den tiden kunde jag alltså gå in på vilken arbetsplats som helst och säga 

‘Hej, det här verkar som ett kul jobb! Kan jag börja här?’ “Ja du kan börja imorgon!” 

Ungefär om man ska överdriva det. Och idag. Det är ingen som vill ha mig ungefär. Jag är 

långtidsarbetslös. Jag har jätte svårt att liksom… Jag får komma på anställningsintervju. 

Visst det får jag göra. Och jag får höra den här kommentaren när jag är där på den här 

arbetsintervjun ‘Ja, men du verkar ju så pigg och framåt, det är klart att du ska ha jobb!... 

Men inte här’. Och har man gått på fyra, fem arbetsintervjuer där det verkar ‘ja! Du verkar 

jätte bra! Heja! Heja! Absolut! Men inte här…’ Man går upp i limningen. (...) Och jag vet ju 

att jag är kompetent. Jag har ju erfarenhet och kompetens inom alla möjliga områden och 

livserfarenhet och allt. Men ändå så nej, nej. Jag har ju åldern mot mig också i och för sig. 
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Det ska jag inte krypa in under stolen med i och för sig. Men att jag är annorlunda på det 

viset, det är ett stort problem.  

Jag ligger alltså längst ned i alltså, i turordningen. Jag ligger liksom. Om vi säger att 

först så väljer de cismän. Sen så väljer de ciskvinnor. Sen väljer de de som är kanske av en 

annan etnisk bakgrund. Och sen alla de som är trans och andra såna här konstiga individer, 

de ligger längst ned liksom. Och när man alltså har vandrat från att vara i toppen av 

könsmaktsordningen och rasar rätt ned, längst ned liksom i bottenskrapet, då känner man att 

det är viss skillnad faktiskt.” 

Victor talar, precis som Sandra, om att transpersoner har en låg status i samhället. Han 

låter det förklara varför de ibland, i hand mening, kan ta illa upp. “ Det är ju faktiskt så att 

transpersoner är ganska lättstötta människor. Vi är ju redan ganska långt ner[i hierarkin]. 

(skrattar) Om man säger i samhället. Jag har i alla fall märkt när man intervjuas och så där, 

att folk är rädda för att säga fel. Väldigt rädda för att säga fel. Och att man frågar saker som 

‘är det okej att jag kallar dig för transexuell? Eller heter det något annat?’ Ah, man är rädd 

för att trampas på tårna” 

Rädslan verkar inte enbart bottna i att inte bli accepterad eller att förlora 

betydelsefulla relationer, utan om konkreta hot och rädsla för att bli riktigt illa behandlad. Att 

alla transpersoner instämmer i detta visar på att det verkligen är något som är en del av 

transpersoners verklighet. Det är också rimligt att anta att rädslan påverkar deras vilja delta i 

olika offentliga sammanhang, som de själva säger måste de vara försiktiga med var de 

uttrycker vad och inför vem.  

 
5.0. Diskussion 

Utifrån den här undersökningen är det möjligt  att urskilja ett samband mellan 

mediebild och identitetsprocess. Det finns även paralleller mellan icketranspersoners 

bemötande av transidentiteter och mediebilden även om det är svårt att dra starka definitiva 

samband utifrån en studie av den här storleken. Ett förslag till vidare forskning skulle således 

kunna vara att genomföra ett liknande arbete i en större omfång. Det skulle även kunna vara 

givande att granska tidigare eller genomföra egna undersökningar kring representation av 

transpersoner i media då media på många sätt verkar spegla hur transidentiteter betraktas i 

stort. Inte enbart i fråga om att representeras utan också på vilket sätt och under vilka villkor 

47 



dessa deltar bör problematiseras. Vikten av att belysa dessa frågor, inte bara för den utsattes 

utan även för normens vinning kan inte betonas nog.  

Jag hoppas att fler av de som genomför undersökningar tillämpar lyssningsmetodiken 

i frågor där de själva besitter ett utifrånperspektiv. Jag vill återigen trycka på vikten av att 

lyssna på den grupp som i någon mening äger problemet. Det är innebär en viktig del av att 

etablera en trovärdighet och ett utbyte, en förståelse grupperna emellan.  

Eftersom det finns samband mellan mediebilden och den allmänna uppfattningen, om 

än inte alltid det medvetna tyckandet kring dem, är det min uppfattning att det finns en viktig 

funktion att fylla för den som studerar dessa frågor att finnas som en slags förmedlare av 

förståelse mellan de som befinner sig i  media och de som inte finns representerade i gruppen. 

Ett problem som producenterna inte själva uppfattar kommer sannolikt inte heller att kunna 

motarbetas. 

Ännu en vinning av att vända sig till en grupp som befinner sig utanför den normen är 

att det kan ge oss andra en chans att se på den grupp som betraktas som norm ur perspektiv 

som den som befinner sig däri annars aldrig kunnat ta del av. Att betrakta och närma sig 

andras perspektiv kan således säga oss någonting om oss själva och däri ligger, i min mening, 

en elementär styrka i lyssnandet. 

Jag vill även belysa vikten av att ta lyssnandet steget längre. Att lyssna i dessa 

sammanhang bör innebära att en tar till sig historierna i den utsträckning att en närmar sig 

den diskurs de berättande själva rör sig i. För min del har arbetet inneburit en långt mycket 

djupare förståelse för människors syn på kön, identitet och sexualitet vilket innebär att jag har 

tagit med mig även utanför arbetet på ett personligt plan. Detta har även påverkat mitt 

språkval uppsatsen igenom. Jag har försökt använda att språk som är mindre könat är det 

annars kan vara samt noggrant sett till att skriva om deltagarna som personer snarare än 

objekt, hålla dem mänskliga och levande med fler egenskaper än transidentiteten. Genom att 

ständigt förhålla mig till materialet så som jag tror att de jag intervjuat själva skulle kunna 

känna sig bekväma med att jag gjorde tycker jag mig också ha hittat ett sätt att hantera och 

skära i materialet.  

En viktig aspekt av arbetet har varit frågan om ägande. Vem äger problemet och på 

vem kan lyfta det utan att reproducera problematiken? En fråga jag själv brottades med inför 

författandet av uppsatsen. Det kan tyckas motsägelsefullt att problematisera ett 

utifrånperspektiv och samtidigt själv vara en del av det. Faktum är att jag tycker mig ha 
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insett att det inte nödvändigtvis behöver vara ett stort problem om den som står utanför är 

medveten om sitt utanförskap och hanterar det på ett medvetet sätt och tar ett (stort)steg 

tillbaka för att låta andra röster höras. Även om det är viktigt att ett renodlat 

inifrånperspektivet lyft särskilt ofta i den här typen av frågor. Den som står utanför måste 

vara lyhörd och med alla medel försöka närma sig gruppens egen diskurs och tillämpa en 

metod som innebär att gruppen själva får författa förutsättningar och stå i centrum för 

berättandet. I grund och botten handlar det om att använda sina privilegier för att lyfta den 

mindre privilegierade. Något som alltid kommer att vara komplicerat.  

För mig har det varit svårt att skaka av sig känslan av att störa eller tränga sig på 

deltagarna. Jag föreställde mig att många minoriteter, precis som transpersoner, vill bli 

lämnade ifred så att de blir behandlade som vem som helst, inte bli utpekade och “studerade 

med förstoringsglas”. Det kändes kontraproduktivt att försöka lyfta en fråga som visserligen 

kändes viktig för mig, men som givetvis var än viktigare för dem som faktiskt lever med 

problemet dagligen, samtidigt som jag riskerade att göra dem till transpersoner snarare än 

vanliga människor. För att hantera detta har jag som tidigare nämnt låtit dem stå i centrum för 

arbetet och hela tiden försökt att förhålla mig följsam till deras berättelser. Känslan av att det 

var viktigt att göra dem rätt ökade självklart än mer när jag etablerade någon slags relation till 

deltagarna. I denna relation märkte jag tidigt att det blev viktigt att jag visade en medvetenhet 

kring den roll jag själv antog som utomstående, men också att jag i någon mån stod på deras 

sida i denna orättvisa och var genuint intresserad av det de berättade och att de var deras 

historia som jag inte på något sätt skulle komma att ta över, teoretisera dem allt för hårt i 

egenskap av “expert”. Det har varit en balansgång att inte bli för personlig och subjektiv men 

inte heller för opersonlig och studerande. En mellanväg som jag fann mig allt bättre i ju 

längre in i intervjuarbetet jag kom, men som jag tror varit helt nödvändig för resultatet. 

Självklart kan det även finnas en vinst i att ett problem belyses både utifrån och 

inifrån då inget perspektiv kan se överallt. Men när det handlar om frågor där makthierarkier 

är inblandade finns det givna svårigheter. Utifrånperspetivet på transfrågor kommer sig 

säkerligen av att transpersoner är förhållandevis få och därmed kan de inte i samma 

utsträckning nå ut med sitt perspektiv. Transpersoner har dessutom svårare att uppå en status 

både yrkesmässigt och socialt som innebär att det tas på allvar, just på grund av att de står 

utanför normen. För att kunna nå ut med sitt perspektiv är det därför inte helt omöjligt att 

hjälpa dem att nå ut genom att, som jag har försökt att göra här, lyfta fram deras egna 
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historier så att de når ut till en större publik, men bara om det görs på ett ytterst lyhört och 

medvetet sätt som beror av en vilja att närma sig den aktuella diskursen. Det blir en fråga om 

hur en använder den makt som besitts. Används den enbart för att studera en minoritet menar 

jag att den riskerar att reproducera problematiken och gynnar därmed inte de utsatta. Används 

makten istället för att lyfta dem som inte har samma tillgång uppstår ett slags försök att låta 

minoriteterna ta del av makten vilket i sin tur kan tänkas leda till en jämnare maktfördelning 

på sikt. Jag betraktar inte min metod som varken lyckad eller misslyckad, utan som ett försök 

som jag hoppas kan ge underlag för vidare diskussion om hur detta görs på bästa sätt. Jag 

hoppas att de historier som förmedlas i uppsatsen kan få andra att närma sig en grupp vars 

existens jag tror att de sällan reflekterar över, vilket i sig leder till en hel del, ofta omedvetna, 

missöden. 

Det verkar som att transpersonernas historier i stort speglar uppsatsens teoretiska 

utgångspunkter. De återger en tydlig reflektion av de normer och föreställningar som finns i 

samhället och visar vad som händer med den som rör sig utanför dem. Syftet med uppsatsen 

är, som tidigare nämnt inte huvudsakligen att motbevisa eller bevisa någonting, inte heller de 

teorier som används. Däremot visar teorierna att historierna har tydliga gemensamma 

nämnare och lägger en bra grund för förståelse för historierna.  

 

5.1. Riktlinjer för medieproduktion 

Efter att ha tagit del av fyra transpersoners upplevelser av mediebilden har jag 

konstruerat några riktlinjer som kan vara till användning vid medieproduktion. Det är givetvis 

omöjligt att tala om en allmän bild utifrån det lilla urvalet, men styrkan i dem är att de är 

baserade på transpersoners egna upplevelser. Ett perspektiv som sällan uppvisas i liknande 

sammanhang. Riktlinjernas baseras på ett inifrånperspektiv, även om de sammanställts av en 

icketransperson. 

 

1.  Det första förslaget handlar om att undvika att reproducera transfobi, kanske 

speciellt viktigt för den som rör sig inom humorproduktion. Det är och 

kommer alltid att vara viktigt att ta hänsyn till transperspektivet, inte bara i 

medieproduktion som behandlar transfrågor, utan i all produktion då 

transidentiteten påverkas även av denna. Här vill jag belysa vikten av att 

eftersträva ett inifrånperspektiv på vad som anses vara acceptabelt och inte. 
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Den bild jag fått är att många transpersoner själva är villiga att svara på seriösa 

frågor på ämnet. Som en tumregel kan det exempel Sandra lyfter i sin intervju 

användas. På samma sätt som det idag är allmänt etablerat att inte måla en vit 

person svart i ansiktet med röda läppar för att uppnå ett så kallat blackface för 

att porträttera en rasifierad person, är det inte rimligt att driva med 

transfenomen som att överskrida de traditionella könsgränserna. exempelvis 

att låta en man klä ut sig till kvinna i syfte att förlöjliga denne.  

 

2. Det är inte rimligt att dra ett likhetstecken mellan genitalie och 

könstillhörighet eller för den delen beteende och på så vis ailinera den som 

går utanför denna föreställning. Detta sker tillexempel i det klassiska 

iscensättandet av en man som möter en kvinna  som sedan visar sig ha en 

penis vilket blir en förfärlig upplevelse för mannen som svarar med agression. 

Detta är även ett utmärkt exempel på hur produktioner ofta antar ett renodlat 

cisperspektiv. Ett cisperspektiv är inte neutralt till följd av att det är normens 

perspektiv, det är bara ett begränsat perspektiv och kommer alltid att vara 

uteslutande för transpersoner, därför blir det viktigt att skaffa sig vanan att 

blicka utanför detta eller åtminstone betrakta det som ett perspektiv och inte en 

definitiv sanning. 

 

3. Den tredje riktlinjen åsyftar en medvetenhet kring porträtteringen av 

transpersoner. Transpersoner är inte en homogen grupp människor och bör 

därför inte heller behandlas som en sådan. Transbegreppet innefattar en stor 

vidd av identiteter och perspektiv på både könsidentitet, tillhörighet, normer 

och samhälle. Det är därför en god idé att, när möjlighet ges, lyfta olika typer 

av transpersoner för att inte skapa en stereotyp missvisande bild som 

stigmatiserar transidentiteter. 

 

4. Som fjärde riktlinje har jag valt att lyfta vikten av kunskap och att använda rätt 

begrepp eller åtminstone visa en medvetenhet kring det egna uttryckssättet när 

en pratar om och med transpersoner, även i sammanhang som är indirekt 

kopplade till transidentiteter. Victor berättar hur han intervjuats om just sin 
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transidentitet av flera personer som inte vetat varken hur de sa uttrycka sig rätt 

eller hur de skulle bemöta honom. Som han själv antyder är det svårt att uppnå 

ett förtroende för en person som framstår som okunnig och/eller tämligen 

ointresserad. För att uppnå en bra relation och en tillförlit mellan producent 

och respondent är denna punkt särskilt viktig. Att läsa på är en del av att 

uppnå detta, men att diskutera med transpersonerna själva och visa att det 

finns en vilja till upplysning är förmodligen det bästa sättet. Även om det som 

redan nämnt är avgörande att inte vara allt för generaliserande. Transpersoner 

kommer att ha olika preferenser och åsikter kring transrelaterade ämnen, men 

jag vill påstå att det är många gånger bättre att åtminstone ha diskuterat 

relaterade frågor med åtminstone en transperson än att inte ha diskuterat dem 

med någon. Det är också viktigt att komma ihåg att uppfattningarna kring 

transfrågor är föränderliga och det finns en poäng i att hålla sig uppdaterad. 

Personligen har jag hanterat detta genom att hålla mig närvarande på forum 

där transpersoner vistas och för diskussionen. Men det finns naturligtvis andra 

sätt att uppnå denna kunskap.  

Något jag själv fortfarande tampas med, men som är väsentligt för 

erkännandet av vissa transpersoner är att frångå ett språk som förutsätter 

tvåkönsnormen. Det kan handla om att inte säga tillexempel “oavsett om du är 

man eller kvinna har du säkert upplevt A” för att signalera att alla upplevt A. 

Detta då definitionen av alla inte verkar innefatta transpersoner. Utan istället 

säga “oavsett om du är man, kvinna eller något annat har du säkert upplevt 

A”. En liten skillnad som synliggör och normaliserar fler könsidentiteter. 

 

5. Den femte punkten handlar om att låta transpersoner delta i sammanhang på 

samma villkor som cispersoner snarare än i egenskap av just transpersoner. 

Denna punkt handlar dels om att låta transpersoner som medverkar dels på 

grund av sin transidentitet presenteras på ett likvärdigt sätt som en 

icketransperson hade. Det kan handla om att inte presentera(och betrakta) 

personen i fråga som en transperson utan som en person som dessutom har en 

transidentitet. Att inte ställa frågor eller göra antydningar som inte hade varit 

acceptabla att presentera för en cisperson, är också en god idé. Här använder 
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jag Kims exempel där hen berättar hur en reporter bett en transperson visa sina 

bröst i tv, något som förmodligen setts som ett övertramp om respondenten 

varit cisperson. Den tankegången är rimlig att ta till vara på. Hade det inte 

varit okej att behandla en cisperson på ett vis, är det förmodligen inte heller 

okej att behandla en transperson på samma sätt. Transpersoner befinner sig 

redan från början i ett mer utsatt läge än cispersoner då de rör sig utanför 

normen, därför är det kanske än mer sannolikt att frågor är övertramp när du 

diskuterar med en transperson än en cisperson. 

Det handlar även om att låta transpersoner delta i sammanhang där 

transidentiteten inte är i fokus. På samma sätt som det idag i många 

produktioner ses som naturligt att  sträva efter en god variation av rasifierade 

och fördelning mellan män och kvinnor i sammanhang som  egentligen inte 

har med varken rasifiering eller kön att göra då de bidrar med olika perspektiv 

till följd av sina olika diskurser. Att inkludera könstillhörigheter utöver 

cispersoner till detta tankesätt verkar inte mer än rimligt. 

 

6. Som ansvarig är det viktigt att alltid ta hänsyn till att det finns en hotbild, eller 

åtminstone en utsatthet,  mot transpersoner och att därmed lyssna till 

transpersoners tankar kring detta inför medverkar i offentliga sammanhang. 

Det är som alltid viktigt att ta eventuell rädsla på allvar samt tydligt ta avstånd 

från och uttrycka ogillande gentemot eventuella transfobiska situationer. Som 

cisperson besitter du i många sammanhang en högre status än transpersoner 

och det kan vara avgörande att transpersoner stötttas för att de ska kunna delge 

sitt perspektiv på olika frågor. 

 

5.2. Reflektion 

Efter att ha lagt ifrån mig arbetet en tid återvände jag hit för att reflektera över arbetet. 

Uppsatsen har varit en process som förändrades i flera steg, men som, kanske tack vare det, 

uppfyller det syfte den var tänkt att uppfylla, men även syftet har kommit att växa och 

omfamna nya dimensioner av arbetet vilket kan betraktas som naturligt när berättelserna antar 

en central roll i arbetet. 
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Jag kan i efterhand se att jag gick in i arbetet med ganska naiv inställning, ett mål i 

storlek med att helt ta mig in i transpersoners verklighet kombinerat med en syn på samma 

grupp en en enhet snarare än olika individer med enda gemensamma nämnare, att de förhåller 

sig utanför könsnormen på ett eller annat sätt. Det är tydligt att jag inte reflekterat över hur 

transpersoner infattar en mängd olika könsidentiteter i motsatts till normen som i huvudsak 

innefattar två könstillhörigheter, således är den en smalare grupp än transgruppen. Jag var 

förhöll mig tidigt kritiskt till uppdelningen man/kvinna då det omöjliggjorde ett fritt 

könsuttryck, att då betrakta de som aktivt ställer sig utanför som en homogen grupp blev att 

dela in människor i breda fack. Det speglar hur präglad jag var och är av tanken på att 

ständigt dela upp människor utifrån de egna föreställningarna som grundar sig i normer. Jag 

har genom arbetets gång förstått att det för mig, som cisperson, är en total omöjlighet att göra 

annat än närma mig deras verklighet eftersom jag aldrig kommer dela deras erfarenheter eller 

situationer som dessutom inte är en och samma även om strukturella mönster i fråga om deras 

gemensamma normbrytning går att utläsa. 

Under arbetets gång har jag om och om igen fått omvärdera och prioritera mellan 

olika delar av arbetet. I det slutliga resultatet har tillexempel rubrikerna bakgrund, teori och 

tidigare forskning tagit förhållandevis liten plats, trots att det finns aktuell forskning att ta del 

av gällande transpersoner, identitetsprocesser, genus och andra tangerande områden. 

Att i ett tidigt stadie i arbetet ta del av tidigare undersökningar och på olika sätt utöka 

sina kunskaper om området kan vara avgörande i vissa undersökningar. I detta fall ställdeds 

fördelen med att vara påläst mot nackdelen med en stor förförståelse. Inom den 

hermeneutistiska vetenskapsteorin, som jag diskuterat i ett tidigare skede, betraktas forskaren 

som en avgörande del av undersökningen. Jag som undersöker kan aldrig betraktas som ett 

vitt ark, utan bär med mig erfarenheter och kunskaper som färgar arbetet, så kallade fördomar 

eller förkunskap. Såväl analys och förarbete som de sociala situationer som intervjun kommer 

att färgas av denna förkunskap och därför är det viktigt att förhåla sig till den, vilket också 

diskuteras under avsnittet om reflexivitet som på tar upp förhållningssätt i linje med 

hermeneutiken. Således bar jag redan när jag kom in i arbetsprocessen med mig förförståelse 

för ämnet, både föreställningar och konkreta kunskaper. Att till denna förkunskap tillägga 

ytterligare förkunskaper bedömdes inte vara till fördel för förståelsen av den verklighet 

arbetet skulle komma att försöka närma sig. Att ta del av tidigare forskning och teorier kan 

inte bara bidra med nya förkunkaper, den kan också hjälpa läsaren att få syn på de egna 
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förkunskaperna. Detta genom att den nya informationen lyfter omedvetna fördomar till ytan 

där de synliggörs och ibland motbevisas. Därför finns det också en given risk i att välja bort 

tidigare forskning. 

En prioritering där förkunskaper i fråga om tidigare forskning hade prioriterats, hade 

eventuellt kunnat göra att jag gått in i intervjustadiet mer förberedd. Intervjuerna hade 

möjligen kunnat riktas mer mot det jag trott skulle komma att bli särskilt intressant att 

studera. Något som också kunnat leda till att andra perspektiv, som inte visat sig lika 

intressanta i andra studier, hade fått betydligt mindre plats. Jag bedömmer också att det hade 

kunnat påverka min relation till deltagarna. Med en större förförståelse, som dessutom bygger 

på mer eller mindre trovärdiga källor, bör mitt bemötande ha blivit ett annat. Även om jag 

inte varit mindre intresserad av deras berättelser hade det funnits en risk att de upplevde en 

större distans mellan mig och dem där jag framstod som någon som kom för att studera dem 

snarare än möta dem. I intervjusituationen förklarade jag inledningsvis hur intervjun skulle gå 

till och förklarade kort att jag använde mig av ett empirinära förhållningssätt och därför lät 

deras berättelser styra arbetet. Min subjektiva upplevelse är att det hjälpte oss att mötas, 

vilket kanske hade försvårats om jag kom dit med en tydlig förkunskap där jag tyckte mig 

veta mycket om de aktuella frågorna redan innan. Här vill jag också tillägga att det faktum att 

många av deltagarnas ålder var nära min egen, säkerligen i viss mån jämnade ut en del 

maktdimensioner. 

Ett mer positivistiskt förhållningssätt hade dels förhindrat en relation till 

informanterna, men också kunnat hindra läsaren från att närma sig deltagarnas verklighet. Jag 

hade snarare kommit att närma mig de mer konkreta, mätbara dimensionerna av 

problematiken. Hade jag valt att utreda hur media porträtterar transidentiteter tillexempel, 

hade det förmodligen varit mer intressant om jag var ute efter tillexempel statististiska, 

tydliga resultat. En tanke jag närmade mig, men som snart lades åt sidan för att låta 

transpersoners röster ta plats.  
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