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Sammanfattning
Transpersoner är en grupp som i forskning observerats löpa särskild risk för social utsatthet.
Transpersoners levnadsvillkor i relation till den egna könsidentiteten i fråga om sådant som
juridisk könstillhörighet och könskorrigerande är något som regleras i lag. Denna uppsats syftar
till att undersöka hur transpersoners attribut och den statliga regleringen av transpersoners
kroppar och könsidentitet framställs i statens offentliga utredningar under 1960- och 2010-talet.
En tematisk analys av en utredning från respektive tidpunkt har genomförts, och materialet har
analyserats med utgångspunkt i Judith Butlers teorier om den heterosexuella matrisen och gender
performance theory samt Natacha Kennedys framställning av begreppet cisgenderism. Vi fann
att framställningen av transpersoners attribut såväl som regleringen av transpersoners
könsidentitet i lag till vissa delar skiljer sig mellan utredningarna, men att vissa aspekter kvarstår.
Framställningen av transpersoners psykiska varande har förändrats från en psykiskt sjuk avvikare
som behöver diagnostiseras som sådan och behöver anpassas såväl beteendemässigt som fysiskt
till rådande könsnormer, till en delvis mer tillåtande syn på transpersoners könsidentitet där den
juridiska könstillhörigheten menas kunna tillåtas vara upp till transpersonen själv att besluta om.
Dock kvarstår diagnosförfarandet även under 2010-talet i fråga om könsdysforidiagnosen som
villkorar transpersoners rätt till könskorrigerande vård av kroppen, något som visar på att
aspekten av medikalisering av transpersoners varande såväl som den statliga kontrollen över
könsidentiteten har kvarstått över tid. Med utgångspunkt i våra valda teorier har vi även noterat
att beskrivningen av könsnormernas samhälleliga roll har förändrats över tid från något
samhällsavgörande till något som till viss del betraktas som föränderligt, och att förändringen i
framställningen av dessa normers innebörd även tycks inverka på hur transpersoner framställs.
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1. INLEDNING

Transpersoner har i flera avseenden identifierats som en särskilt utsatt grupp i samhället. I en
svensk kontext har transpersoner bland annat observerats löpa högre risk att utsättas för
kränkande behandling, fysiskt våld som följd av sin transerfarenhet, psykiskt våld, psykisk ohälsa
samt högre risk för suicidalitet (Folkhälsomyndigheten, 2015, s. 30–34, s. 40). Förtroendet för
samhällsinstitutioner, såsom polis, riksdag, sjukvård och socialtjänst, är bland transpersoner
generellt lågt, och en betydande andel vittnar om dåligt bemötande i kontakt med polis eller
hälso- och sjukvård (Folkhälsomyndigheten, s. 34, s. 44). Studier om transpersoner i mötet med
samhällsinstitutioner som vård och socialtjänst har visat att dåligt bemötande, okunskap om
transfrågor, samt normativa uppfattningar om sexualitet och könsidentiteter kan bli
problematiska aspekter i sådana möten. Transpersoner kan således observeras vara särskilt utsatta
även i kontakten med institutioner som ska avhjälpa utsatthet (Carroll-Beight & Larsson, 2018;
Klein, Mountz & Bartle, 2018; Smolle & Espvall, 2021).

Den juridiska och sociopolitiska kontexten är av stor vikt i relation till transfrågor, då dessa är har
en stor inverkan på flera aspekter av transpersoners levnadssituation. Statliga
könsklassificeringspraktiker samt framställningar av och bestämmelser om transpersoner i
lagstiftning påverkar i stor utsträckning transpersoners livsvillkor och rättigheter relaterat till den
egna könsidentiteten och könstillhörigheten. Tillgången till och villkoren för att kunna ändra
juridiskt kön eller för att få tillgång till könskorrigerande behandling är exempel på sådant som
regleras i lag och som har påverkats och förändrats av samhällsutvecklingen i olika avseenden,
och som således har sett olika ut över tid. Även ovan beskrivna aspekt om det bristfälliga
bemötandet av transpersoner i kontakten med samhällsinstitutioner samt avsaknaden av kunskap
är något som påverkas av den statliga framställningen av transpersoner, i och med att statliga
praktiker och den sociopolitiska kontexten påverkar förutsättningarna och ramarna för mötet
mellan professionella och klienter (Herz & Johansson, s. 83, s. 92).

Lag (1972:119) om fastställande av könstillhörighet i vissa fall var världens första lag som tillät ändring
av det juridiska könet för transpersoner under vissa villkor, och lagen föregicks av statens
offentliga utredning SOU 1968:28 Intersexuellas könstillhörighet. Sedan SOU 1968:28 har ett fåtal
SOU:er som varit förslag till ändring av lagstiftningen om regleringen av transpersoners
könstillhörighet och könsidentitet presenterats, varav den senaste skriven i specifikt detta syfte är
SOU 2014:91 Juridiskt kön och medicinsk könskorrigering. Det finns viss tidigare forskning som
studerar just detta fält av transpersoners inkludering och framställning i statens offentliga
utredningar och lagstiftning i Sverige. Dock har transpersoner där ofta beforskats som en del av
ett bredare perspektiv på ett större HBTQ-paraply eller andra aspekter av genus (se ex. Alm,
2006; Edenheim, 2005; Engdahl, 2010). Således är ett “trans-specifikt” perspektiv på
framställningen och inkluderingen av transpersoner i statliga dokument inte särskilt framträdande
i forskning, något som innebär att det finns en kunskapslucka gällande distinkta aspekter av
transpersoners statliga framställning och inkludering.

Mot bakgrund av att transpersoner observerats vara en grupp särskilt sårbar för olika former av
social utsatthet, statliga framställningars och lagstiftnings centrala roll för att sätta ramarna för
transpersoners livsvillkor, samt att transpersoners framställning och inkludering i statliga
utredningar inte är ett ämne som är särskilt beforskat, är det av betydelse att undersöka hur
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transpersoner framställs i statens offentliga utredningar samt att undersöka likheter och skillnader
i denna framställning i olika tidsperioder.

Syfte och frågeställningar
Syftet med studien är att undersöka hur transpersoner framställs i två av statens offentliga
utredningar från åren 1968 och 2014, för att skapa en djupare förståelse för hur transpersoner
inkluderats och hanterats i den svenska statliga kontexten.

o På vilka sätt framställs transpersoner i statens offentliga utredningar från åren 1968 och
2014?

o På vilka sätt framställs den statliga regleringen av transpersoners kroppar och
könstillhörighet i statens offentliga utredningar från åren 1968 och 2014?

o Vilka likheter och skillnader i framställningen av transpersoner i statens offentliga
utredningen från åren 1968 och 2014 går att utläsa?

Vi har avgränsat oss till att använda SOU 1968:28 Intersexuellas könstillhörighet och SOU 2014:91
Juridiskt kön och medicinsk könskorrigering. Dessa statliga utredningar har valts ut då de båda är
förslag till ny lagstiftning och är skrivna i samma syfte. SOU 1968:28 är den första utredningen
skriven i syfte att upprätta och/eller förändra den statliga regleringen av transpersoners
könstillhörighet, och SOU 2014:91 är den senaste utredningen där detta är det huvudsakliga
syftet.

Begreppsdefinitioner och användning
I detta avsnitt kommer att redogöras för begrepp som är centrala i uppsatsen. Begreppen som
redogörs för är trans, cis, juridiskt kön, könsdysfori och könskorrigerande vård.

Trans och cis
Trans kommer från latin och betyder “överskridande” (Nationalencyklopedin, u.å.). Trans, eller
transperson, är ett paraplybegrepp som innefattar personer vars könsidentitet eller könsuttryck inte
stämmer överens med det juridiska kön som personen blivit tilldelad vid födseln
(Folkhälsomyndigheten, 2015, s. 10). Att vara trans innefattar ett mångfald av identiteter och
uttryck, såväl binära könsidentiteter i form av transman eller transkvinna såväl som icke-binära
som varken identifierar sig som man eller kvinna (Folkhälsomyndigheten, 2015, s. 17). Cis betyder
på latin “på samma sida” (Nationalencyklopedin, u.å.). En cisperson är således någon vars
könsidentitet och könsuttryck stämmer överens med det kön som tilldelats vid födseln
(Socialstyrelsen, 2015, s. 11).

Flera olika begrepp för att benämna transpersoner används i både tidigare forskning såväl som i
de SOU:er som utgör vårt material, där begrepp såsom icke-somatiskt intersexuell i SOU 1968:28
och och transsexuell i båda utredningar används i olika bemärkelse. När vi citerar och beskriver
vårt material kommer vi att använda de benämningar av transpersoner som materialet använder.
Detta medför att benämnandet kommer att vara något inkonsekvent, något som alltjämt blir en
nödvändighet då vi behöver vara materialet troget för att kunna visa på framställningen. Där vi
framför våra egna formuleringar och analytiska resonemang använder vi oss av begreppen
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“trans” och “transperson” i den bemärkelse vi beskrivit ovan, där “trans” utgör ett
paraplybegrepp för olika könsidentiteter som på något sätt skiljer sig från det juridiska kön
personen tilldelats vid födseln.

Juridiskt kön
Det juridiska könet är den könstillhörighet som hos varje person står registrerad i
folkbokföringen (Folkhälsomyndigheten, 2015, s. 10). Det juridiska könet framgår exempelvis på
ID-handlingar såsom pass eller ID-kort. Det juridiska könet är knutet till den näst sista siffran i
personnumret, där personer med det juridiska könet kvinna har en jämn siffra och personer med
det juridiska könet man har en udda siffra.

Könsidentitet och könsuttryck
Könsidentitet innebär en persons självidentifierade kön, alltså det kön de själva upplever sig tillhöra
(Socialstyrelsen, 2015, s. 113). Könsuttryck handlar om hur man väljer att uttrycka sin könsidentitet
i form av exempelvis kläder och kroppsspråk (Folkhälsomyndigheten, 2015, s. 10).

Könsdysfori och könskorrigerande vård
Könsdysfori är en diagnos kopplat till könsidentiteten och definieras av Socialstyrelsen (2015, s. 7)
som “...ett psykiskt lidande eller en försämrad förmåga att fungera i vardagen som orsakas av att
könsidentiteten inte stämmer överens med det registrerade könet”. Det finns tre kategorier för
könsdysfori i dagsläget: 1) transsexualism, 2) andra specificerade könsidentitetsstörningar samt 3)
könsidentitetsstörning ospecificerad (Socialstyrelsen, 2015, s. 14). En könsdysforidiagnos krävs
för att få så kallad könskorrigerande vård. Könskorrigerande vård är olika behandlingar för att
minska lidandet av könsdysfori (Socialstyrelsen, 2015, s. 30). Det kan handla om hormonella
behandlingar och operationer för att ändra kroppen till där den stämmer bättre överens med det
kön individen identifierar sig med, alltså dennes könsidentitet.

Uppsatsens disposition
I avsnitt 2 redogörs för en kort bakgrund om transpersoners hälsa och utsatthet. I avsnitt 3
redogörs för tidigare forskning om transpersoner i mötet med samhällsinstitutioner samt
forskning om transpersoners inkludering och framställning i statens offentliga utredningar. I
avsnitt 4 redogörs för uppsatsens vetenskapsteoretiska ansats bestående av
socialkonstruktionism, samt uppsatsens teoretiska och begreppsliga referensram bestående av
Judith Butlers teorier om den heterosexuella matrisen samt gender performance theory och
Natacha Kennedys framställning av begreppet cisgenderism. I avsnitt 5 presenteras studiens
metodval, kvalitativ dokumentstudie samt tematisk analys. I avsnitt 6 presenteras de teman vi
identifierat i materialet, och temana analyseras med utgångspunkt i de valda teorierna. I avsnitt 7
sammanfattas studiens resultat samt att studiens relation till tidigare forskning, reflektioner kring
teori och metod samt resonemang kring studiens implikationer för socialt arbete och vidare
forskning presenteras.
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2. BAKGRUND

I detta avsnitt kommer vi att redogöra för forskning om transpersoners hälsa och utsatthet, för
att ge en grundläggande förståelse för transpersoners livsvillkor.

Transpersoner har identifierats som en särskilt utsatt grupp i ett stort antal studier, såväl nationellt
som internationellt. I en metastudie samlade Winter et al. (2016) internationell forskning om
transpersoners hälsa och levnadsvillkor, och fann att dessa över stora delar av världen och i
många avseenden har identifierats som undermåliga. Liknande resultat visas i en svensk
enkätstudie om transpersoners självskattade hälsa och välmående (Zeluf et. al, 2016). Studien
bestod av 796 deltagande transpersoner i åldrarna 15–94 där deltagarna fick svara på en rad
frågor rörande deras hälsa, välmående och identitet. Självskattningen om hälsa var indelat i bra
(väldigt bra och bra), dåligt (dåligt och väldigt dåligt) samt okej, varpå en femtedel av deltagarna
svarade att de hade dålig hälsa. Vidare undersökte studien hur deltagarna svarade på frågor
kopplade till livskvalitet, såsom praktiskt och socialt stöd samt om de kan vara öppen med sin
transidentitet om de så önskar. Nästan hälften av deltagarna rapporterade en livskvalitet som
befann sig under mediangränsvärdet.

Transpersoner sett ur ett internationellt perspektiv lider av sämre hälsa såväl fysiskt som psykiskt,
med högre incidens av psykisk ohälsa och suicidalitet (Winter et al., 2016 s. 394). I en svensk
kontext har 36 procent av tillfrågade transpersoner svarat att de under det senaste året övervägt
att ta sitt liv, vilket är en stor skillnad mot befolkningen i stort, där endast 6 procent rapporterar
detsamma. Incidensen av suicidförsök under senaste året var 5 gånger högre än befolkningen i
stort (Folkhälsomyndigheten, 2015, s. 40f). 72 procent av respondenterna som försökt eller
allvarligt övervägt att ta sitt liv svarade att deras transerfarenhet var en faktor som spelade in
(Folkhälsomyndigheten, 2015, s. 40f). Transpersoner löper även avsevärt större risk för
icke-suicidalt självskadebeteende. En internationell metastudie som samlade ett femtiotal artiklar
angående prevalensen av icke-suicidalt självskadebeteende hos sexuella minoriteter och
könsminoriteter fann att 46,7 procent av individer tillhörande könsminoriteter självskadat under
sin livstid, och 46,6 procent har självskadat det senaste året. Jämförelsevis var prevalensen av
själskadebeteende hos cis-heteropopulationen enligt studien 14,6 procent under sin livstid, och
10,6 procent det senaste året (Liu et al., 2019, s. 4).

Incidensen av olika former av social problematik har i olika kontexter återkommande observerats
vara högre bland transpersoner än den övriga befolkningen. Exempelvis har regelbunden
droganvändning bland trans-ungdomar beroende på substans observerats kunnat vara upp till 4,8
gånger vanligare än bland cis-ungdomar enligt en studie från Kalifornien, USA (Day et al., 2017,
s. 732). Även våldsutsattheten bland transpersoner har observerats vara hög. I en svensk kontext
uppger ungefär var femte tillfrågad transperson att de har blivit utsatta för våld på grund av sin
transerfarenhet, och utsattheten för fysiskt våld var mer än dubbelt så vanligt jämfört med
befolkningen i stort. Vidare rapporterar 39 procent av respondenterna att de utsatts för psykiskt
våld de senaste 12 månaderna och 30 procent av respondenterna svarar att de har blivit tvingade
till sex mot sin vilja (Folkhälsomyndigheten, 2015, s. 32f). Risken för att bli utsatt för dödligt våld,
stigmatisering och exkludering från samhället i stort beskrivs som faktorer som förskjuter
transpersoner mot samhällets utkanter, något som förstås ligga till grund för den internationellt
observerade högre incidensen av exempelvis fattigdom, sexarbete, missbruk och HIV-positiv
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status bland transpersoner (Winter et al., 2016 s. 393–395). Denna observerade sociala utsatthet
och marginalisering av transpersoner kan innebära att transpersoners mänskliga rättigheter inte
tillgodoses adekvat i många avseenden, exempelvis gällande rätten till frihet från diskriminering,
rätten till arbete, rätten till en tillfredsställande levnadsstandard med flera (Winter et al., 2016 s.
395).
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3. T IDIGARE FORSKNING

I detta avsnitt kommer vi att redogöra för vår sökningsprocess, hur forskningsfältet om
transpersoners livsvillkor ser ut samt presentera forskning rörande transpersoners framställning i
statens offentliga utredningar i Sverige.

Den tidigare forskningen har tematiserats i två områden: Transpersoner i mötet med vård och socialtjänst
och Staten och könsidentiteten. Tematiseringen har lagts upp på detta vis för att på ett tydligt sätt visa
den sociala kontexten för den grupp vars framställning vi vill undersöka. Initialt presenteras
transpersoner i mötet med vården och socialtjänsten, för att visa på vilka förutsättningar
transpersoner har i mötet med samhällets skyddsnät och det sociala arbetets praktik. Därefter
presenterar vi forskning som konkret berör vår egen forskningsfråga, det vill säga tidigare studier
som berört transpersoners framställning och inkludering på statlig nivå såväl i kontexten av
statens offentliga utredningar i Sverige såväl som frågor om inkludering i lagstiftning.

Sökprocess för tidigare forskning
Sökning av forskningsmaterial har skett främst via Uppsala universitetsbiblioteks söktjänst, men
även på ProQuest och DiVA. För att hitta relevant information på dessa databaser har vi sökt
inom ett flertal vetenskapliga discipliner; socialt arbete, sociologi, genusstudier, psykologi och
medicin. Sökorden som använts har varit följande: transperson*, transgender, social work, social
service*, health, socialt arbete, socialtjänst*, SOU, Sweden. Dessa har använts i olika
konstellationer för att få ett brett utbud av vetenskapligt material. Flest relevanta resultat hittades
när vi sökte: (transgender*) AND (“social work*” OR “social service*”) och (transgender*) AND
(“social work*” OR “social service*”) AND (Sweden). Vi sökte både efter artiklar som var peer
reviewed såväl som efter böcker. Vi har även använt oss av kedjesökning, vilket innebär att vi
granskar referenser i våra funna artiklar efter fler relevanta artiklar. Därefter har vi gått igenom en
första grovsortering genom att bedöma textens relevans genom att läsa sammanfattningen. Det vi
sökte efter var källor som antingen beskrev och förklarade erfarenheter med diverse institutioner
eller källor som mer direkt behandlar vår forskningsfråga. För våra källor som rör transpersoners
bemötande i kontakt med institutioner sökte vi efter en mix av kvantitativa och kvalitativa studier,
då vi vill ha förståelse på både grupp och individnivå. För våra källor gällande statens offentliga
utredningar och transpersoner sökte vi endast efter kvalitativa studier, då vi ville se andra
dokumentstudier om transpersoner i SOU:er.

Transpersoner i mötet med vård och socialtjänst
Studier i olika kontexter har visat på att transpersoner har lågt förtroende för
samhällsinstitutioner. I en rapport från Folkhälsomyndigheten (2015, s. 34) om transpersoner i
Sverige uppgav 71 procent av respondenterna att de hade lågt förtroende för både
Arbetsförmedlingen och riksdagen, och 65 procent av respondenterna hade lågt förtroende för
landstings- och kommunpolitiker. Vidare hade över hälften av respondenterna lågt förtroende för
socialtjänsten (Folkhälsomyndigheten, 2015, s. 34).

Carroll-Beight och Larsson (2018) undersökte transpersoner i Sveriges upplevelser, förväntningar
och behov relaterade till psykisk hälso- och sjukvård. Likt ovan beskrivet observerades en högre
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incidens av psykisk ohälsa hos transpersoner i studien. Det har dock inte observerats några
biologiska skillnader i hur transpersoner upplever psykisk ohälsa i jämförelse med cispersoner,
utan denna skillnad beskrivs vara en konsekvens av att leva som transperson i ett samhälle där
normen är att vara cisperson (Carroll-Beight & Larsson, 2018, s. 89). Transpersoner vittnar om
att deras identitet som trans kan bli “alltför viktig” i mötet med vårdgivare och på så sätt hindra
dem från att få psykisk vård orelaterad till identiteten som trans - vårdgivare essentialiserar
transidentiteten och ingenting tillåts vara “orelaterat” till denna. Liknande resultat har observerats
inom fysisk hälso- och sjukvård i Sverige, där den ursprungliga anledningen till den vårdsökande
transpersonens sjukvårdsbesök har observerats överskuggas av deras identitet som trans och att
transpersonen därigenom inte får den vård de söker (Westerbotn et al., 2017, s. 196).

Balansgången mellan att lida av “tillräckligt mycket” könsdysfori för att få diagnosen
transsexualism, vilket är ett krav för att exempelvis ändra juridiskt kön, men att inte må så pass
dåligt att individen bedöms för instabil för att få sitt juridiska kön bekräftat beskrivs som svår
(Carroll-Beight & Larsson, 2018, s. 93–99). Transpersoner i mötet med utförare av psykisk hälso-
och sjukvård uppger att de känner sig tvingade att konstruera sina identiteter efter de normativa
binära narrativ om kön som vårdgivarna accepterar som legitima. Detta medför att både helheten
av identiteten som trans såväl som den genuina bilden av transpersoners psykiska hälsa förblir i
det fördolda, av rädsla hos transpersoner att de ska nekas såväl trans-specifik som generell
psykisk hälso- och sjukvård. Ett önskemål som identifieras hos intervjupersonerna är att fler
personer med transerfarenhet ska involveras i transvården (Carroll-Beight & Larsson, 2018, s.
93–99).

Även socialarbetare har vittnat om utmaningar att som myndighetsperson bemöta transpersoner.
Smolle och Espvall (2021), fann i en svensk intervjustudie om transkompetens i socialt arbete
med äldre att olika aspekter av mötet med transpersoner av socialarbetare beskrivs som svåra.
Socialarbetarna lyfter explicita heteronormativa diskurser på arbetsplatsen påverkar synen på
sexualitet såväl som normer om könsidentitet, medan artikelförfattarna identifierar omedvetna
heteronormativa diskurser hos intervjupersonerna som i sina utsagor konstruerar transpersoner
stereotypt. Dimensionen av transpersoners osynlighet i mötet lyfts, då socialarbetarna känner
osäkerhet om transfrågor och uppger att de inte vågar lyfta frågan om könsidentitet i mötet med
klienterna. Å sin sida berättar äldre transpersoner ofta inte om sin identitet som trans i mötet med
socialtjänsten, exempelvis av rädsla för diskriminering eller erfarenheter av stigma. Denna tystnad
från båda parter medför att transpersoner blir osynliga i mötet med socialtjänsten, och en
konsekvens av denna tystnad blir att den fulla vidden av äldre transpersoners behov inte
framkommer (Smolle & Espvall, 2021, s. 527–529). Behovet av att fylla observerade
kunskapsluckor om transfrågor, såväl individuellt som organisationellt, framhävs som möjliga
åtgärder för att förbättra transpersoners möte med det sociala arbetet (Smolle & Espvall, 2021, s.
532).

En högre grad av utsatthet för diskriminering i en socialt-arbete-kontext relaterat till identiteten
som trans har i studier från USA associerats med att tillhöra ytterligare marginaliserade grupper.
Transpersoner som var exempelvis unga, icke-vita, lågutbildade, låginkomsttagare och/eller
arbetslösa kunde i en bivariat analys synas löpa större risk för diskriminering (Kattari et al., 2017,
s. 224; Klein, Mountz & Bartle, 2018, s. 438, s. 444; Romanelli & Lindsey, 2020). Exempelvis fann
en undersökning att incidensen av diskriminering för icke-vita transpersoner inom
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missbruksvården var tre gånger högre än för vita transpersoner, samt att utsattheten för
diskriminering på skyddsboenden för våldsutsatta var dubbelt så hög för icke-vita transpersoner
som för vita (Kattari et al., 2017, s. 224). Detta resultat visar på en allvarlig implikation för
transpersoners livsvillkor och möjlighet att få åtnjuta samhällets skyddsnät; de transpersoner som
är mest socialt utsatta och som rimligtvis då kan sägas vara i störst behov av insatser från
socialtjänsten, är också de som är mest utsatta för diskriminering i detta möte (Klein, Mountz &
Bartle, 2018, s. 438, s. 444). Även här poängteras vikten av kompetensutveckling för
socialarbetare om transfrågor och transfobi men också om rasism, klassfrågor med mera för att
socialarbetaren ska kunna hantera och bemöta transpersoner i skärningspunkten mellan olika
marginaliserade grupper på ett bättre sätt (Klein, Mountz & Bartle, 2018, s. 444–445).

Staten och könsidentiteten
Sara Edenheim diskuterar i sin avhandling Begärets lagar: Moderna statliga utredningar och
heteronormativitetens genealogi (2005) hur sexualitet, kroppar och könsidentitet framställts i olika
statliga utredningar i den svenska kontexten. I fråga om framställningar relaterade till
transpersoner lyfter Edenheim (2005) att könsidentitet som koncept finns beskrivet i SOU
1968:28, det vill säga ett psykiskt “varande” och identifierande av det egna könet. Denna
“identifiering” innebär dock inte att könsidentiteten i sig betraktas legitimera att individen är sitt
upplevda kön, utan växlar snarare fokuset till det fysiska könet som då behöver förändras till att
överensstämma med den psykiska upplevelsen. Könsidentiteten får här spela den avgörande
rollen, en roll som legitimerar att påtvinga medicinska ingrepp på en transsexuell kropp. Den
självupplevda könsidentiteten betraktas inte som legitim per automatik, utan är endast giltig i de
fall den transsexuella är villig att “bevisa” sin könsidentitet genom medicinsk förändring av
kroppen (Edenheim, 2005, s. 86–87, s. 148). Edenheim (2005) diskuterar även hur rigorösa de
regelverk som hanterar juridiskt erkännande av transsexualism är i SOU 1968:28. Att innesluta de
“verkligt” transsexuella och utesluta möjligheten till eventuella mellanfall, som sådana där den
transsexuella önskar ändra juridiskt kön men inte önskar genomgå kirurgisk korrigering av
kroppen, förklaras vara nödvändigt ur olika synvinklar. Till exempel lyfts den samtida
äktenskapsbalken och den problematik som anses uppstå om en transperson juridiskt ingår ett
heterosexuellt äktenskap, men tillåts befinna sig i vad som uppfattas som ett homosexuellt
sexuellt förhållande i och med att kroppens könsdelar förblir oförändrade.
Könsklassificeringspraktikerna, det vill säga hur kön sorteras och delas in ur ett rättsligt och
samhälleligt perspektiv, lyfts också här i fråga om dess naturaliserade status. Det beskrivs i
utredningen som alltför komplicerat att rättsligt behöva inkludera annat än de “stereotypa”
transpersonerna: de heterosexuella, de som förkastat sina ursprungliga kroppar och som önskar
att förändra dessa för att ingå i den normativa könsdikotomin är de enda transpersoner som kan
finnas - allt annat är en ej diskutabel omöjlighet (Edenheim, 2005, s. 145–146).

Även Erika Alm (2006) studerar i sin avhandling “ett emballage för inälvor och emotioner”: Föreställningar
om kroppen i statliga utredningar från 1960- och 1970-talen SOU 1968:28. Alm (2006) lyfter likt
Edenheim starkt normativa föreställningar om kön och könsuttryck; en transperson ska vilja vara
“helt kvinna” eller “helt man” och utan undantag uppträda i enlighet med stereotypa
föreställningar om den önskade könsidentiteten för att kunna fastställas vara transperson. De
explicita performativa förväntningarna på transpersoners könsuttryck relateras till genusvetaren
Judith Butlers syn på kön som något som görs i en social kontext, och dessa uttalade krav
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synliggör enligt Alm den övergripande konstruktionen av kön i samhället (Alm, 2006, s.
134–139).

Engdahl (2010) diskuterar de etiska aspekter som rör av könsklassificeringen av transpersoner.
Något som lyfts är att en potentiell könsöverskridande könsklassificering såsom ett tredje
juridiskt kön kan innebära att den binära könsnormen stärks och cementeras i sin ställning som
det “normala”, medan denna extra kategoris status blir föremål för en ytterligare marginaliserad
status. Detta i och med att ett eventuellt tredje juridiskt kön då framställs som en “efterskrift”
eller undantag till normen, utan att den bakomliggande strukturen av könsklassificeringspraktiker
i sig blir föremål för kritik (Engdahl, 2010, s. 63–64). Å andra sidan innebär ett erkännande av ens
juridiska kön som transperson, oavsett om det rör sig om binära kategorier eller av en tänkt
ytterligare kategori som överskrider dessa, ett erkännande och en inkludering i en samhällelig och
social kontext där ovan nämnda rigida könsklassificeringspraktiker för närvarande ställer krav om
att klassificeras för att ingå i samhällsgemenskapen (Engdahl, 2010, s. 160–161, s. 194).

Odland (2020) intar ett kritiskt perspektiv på naturaliseringen av statliga
könsklassificeringsprocesser i SOU 2017:92 Transpersoner i Sverige, med utgångspunkten att
könsklassificeringens naturaliserade, det vill säga självklara och ej ifrågasättbara, status innebär
risker för personer som inte passar in i klassificeringens logik. Den makronivå som
klassificeringspraktikerna befinner sig på innebär att de har stor makt att ha en ytterligare
marginaliserande verkan på utsatta grupper (Odland, 2020, s. 40–41). Odland (2020) förhåller sig
kritisk till hur problemformuleringar såväl som förslag till åtgärder i SOU 2017:92 befinner sig i
skärningspunkten mellan mikro- och mesonivå. “Mötet med den andra” förläggs till individnivå,
där den enskilda myndighetspersonen blir den som konstrueras som innehavare av makten såväl
som ansvaret att definiera transpersonens könade begriplighet. Odland (2020) refererar till Judith
Butlers beskrivning av konstruktionen av begriplighet, där betydelse konstrueras i repetition som
går utöver individuella subjekt - individen kan således inte sägas ha makt över språk och
betydelsebildning. Odland (2020) är därför kritisk till att kunskapsutveckling hos individer ska
vara en effektiv åtgärd mot transfobi och transpersoners negativa upplevelser av “mötet med
andra”. Odland (2020) menar att sådana förslag till åtgärd visar på könsklassificeringens
naturaliserade status, där den “enda lösningen” är att utveckla individers transkompetens istället
för att ifrågasätta eller förändra den övergripande strukturen som ligger bakom (Odland, 2020, s.
48–51).

I relation till den övergripande inkluderingen av transpersoner diskuterar Dean Spade (2015)
utifrån ett kritiskt perspektiv statliga insatser för att inkludera transpersoner i lagstiftning,
specifikt i de fall denna inkludering utgörs av anti-diskrimineringslagstiftning eller lagstiftning
kring hatbrott. Spade (2015, s. 42–44) menar att denna typ av lagstiftning till sin natur alltid
missar övergripande strukturer som inverkar på marginaliserade grupper till förmån för ett
“förövarperspektiv” där personen som uttrycker och döms för (i detta fall transfobi) separeras
från samhällets institutionaliserade transfobi, som därigenom kan behålla sin naturaliserade status.
Lagar kanske stiftas från statens håll som till synes beskyddar och/eller inkluderar transpersoner,
transpersoner blir till synes jämställda och beskyddade och behöver inga fler interventioner, men
samma strukturella marginalisering kvarstår i det fördolda (Spade, 2015, s. 39–43). Staten kan
således “avsäga” sig ansvar för transmarginaliserande strukturer genom interventioner på denna
nivå, en nivå som inte förändrar eller åtgärdar någon bakomliggande faktor till utsatthet eller
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marginalisering. Spade (2015, s. 44, s. 49) argumenterar för att simpla lag- eller policyändringar
menade att inkludera transpersoner såsom de ofta ser ut idag inte lyckas med denna ambition,
och menar i en slutsats inte helt olik Odlands (2020) att ett kritiskt perspektiv på lagstiftning på
nationell nivå är en nödvändighet för att åstadkomma förändring för marginaliserade grupper.

Sammanfattning och kritisk reflektion av forskningsfältet
Som tidigare nämnt kan den tidigare forskningen om transpersoners livssituation och livsvillkor
delas in i olika områden eller “nivåer”. Det går dels att observera utsatthet hos individuella
transpersoner i studier eller rapporter som ämnat att kartlägga detta i såväl internationella som
svenska kontexter, och i dessa visas en tydlig avvikelse i nivån av utsatthet i olika avseenden
jämfört med befolkningen i stort: högre incidens av våld, psykisk ohälsa, misstro mot sociala
institutioner, upplevelser av en dålig livskvalitet med flera. När utsattheten definierats lyfts blicken
mot transpersoner i mötet med samhällsinstitutioner: ett möte som beskrivs vara kantat av
osynliggörande, okunskap och osäkerhet från myndighetspersoner och dominerande
cis-heteronormativa narrativ och stereotypa syner på kön som begränsar transpersoners möjlighet
att både uttrycka sin identitet samt att få den hjälp de behöver. Därefter existerar
makroperspektivet på ett ännu “högre” plan, det vill säga hur transpersoner hanteras, definieras
och inkluderas i lagstiftning och dylikt på statlig nivå. Återkommande motiv i forskningen på
detta fält är normativa konstruktioner av kön och sexualitet som legitimerar statlig
definitionsmakt och kontroll över den “transsexuella” kroppen, samt den naturaliserade statusen
som den statliga könsklassificeringen intagit och behållit i olika tidsperioder.

Ett tema som ofta återkommer i forskning om transpersoners livsvillkor är transpersoner i mötet
med den individuella myndighetspersonen eller vårdgivaren, och behovet av kunskapsutveckling
på individnivå som “lösning” på diskrimineringen och marginaliseringen av transpersoner. Detta
perspektiv är inte utan sin problematik. I likhet med Odlands (2020) resonemang om
övergripande strukturer och diskurser som inte kan förändras genom interventioner på individ-
eller organisationsnivå, samt Spades (2015) generella kritik mot inklusion av transpersoner i
rådande lagstiftning utan kritik av systemet bakom, innebär fokuset på mikro- eller mesonivå att
övergripande strukturer förblir i det fördolda. Att lägga ansvaret för transpersoners inkludering
på den individuella myndighetspersonen eller vårdgivaren, medför att den statliga regleringens roll
i det hela glöms bort.

I föreliggande studie kommer fokuset att läggas på just denna makronivå, det vill säga hur
transpersoner framställs och hanteras i den statliga lagstiftningsprocessen. Med hänvisning till de
teman vi identifierat i tidigare forskning i ämnet anser vi att detta är ett kritiskt perspektiv som
ofta förbises, eller alternativt beforskas som ett delfokus till övergripande teman om sexualitet
och kroppar utan att inta ett specifikt fokus på transpersoner. Detta är exempelvis fallet i de
avhandlingar vi refererar till som behandlar transpersoners framställning i statens offentliga
utredningar, där transpersoner inom statliga utredningar endast varit en del av ett bredare fokus.
Två av dessa avhandlingar är även så pass gamla att de enbart haft SOU 1968:28 att tillgå för att
undersöka hur transpersoner framställs eller inkluderas, vilket medför att den förändringsprocess
i framställningen som vi avser att studera inte har varit aktuell. Engdahl (2010) nämner förvisso
även SOU 2007:16, men hennes forskning intar ett renodlat etiskt perspektiv på erkännande och
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rättvise-begreppen i relation till transpersoner. Hon gör således ingen tematisering eller analys av
framställningarna i relation till varandra eller dess förändring över tid.

Då forskningsfältet specifikt om transpersoner på makronivå i en svensk kontext är skralt har
författare som Spade (2015), som forskar i en amerikansk kontext, använts. Detta medför att
vissa konkreta aspekter av kritiken som riktas mot statens roll inte är direkt applicerbara på
Sverige, då sådant som straffsystem och rättspraxis roll varierar inom olika rättssystem. Spades
(2015) resonemang kring och kritik mot transpersoners inkludering i lagstiftning har trots detta
inkluderats, då den övergripande diskussionen kring och problematiseringen av lagstiftningens
naturaliserade status och dess delaktighet i marginaliseringsprocesser av utsatta grupper likväl är
meningsfullt i den svenska kontexten.

Forskningsfältet om transpersoner är brett och berör många olika akademiska discipliner. I fråga
om ett socialt arbete-perspektiv har de studier vi funnit om transpersoners livsvillkor ofta
fokuserat på upplevelsen av mötet med yrkesverksamma eller dylikt, snarare än på inkluderingen
eller konstruktionen av transpersoner i statliga dokument. Vi har inte funnit någon studie där det
gjorts en tematisk analys av alla statliga utredningar gällande lagförslag om transpersoner i
Sverige. Vår ambition är att denna studie ska bidra till att belysa ett makroperspektiv på den
statliga framställningen och regleringen av transpersoner som vi funnit vara underbeforskat ur ett
socialt arbete-perspektiv i Sverige.
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4. T EORETISK OCH BEGREPPSLIG REFERENSRAM

I detta avsnitt kommer vi att redogöra för samt diskutera uppsatsens övergripande
vetenskapsteoretiska ansats samt de teoretiska perspektiv och begrepp vi kommer utgå ifrån i vår
analys. Den övergripande vetenskapsteoretiska ansatsen i denna uppsats kommer att utgå från ett
socialkonstruktionistiskt perspektiv. Vår analys kommer att grunda sig i Judith Butlers teorier om
den heterosexuella matrisen och gender performance theory samt Natacha Kennedys
framställning av begreppet cisgenderism.

Socialkonstruktionism
Den övergripande teoretiska ansatsen i denna studie har en socialkonstruktionistisk
utgångspunkt. Socialkonstruktionismen är en mångfacetterad teori, men kan i sin mest
grundläggande form beskrivas som utgångspunkten att den sociala verkligheten inte är given utan
konstrueras och befästs genom sociala processer. Samhällets normer och konventioner skapas och
organiseras genom social förståelse, en process där människor både är medskapare av mening
såväl som subjekt för redan rådande sociala konventioner. Genom att människor tolkar och
förhåller sig till den mening som skapats genom de sociala processer de uppfattar blir dessa över
tid institutionaliserade, det vill säga befästa och legitimerade i den gemensamma sociala
ordningen. Således skapas och upprätthålls strukturer ur ett socialkonstruktionistiskt perspektiv
(Payne, 2015, s. 40–42). Maktdimensionen spelar en viktig roll ur ett socialkonstruktionistiskt
perspektiv då hur sociala förhållanden såsom könsroller tar sig i uttryck rimligtvis bör anses
påverkas av vem eller vilka som särskilt innehar definitionsmakt (Sohlberg & Sohlberg, 310–319).

I och med att vi tematiserat och granskat framställningen av transpersoner från statliga
utredningar och jämfört dessa, menar vi att ett socialkonstruktionistiskt perspektiv är av nytta för
att studera dessa framställningars förändring i den samhälleliga och tidsmässiga kontexten.
Förändringsprocessen visar just på samhällsordningens natur som konstruerad och föränderlig.
Därigenom bidrar socialkonstruktionismen med ett teoretiskt ramverk för att vi ska förstå
framställningarna av transpersoner som kontextberoende i dess historiska och sociala
sammanhang, samt att det möjliggör att vi kan kritiskt granska dessa framställningar som
beroende inte av personerna eller grupperna som framställs (det vill säga transpersoner) utan av
samtida könsnormer och strukturella förutsättningar.

Den heterosexuella matrisen
Judith Butler redogör i Gender Trouble (2006) för flera teoretiska principer om vad kön är. Att
biologiskt kön inte är något naturligt utan något konstruerat är centralt för Butlers teoretiska
ramverk, då att avsätta biologiskt kön från dess naturaliserade status innebär att “könsidentitet”
inte kan anses vara endast en kulturell motsats till det fysiska könet utan en diskursiv
konstruktion (Butler, 2006, s. 10). Att kön trots det konstrueras som något naturligt eller
inneboende i människans essens, förstås av Butler som resultatet av att dessa framträdanden
solidifieras över tid, i och med att framträdandena i sig görs enligt rigida normativa ramar om vad
kön ska vara (Butler, 2006, s. 45–46).
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Butler (2006) beskriver den heterosexuella matrisen som den heteronormativa kulturella ram
inom vilken kroppar, sexualitet och könat begär begripliggörs och konstrueras. I den
heterosexuella matrisen är den binära genusordningen samt heterosexuell attraktion, det vill säga
att alla antingen är heterosexuella män och kvinnor, naturlig och konstant. Män och kvinnor är
distinkta och separata entiteter, med tydliga könade egenskaper som således ska följa den givna
matrisen av vad som ska vara manligt och vad som ska vara kvinnligt. Identiteter som på något
vis avviker från det vedertagna mönstret av att sexualitet och könsidentiteten konstrueras från
“det normala” fysiska manliga eller kvinnliga könet och det heterosexuella begäret, blir inom
ramarna för den heterosexuella matrisen omöjliga eller oförståeliga. Det som avviker från denna
matris, det vill säga det normativa kulturella ramverk som villkorar det normala könet och
heterosexuella begäret, blir föremål för skräck, avsky eller förlust av den sociala identiteten
(Butler, 2006, s. 23–24, s. 105, s. 185–186).

Gender performance theory och performativity
Butler (2006) gör inledningsvis en tydlig distinktion mellan sex och gender, där sex (biologiskt kön)
är den kroppsliga aspekten och gender (könsidentitet) är den ovan nämnda kulturella diskursiva
produktionen av vad könet innebär (Butler, 2006, s. 10). Denna distinktion bryts dock sedan ner, i
och med att Butler hävdar att det inte finns något biologiskt kön som inte blir gendered - vi har
inget val annat än att vara könade i vår sociala existens. Könsidentiteten som sådan är inte en
inneboende egenskap, utan snarare performativt av att “göra” sitt kön i enlighet med rådande
könsnormer. Det som benämns som könsattribut eller könsuttryck är egentligen varken attribut
eller uttryck i sig, utan ett slags socialt framträdande av att göra, att framföra, sitt kön. Det finns
därmed inget egentligt verkligt eller sant kön, och inte heller något overkligt eller falskt kön
(Butler, 2006, s. 191–193).

Distinktionen mellan begreppen performance och performativity görs inte helt tydlig av Butler. Salih
(2002) beskriver hur dessa begrepp till synes kan glida samman i Butlers Gender Trouble, men att
det likväl finns en skillnad i hur begreppen kan definieras. Salih diskuterar performativitet i
relation till språk, i betydelsen att könet konstrueras genom språket och inte kan separeras från
detta. Den könade kroppen blir således effekten av diskurser om kön, snarare än att kroppen och
könet har gett uppkomst till diskurserna; det finns inget sätt att enbart “beskriva” kön i ord, utan
denna beskrivning är alltid också delaktig i att skapa könet som beskrivs. “Jaget” har enligt Butler
ingen möjlighet att separera sig från dessa diskursiva ramar om det egna könet, vilket är varför
Butler trots begreppen performance och performativity inte menar att det är individen som är “the
performer” - performativiteten utgörs istället av könets diskursiva natur (Salih, 2002, s. 56–57, s.
61–62).

Den heterosexuella matrisen såväl som gender performance theory bidrar med referensramar för
den kontextuella förståelsen av könsnormer som något konstruerat och föränderligt. Aspekten av
könets performativitet i språklig bemärkelse visar i sin tur på meningsfullheten i det som denna
studie avser att undersöka, då hur kön beskrivs i texten här blir signifikant. Med hjälp av dessa
teoretiska perspektiv kan vi visa på hur den textuella framställningen av transpersoner i statens
offentliga utredningar är beroende av den tid och det samhälle de framställs i.
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Cisgenderism
Natacha Kennedy (2013, s. 3) använder sig av begreppet cisgenderism för att beskriva den
strukturella kultur eller ideologi som marginaliserar, alienerar och underordnar transpersoner i ett
cisnormativt samhälle. Detta begrepp kommer i denna uppsats att användas för att illustrera
aspekter av framställningen av transpersoner i statens offentliga utredningar som ger uttryck för
transpersoners marginalisering och ur ett makroperspektiv.

För att illustrera skillnaden mellan olika anti-trans processer väljer Kennedy (2013) att definiera
dem utifrån fyra olika kategorier baserat på dess grad av institutionalisering och diskursiv mättnad
(discursive saturation). Diskursiv mättnad definieras som i vilken utsträckning ett fenomen kan
uttryckas i språk (Kennedy, 2013, s. 4). Matematik ges som exempel på något med hög diskursiv
mättnad då det måste uttryckas i språk för att fungera och förstås, medan en informell
fotbollsmatch spelad ute på gatan som kan förstås till stor del utan att reglerna behöver
uttryckligen förklaras kan ges som exempel på en företeelse med låg diskursiv mättnad.
Institutionalisering syftar på graden av spridning och regelbundenhet av en praktik (Kennedy,
2013, s. 3). Stark institutionalisering betyder att praktiken finns spritt och ser ter sig på ett
liknande sätt varje gång medan en svag institutionalisering innebär att praktiken istället alltid visar
sig på olika sätt. Med dessa som grund framför Kennedy begreppen professionell cisgenderism,
kulturell cisgenderism, organiserad transfobi och reaktiv transfobi.

(Kennedy, 2013, s. 4)

Nivån av institutionalisering skiljer cisgenderism från transfobi (Kennedy, 2013 s. 5f). Transfobi
är en reaktionär anti-trans-attityd som existerar på individ- eller gruppnivå. Cisgenderism innebär
istället ett systematiskt osynliggörande och marginaliserande av transpersoner, tillsammans med
hegemoniska normer om att kön och könsidentitet är binärt och biologiskt förutbestämt.
Professionell cisgenderism existerar i sammanhang med hög diskursiv saturation, och exempel på
detta kan vara i medicinska sammanhang. Den kulturella cisgenderismen är istället den
övergripande samhällsgenomsyrande anti-trans-kulturen, som osynliggör och problematiserar
transpersoners varande i samhället samt som ofta verkar på en implicit nivå i och med den höga
nivån av institutionalisering. Institutionaliseringen av kulturell cisgenderism och den binära
cisnormen innebär att strukturen av cisgenderism påverkar transpersoner negativt oavsett om en
handling avser att vara explicit anti-trans eller inte, då transpersoner alltid får lov att inta en
marginaliserad position i en cisgenderistisk kontext. Att bedömningen av könsidentitet görs
externt av andra människor i fråga om att “diagnostisera transpersoner som verkligt trans” lyfter
Kennedy som ett uttryck för kulturell cisgenderism; transpersonen äger här inte rätten till sin

17 (46)



Bayrak & Korajac

könsidentitet, utan den måste externt kontrolleras och diagnostiseras av cispersoner inom ett
cisgenderistiskt system (sjukvården) för att vara “verkligt giltig” (Kennedy, 2013, s. 5).

Vi menar att cisgenderism såsom begreppet ovan redogjorts för kan bidra med en tolkningsram
för såväl explicita som implicita teman i framställningen av transpersoner i statens offentliga
utredningar. Förståelsen av cisgenderism som anti-trans-processer som är institutionaliserade och
kan vara uttalade såväl som tysta, tillåter oss att identifiera både semantiska teman om
transpersoner i fråga om exempelvis medicinska eller diagnostiska faktorer som lyfts, såväl som
latenta teman som problematiserar transpersoners relation till övergripande könsnormer och
dylikt. Cisgenderism bidrar således med ett par “teoretiska glasögon” som vi anser kommer vara
oss behjälpliga i att tematisera och analysera hur transpersoner framställts i statens offentliga
utredningar och på vilka sätt dessa framställningar kan förstås ur ett strukturellt perspektiv i fråga
om transpersoners marginaliserade status.
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5. METOD OCH MATERIAL

I följande avsnitt kommer vi att först att presentera vårt metodval samt beskriva vårt material.
Därefter kommer vi att redogöra för studiens analysmetod som kommer att utgöras av tematisk
analys. Slutligen presenterar vi vår diskussion kring kvalitetskriterier för kvalitativ forskning samt
våra etiska överväganden.

Metodval
Denna studie syftar till att undersöka hur transpersoner framställs i statens offentliga utredningar.
För att besvara syftet kommer vi genomföra en kvalitativ dokumentstudie. En kvalitativ ansats
lämpar sig väl för att “ta sig in i” övergripande praktiker och undersöka dess kärna (Padgett, 2008,
s. 17). Då vi kommer att undersöka statliga utredningar som ämnar att klassificera, kategorisera
och reglera transpersoner som grupp, lämpar sig en kvalitativ ansats väl för detta syfte. Därtill
innebär makroperspektivet på lagförslag på statlig nivå att det finns en komplexitet i det sociala
sammanhanget och de sociala förändringsprocesser vi valt att undersöka, då sådant som köns-
och sexualitetsnormer är samhällsgenomsyrande och föränderliga över tid. Vi anser att detta
motiverar valet av en kvalitativ forskningsmetod, för att kunna nå fram till denna komplexitet
(Padgett, 2008, s. 17–18).

Dokumentanalys är en vanlig metod i kvalitativa studier. Det är en särskilt användbar metod i
studier som tydligt fokuserar på ett specifikt samhällsfenomen, och i studier som syftar till att i
någon mån göra en historisk tillbakablick kan dokumentstudier till och med vara den enda
lämpliga metoden för att uppnå syftet (Bowen, 2009, s. 29). I och med att det är möjligt att
studera samma typ av dokument från olika tidpunkter är dokumentstudier en användbar metod
för att studera sociala förhållanden samt att kunna observera förändringar som sker över tid
(Bowen, 2009, s. 30). Dokumentstudier av offentliga dokument såsom statens offentliga
utredningar har fördelen att dokumentens autenticitet och meningsfullhet inte behöver
ifrågasättas, men frågor om dokumentens eventuella partiskhet eller vinkling såväl som huruvida
dokumenten kan sägas vara representativa för verkligheten kvarstår dock (Bryman, 2012, s. 550).
I kvalitativa studier kan dock partiskhet eller vinkling i framställningen vara precis det som är av
intresse att undersöka, vilket är fallet med denna studie. Bryman (2012, s. 550) poängterar även att
i och med att materialet i sig är vad som är av intresse för dokumentstudiens syfte kan frågan om
representativitet bli något överflödig, då materialets officiella natur i sig bestyrker dess relevans
för undersökningen. Bryman (2012, s. 550) lyfter även att ren representativitet i materialet sällan
är helt tillämpligt kvalitativ forskning generellt; frågor om överförbarhet och dylikt relateras
snarare till en att en tydlig nog teoretisk redogörelse görs av forskaren för att möjliggöra att
studiens resultat kan vara användbart i andra kontexter.

Materialinsamling och urval
För att samla in materialet har Linköpings universitets databas med digitaliserade SOU:er använts.
I sökning efter SOU:er relevanta för vårt syfte har vi nyttjat databasens fritextsökning, och gjort
sökningar på orden “transperson” och “transpersoner”. Av 11 respektive 67 träffar totalt gjordes
en initial sortering baserat på SOU:ernas titlar då vi sökte efter utredningar som hade ett specifikt
fokus på transpersoner. Utredningar som ej i huvudsak handlade om transpersoner har av det
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skälet exkluderats i urvalsprocessen. Efter denna initiala sortering avgränsade vi oss ytterligare till
utredningar som handlade om transpersoners juridiska förutsättningar, det vill säga utredningar
som legat till grund för ny lagstiftning eller förslag till lagstiftning. Utredningar skriva i andra
syften, såsom SOU 2017:92 som syftade till att kartlägga transpersoners livsvillkor, har av det
skälet exkluderats.

Då syftet är att undersöka framställningen av transpersoner exkluderades utredningar gällande
transpersoner och diskrimineringslagstiftning av två skäl. För det första stod det efter en
översiktlig läsning av innehållsförteckning och sammanfattning tydligt att eftersom sådana
utredningars syfte var att framställa ny diskrimineringslagstiftning, handlade en stor del av
materialet om straffrättsliga principer, kriminaliseringsgrunder och dylikt snarare än om
transpersoner. För det andra svarar utredningar gällande diskrimineringslagstiftning inte mot vårt
syfte, då dessa utredningar inte syftar till att besluta om den statliga regleringen av transpersoners
kroppar och könstillhörighet utan istället syftar till att utreda och sätta juridiska ramar för
diskriminering.

Efter urvalet återstod initialt tre statliga utredningar som svarade mot samma syfte, det vill säga
att utreda och fastställa juridiska aspekter av transpersoners könstillhörighet i Sverige. I och med
att utredningarna var alltför omfattande till sidantal för att i sin helhet kunna behandlas inom
ramarna för denna uppsats valdes SOU 2007:16 Ändrad könstillhörighet bort ur det slutgiltiga
materialet, till fördel för en utredning författad vid ett senare datum. Detta för att hålla materialet
så relevant till samtiden som möjligt.

Materialbeskrivning
Två av statens offentliga utredningar utgör det empiriska materialet för denna studie: SOU
1968:28 Intersexuellas könstillhörighet och SOU 2014:91 Juridiskt kön och medicinsk könskorrigering.
Dessa har valts ut då de utgör förslag till ny lagstiftning.

SOU 1968:28 Intersexuellas könstillhörighet var den första statliga utredningen som ämnade att
upprätta en statlig reglering av intersexuella och transpersoner, och syftade till att utreda bland
annat huruvida ett tillåtande av ändring av juridiskt kön i Sverige skulle införas. Utredningen
tillsattes efter att regeringen beslutat att tillsätta en utredning gällande frågor om könstillhörighet
efter att chefen för justitiedepartementet gjort en hemställan om detta. Således hörde utredningen
till Justitiedepartementet. Regeringen vad vid utredningens påbörjande och avslutande Erlander
(socialdemokratisk). Fyra år efter utredningen presenterats infördes Lag (1972:119) om fastställande
av könstillhörighet i vissa fall (SFS 1972:119) i Sverige. Utredningen omfattar totalt 77 sidor.

SOU 2014:91 Juridiskt kön och medicinsk könskorrigering tillsattes i syfte att utreda huruvida
åldersgränsen för fastställelse av könstillhörighet borde ändras. Utredningen hör till
Socialdepartementet. Utredningen tillsattes efter ett regeringssammanträde 20 februari 2014. Den
sittande regeringen var vid tillfället som utredningens direktiv beslutades Reinfeldt (moderat), och
vid utredningens slutförande i december 2014 var den sittande regeringen Löfven
(socialdemokratisk). Utredningen föreslog att den gällande könstillhörighetslagen skulle ersättas
av två lagar, en gällande ändring av juridiskt kön och en om tillståndsprövning om ingrepp i
könsorganen samt avlägsnande av könskörtlarna. Lagförslagen i SOU 2014:91 trädde ej i kraft.
Utredningen omfattar totalt 388 sidor.
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Tematisk analys
För att analysera studiens empiriska material har en tematisk analys genomförts. Tematisk analys
är en kvalitativ metod som används för att identifiera mönster och teman i dataset (Braun &
Clarke, 2006, s. 79). Definitionen av vad som utgör ett tema varierar, men har av Bryman (2012, s.
580) definierats som kategorier identifierade av forskaren, relaterade till dennes forskningssyfte,
baserade på forskarens kodning av textmaterialet som bidrar med en teoretisk förståelse för
materialet och möjliggör att studien i sin helhet bidrar till forskningsfältet som undersöks.

Eftersom vi ämnar att i vår analys identifiera vilka framställningar av transpersoner som går att
utläsa i statens offentliga utredningar, samt att kunna jämföra dessa framställningar med varandra,
anser vi att en tematisk analys lämpar sig för detta syfte. Metodens flexibilitet tillåter anpassning
av tematiseringen utefter vad studien ämnar undersöka, något som möjliggör att vi tematiserar
“på djupet” och kodar semantiska såväl som latenta teman om framställningen av transpersoner i
enlighet med våra frågeställningar (Braun & Clarke, 2006, s. 81, s. 84). En tematisk analys ger oss
således möjlighet att tematisera framställningen av transpersoner utöver den rent språkliga
framställningen, samt att metoden tillåter oss att analysera utifrån våra reflektioner om teman
som saknas, växer fram, eller försvinner över tid (Braun & Clarke, 2006, s. 85; Bryman, 2012, s.
580).

Tematisk analys kan antingen syfta till att redogöra för ett helt dataset, exempelvis att tematisera
allt innehåll i en text, eller att med en mer “temadriven” ansats redogöra för vissa teman över ett
helt dataset, utan att redogöra för all skriven text (Braun & Clarke, 2006, s. 83). Vårt material
bestående av två SOU:er är omfattande i fråga om sidantal, något som medför att ett urval i vilket
innehåll som kodas, tematiseras och presenteras har behövt göras. SOU:er som utgör lagförslag
inbegriper även visst innehåll som inte kunnat kodas ens latent till framställningen av
transpersoner, då det finns avsnitt som exempelvis redogör för bakgrunden till gällande rätt i
andra frågor. Den tematiska analysprocessen tillåter att detta urval görs ouppfordrat under den
initiala läsningen och kodningen, och att urvalet således är grundat i textmaterialet självt och
utgör en del av analysarbetet (Braun & Clarke, 2006, s. 84).

Vårt analysförfarande har tagit avstamp i Braun och Clarkes (2006, s. 86–94) vägledning genom
den tematiska analysprocessen i sex steg, och hur denna process har gått till redogörs för nedan.
Detta dels för att bidra med en grundläggande struktur för en analysmetod som likt ovan nämnt
är mycket flexibel, då vi helt utan struktur riskerar att famla i blindo under processen och att
exempelvis landa i en tematisering som inte relaterar tydligt nog till forskningsfrågan. Vi menar
även att det är lämpligt att låta oss vägledas av denna tidigare strukturering av processen med
hänsyn till studiens kvalitet, då det bidrar med en transparens i analysprocessen som i sin tur
bidrar till studiens trovärdighet.

Analysprocessen tog avstamp i att (1) bekanta sig med datan, där vi initialt satte oss in i materialet
genom att läsa och läsa om allt material för att få en inblick i hela datamassan. I detta steg
noterade vi reflektioner om potentiella koder som uppkom under läsningen. Därefter (2)
genererades initiala koder, det vill säga att meningsfulla segment av datan samt aspekter som kan
komma att bilda övergripande teman identifierades av oss. När vi gått igenom all data och
initialkodat denna påbörjade vi processen av att (3) söka efter teman, då koderna började sorteras in
i initiala huvud- eller underteman genom att skärskådas och relateras till varandra. Därefter (4)
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granskades temana och förfinades för att se huruvida koderna passade in i de initiala temana vi
identifierat samt om temana tillsammans givit en verklighetstrogen bild av de meningar vi
uppfattat funnits i datan. När de initiala temana bedömts passande och börjat systematiseras (5)
namngav och definierades temana. Detta medförde en ytterligare nivå av förfinande och “djupdykning”
i varje tema - vad vi funnit vara kärnan i varje tema har här identifierats samt att temana särskilts
från varandra. Efter detta (6) producerades studien, och de framställningar som identifierats inom
och mellan temana presenteras nedan i resultatavsnittet samt analyseras med utgångspunkt i
studiens frågeställningar och de teoretiska ramverk som redogjorts för (Braun och Clarke, 2006, s.
86–94).

I och med metodens flexibilitet ställer tematisk analys särskilda krav på författarens erkännande
av den egna rollen som avgörande för vilket resultat som genereras. Att i en tematisk analys
exempelvis uttrycka sig på så vis att teman sägs “framträda” eller dylikt hade varit problematiskt,
då det näst intill raderar forskarens roll i processen och gör denne till en passiv mottagare av
materialets mening (Braun & Clarke, 2006, s. 80). Vi har strävat efter att ge en rättfram och klar
bild av den egna forskarrollen genom att på ett tydligt sätt redogöra för vårt analysförfarande och
den av tidigare forskare etablerade procedur som vi har utgått från i denna studies författande.

Kvalitetskriterier för kvalitativ forskning
Det finns flera olika matriser för kvalitetsbedömning inom kvalitativ forskning. Det finns dels
begreppen validitet, reliabilitet och generaliserbarhet som anpassats till kvalitativa metoder från
den kvantitativa forskningstraditionen (Ruth, 1991: Bryman, 2012). Det finns även begreppet
tillförlitlighet, som är specifikt utformat för kvalitativ forskning samt innefattar de tidigare
nämnda begreppen (Bryman, 2012, s. 390). Tillförlitlighet innefattar fyra kriterier: trovärdighet,
överförbarhet, pålitlighet, och möjlighet att styrka och konfirmera (Bryman, 2012, s. 390).

Trovärdighet (credibility) innebär en transparens i metod och analys (Bryman, 2012, s. 390). Inom
kvalitativ forskning anses det sällan finnas en entydig och objektiv verklighet, utan det finns
flertalet sociala verkligheter. Med många olika potentiella sociala verkligheter ställs ett större krav
på transparens för att visa att slutsatserna som dras är välgrundade. En sådan transparens i
tillvägagångssättet syftar till att möjliggöra för läsaren följa författarens resonemang, och att
därigenom kunna reflektera över och dra egna slutsatser om de resultat som presenteras. Vi
förhåller oss till detta kriterium genom att tydligt redogöra för våra teoretiska positioneringar,
material och urval, datainsamling, och analys. Att vi förhåller oss till god forskningssed och
vedertagna forskningsetiska principer är också aspekter som bidrar till studiens trovärdighet.

Överförbarhet (transferability) syftar till det djup och fylligheten som materialet bör ha för att kunna
på ett tydligt sätt relatera forskningsfynden till den kontext och sociala sammanhang som de
studerats i (Bryman, 2012, s. 390 & 392). Inom kvalitativ forskning uppmanas man till att
använda sig av så kallade fylliga beskrivningar (thick descriptions) för att visa på just denna
kontextuella förståelse (Bryman, 2012, s. 392: Sohlberg & Sohlberg, 2019, s. 124). Genom
tillgången till dessa fylliga beskrivningar kan läsaren därmed avgöra om fenomenet som beskrivs
är applicerbart i andra kontexter. Vi har förhållit oss till detta kriterium genom att redogöra för
den kontextuella förståelsen av transpersoners livsvillkor i olika avseenden såväl som
transpersoners inkludering på makronivå i avsnittet om tidigare forskning. Våra teoretiska
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perspektiv bidrar också med kontextuell förståelse för normer om kön och sexualitet på en
övergripande nivå.

Pålitlighet (dependability) innebär en transparens och öppenhet för granskning i
forskningsprocessen (Bryman, 2012, s. 392). Datainsamling och övervägningar vid bearbetning av
data ska tydligt redogöras för samt göras tillgängliga för kollegial granskning. Denna studie har
två författare, något som möjliggjort individuella läsningar av det empiriska materialet. Vi anser
att detta kan sägas bidra till studiens pålitlighet, i och med att materialet undersökts av olika
författare i en slags “intern granskning” under studiens gång. Att studien har två författare som
arbetat tillsammans och således även granskat varandra under forskningsprocessen kan även
relateras till kriteriet möjlighet att styrka och konfirmera (confirmability). Kriteriet innefattar att
forskaren så långt som det är möjligt inte ska låta egna intressen och åsikter medvetet påverka
eller vinkla resultat (Bryman, 2012, s. 392f). Genom ständig reflektion över egna och varandras
personliga åsikter och en medvetenhet av den egna rollen under forskningsprocessen, har vi
strävat efter att så långt som det är möjligt förhålla oss (och varandra) objektivt till vårt material.

Etiska överväganden
Likt nämnt i avsnittet om kvalitetskriterier är en viktig del av en vetenskaplig studies trovärdighet
att den förhåller sig till forskningsetiska principer och riktlinjer, och kvalitetskriterierna och de
forskningsetiska riktlinjerna är inte sällan mycket snarlika varandra. Att “tala sanning” om sin
forskning, det vill säga att vara tydlig och transparent med sådant som metodval, teorival och hur
slutsatser dras är exempel på sådant som både är en forskningsetisk princip såväl som ett krav för
den vetenskapliga studiens kvalitet (Sohlberg & Sohlberg, 2019, s. 276–277).

Forskaretik (Vetenskapsrådet, 2017, s. 12–13) är ett begrepp som syftar på forskarens egna etiska
ansvar gentemot forskningen hen bedriver, forskarsamhället och samhället i stort. Våra
resonemang om vår egen roll inom ramarna för studien är således forskaretiska resonemang. En
viktig forskningsetisk aspekt är att undvika vetenskaplig oredlighet i uppsatsen (Vetenskapsrådet,
2017, s. 63). Vetenskaplig oredlighet innefattar bland annat plagiat samt förfalskning och stöld av
data. Genom att vara tydliga med att hänvisa till källor, göra korrekta citat och parafraseringar
samt att presentera begrepps- och teorianvändning har vi förhållit oss till denna etiska aspekt.
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6. RESULTAT OCH ANALYS

I detta avsnitt kommer vi att redogöra för de teman samt underteman som identifierats i SOU
1968:28 och SOU 2014:91 samt analysera dessa med utgångspunkt i de teoretiska och
begreppsliga referensramar som redogjorts för i teoriavsnittet, det vill säga den heterosexuella
matrisen, gender performance theory samt cisgenderism.

Teman om framställningen av transpersoners attribut kommer att presenteras först, och därefter
presenteras teman om den statliga regleringen av och juridiska villkor för transpersoner. De
övergripande temana som presenteras är Transpersoners upplevelse av sitt kön och kropp, Transpersoners
relationer och familjeliv, Samhälleliga aspekter av transpersoners varande, samt   Den villkorade
könstillhörigheten. Initialt kommer resultatet av varje övergripande tema med tillhörande
underteman presenteras, och därefter kommer respektive övergripande tema analyseras med
förankring i våra valda teorier.

Transpersoners upplevelse av sitt kön och kropp
Ett framträdande tema i utredningarna var hur transpersoner beskrivs uppleva sin egen
könsidentitet och sina kroppar. Detta tema har delats in i undertemana En enhetlig bild av
transpersoners varande, En mångfacetterad bild av transpersoners varande, Psykisk ohälsa som härstammar från
transidentiteten samt Psykisk ohälsa som härstammar från marginalisering. Därefter analyseras temat
under rubriken Framställningen av transpersoners upplevelse av sitt kön och sin kropp.

En enhetlig bild av transpersoners varande
I SOU 1968:28 presenteras transpersoner, av utredningen benämnda transsexuella eller
icke-somatiskt intersexuella, som en homogen grupp individer som upplever att de tillhör det
“motsatta” könet, samt att de alla önskar att “rätta” det fysiska könet genom hormonell
behandling eller kirurgiska ingrepp. Detta knyts an till att transsexuella enligt utredningens
mening känner starkt obehag och avsky angående den egna kroppen. Avskyn beskrivs omfatta
“...alla tecken på det egna könet” (SOU 1968:28, s. 26), och är en av de drivande anledningarna till
att den enskilde vill tillhöra det “motsatta” könet. Vidare skriver utredningen att: “De
transsexuella hyser ju en stark önskan att få till stånd även anatomiska förändringar av angivna
slag. Om någon är tveksam i detta hänseende, kan det vara ett tecken på att den psykosexuella
inriktningen inte är manifest” (SOU 1968:28, s. 44). Avskyn av det egna könet ses alltså i
utredningen som essentiellt för den transsexuelles identitet; om den enskilde inte känner avsky
mot dess nuvarande kropp ifrågasätts dennes status som trans. Avskyn mot det egna könet
beskrivs i SOU 1968:28 bero på en diskrepans mellan det somatiska (biologiska) könet och det
psykosociala (könsidentitet) könet. Utredningen framför det som en psykisk störning i det så
kallade könsmedvetandet, vilket kan förstås som en persons upplevda könstillhörighet. Att
tillägga är att utredningen fastställer att denna “störning” inte går är av psykosnatur eller del av
någon schizofren process, utan att det är ett säreget och varaktigt tillstånd.

Vidare diskuterar SOU 1968:28 möjliga orsaker till att transsexualism uppkommer. En potentiell
orsak som lyfts i SOU 1968:28 är uppfostran och dynamiken mellan föräldrarna. Med detta
menar utredningen att transsexualism kan påverkas av om föräldrarna uppfostrar barnet i motsatt
könsroll, men även att det exempelvis i fallet för transkvinnor kan bero på en “undergiven fader”
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(SOU 1968:28, s. 30). Framstår modern som mer dominant än fadern kommer deras barn med
manligt biologiskt kön ta efter modern och därmed bidra till “uppkomsten” av transsexualism.
Utredningen diskuterar även möjligheten att transsexualism beror på kromosomala och
hormonella avvikelser, hjärnskador, cerebro-toxiska substanspåverkan, men att det inte finns
tillräckligt med vetenskapliga under för att säga säkert vad orsaken är. Utredningen landar i att en
tydlig orsak till transsexualism är svår att fastställa och att det troligtvis består av flera olika
faktorer.

En mångfacetterad bild av transpersoners varande
I SOU 2014:91 framförs det att transpersoner är en heterogen grupp, där “transperson” är ett
paraplybegrepp som omfattar en rad olika upplevelser och inställningar till kroppen man fötts i
och det juridiska könet man har blivit tilldelad. Begreppet transperson definieras mer specifikt
som “personer vars könsidentitet eller könsuttryck alltid eller under perioder skiljer sig från det
biologiska eller det juridiska könet” (SOU 2014:91, s. 56). Utredningen skiljer härmed på
biologiskt och juridiskt kön samt könsidentitet och könsuttryck, och menar att “detta
[uppdelningen av aspekter av kön såsom den framställs i utredningen] är inte något
kontroversiellt i sig” (SOU 2014:91, s. 263) och att dessa kategorier av könsaspekter redan är
vedertagna i exempelvis lagstiftning.

Transpersoner som grupp har enligt utredningen gemensamt att de på något sätt överskrider
normer om kön och genus. Som exempel på undergrupper som kan inkluderas under
paraplybegreppet transpersoner nämns bland annat transvestiter, dragqueens, dragkings, och
transsexuella. Transsexualism beskrivs i utredningen som en underkategori av den övergripande
medicinska diagnosen könsdysfori, som kan ta sig i uttryck på olika sätt:

Könsdysfori är en medicinsk diagnos som innebär att en persons könsidentitet avviker helt
eller delvis från det kön personen har registrerats som vid födseln. Könsdysfori är en
informell översättning av det engelska uttrycket ‘gender dysphoria’ och enligt
Socialstyrelsen är användningen av begreppet förenlig med bland annat ICD-10, som är
Världshälsoorganisationens klassifikation av somatiska och mentala tillstånd. Begreppet
könsdysfori kan beskrivas som ett paraplybegrepp och omfattar tre olika diagnoskoder,
nämligen transsexualism, andra specificerade könsidentitetsstörningar och
könsidentitetsstörning som är ospecificerad. (SOU 2014:91, s. 216)

Transsexuella menas vara den underkategori av transpersoner vars önskan att leva som det
“motsatta” könet är som mest framträdande då de menas känna en stark känsla av obehag och
otillräcklighet i det egna anatomiska könet, samt ha en önskan om att ändra sin fysik genom
hormonell behandling eller kirurgiska ingrepp. Transsexualism beskrivs alltså som den mest
uttalade formen av könsdysforidiagnosen. Könsdysforins beskaffenhet beskrivs således:

En person med könsdysfori sägs lida av störd könsidentitet. Det går inte att ändra en
persons könsidentitet. I stället är den lösning som finns tillgänglig att så långt det är möjligt
få personens kropp att likna det kön som personen uppfattar sig tillhöra, vilket innebär att
man genomför en hormonell och kirurgisk könskorrigering. Könskorrigering är för
närvarande den bästa hjälpen för transsexuella eller personer med könsdysfori. (SOU
2014:91, s. 224)
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Könsdysfori beskrivs således som en störning av individens könsidentitet och egenupplevda
könstillhörighet, som går att behandla med hjälp av könskorrigering bestående av hormonella och
operativa ingrepp på kroppen. Utredningen poängterar dock att inte alla transpersoner upplever
könsdysfori, och att könsdysfori inte är ett krav för att en individ ska anses vara transperson.

Resonemang kring “varför en person blir trans” såsom de fördes i SOU 1968:28 är ej
framträdande i SOU 2014:91.

Psykisk ohälsa som härstammar från transidentiteten
Det psykiska måendet hos transpersoner är något som är återkommande i SOU 1968:28.
Diskrepansen mellan det somatiska och psykosociala könet menas orsaka stora psykiska besvär
och är det som väger tyngst när det gäller transpersoners psykiska ohälsa.

Tecken på aktuell psykisk insufficiens är vanlig hos de transsexuella, men dessa symtom bör
ses mot bakgrund av de oftast mycket svåra anpassningsproblem som dessa personer
utsätts för. Genom sin speciella problematik kommer den transsexuelle att intaga en
isolerad plats i samhället. Det är synnerligen påfrestande att uppträda i en motsatt könsroll
men fortfarande ha legitimationshandlingar av skilda slag (pass, körkort, skattsedel,
försäkringsbesked etc), som avslöjar den ursprungliga könstillhörigheten. Att söka
anställning, legitimera sig, rösta etc. medför ofta oöverstigliga problem. Den försvårade
sociala anpassningen förstärks genom en oförstående attityd från lekmän och läkare. (SOU
1968:28, s. 26–27)

Citatets formuleringar gällande att transpersoners “speciella problematik” orsakar isolering och
svårigheter att anpassa sig i samhället visar på synen att de psykiska påfrestningar som
transpersoner utsätts för härstammar från deras egen “avvikande” identitet som trans. Det är
genomgående i utredningen att det är transsexualismens konsekvenser som är orsaken till att
individen blir utstött i samhället. Utredningen menar även att de flesta transsexuella är psykiskt
sjuka i andra avseenden än den av utredningen framställda “störningen i könsmedvetandet” som
transsexualism menas innebära (SOU 1968:28, s. 28).

Psykisk ohälsa som härstammar från marginalisering
Även i SOU 2014:91 är frågan om transpersoners psykiska mående återkommande. Likt SOU
1968:28 lyfter SOU 2014:91 att transpersoners psykiska hälsa påverkas negativt av dels känslan av
obehag gällande det fysiska könet, och dels praktiska aspekter såsom att namn och
födelsenummer inte överensstämmer med det upplevda könet. I SOU 2014:91 poängteras dock
inte att det är identiteten som transperson som är orsaken till marginalisering och psykisk
problematik, utan det påpekas i högre grad hur könsnormer och attityder i transpersoners
omgivning påverkar levnadsförhållandena:

Att börja identifiera sig som en transperson beskrivs inte som ett problem i sig, utan
snarare lösningen på ett problem då känslan av att inte veta vem är [sic] leder till otrygghet
och ohälsa. Detta betyder förstås inte att alla problem var lösta, när de intervjuade satte ord
på att de var transpersoner. För många blev ”komma ut” processen svår. Reaktionerna från
vänner, syskon och föräldrar var ofta smärtsamma och orsakade nya problem. Samtidigt
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beskrivs insikten om att man är trans som en lättnad och ett sätt att bli tryggare i sig själv.
(SOU 2014:91, s. 59–60)

På så vis beskrivs insikten om identiteten som transperson inte som något negativt, utan snarare
som något som kan vara positivt för den psykiska hälsan. Det är istället processen av att “komma
ut”, alltså att berätta om sin könsidentitet för sin omgivning som beskrivs kunna medföra
personliga svårigheter och ångest och orsaka. Det framförs att detta är en process som “börjar
om” varje gång transpersonen träffar nya människor, befinner sig i en ny miljö eller om den egna
uppfattningen av deras könsidentitet ändras. Det påpekas att transpersoner kan uppleva psykiska
påfrestningar till följd av att det juridiska könet inte överensstämmer med den egna
könsidentiteten, såsom att ID-handlingar visar en könsidentitet som individen inte identifierar sig
med. Detta innebär en stress i vardagen på grund av att man ständigt ställs inför risken av att bli
ifrågasatt och att inte kunna styrka sin identitet, vilket i sin tur bidrar till ett sämre psykiskt
mående. Även den könskorrigerande vården, som benämns som en för många effektiv
behandling mot könsdysfori, beskrivs vara en både psykiskt och fysiskt påfrestande process.

Framställningen av transpersoners upplevelse av sitt kön och sin kropp
I relation till utredningarnas framställningar av transpersoner kan Butlers (2006) teoretiska
ramverk om den heterosexuella matrisen diskuteras. Den heterosexuella matrisen beskrivs av
Butler (2006) som en könsmaktsordning där män och kvinnor konstrueras socialt och språkligt
och ställs som motsatser till varandra. De två könen ges tydliga avgränsningar för att bli
begripliga kategorier. Den heterosexuella matrisen innefattar inte endast könsidentitet och
könsuttryck, som ofta ses som den mer sociala aspekten av kön, utan även biologiskt kön. Vidare
förkastar Butler (2006) idén om den könade kroppen som naturlig och menar att våra kroppar
begripliggörs när de sätts in i ett en genusordning med två identifierbara kön. Våra kroppar är
inte manliga eller kvinnliga på grund av primära eller sekundära könskaraktärer, utan de är könade
för att vi socialt och språkligt har tillskrivit attributen det manliga eller kvinnliga könet.
Reproduktionen av kön inom den heterosexuella matrisen går att förstå genom begreppet gender
performativity, vilket är den diskursiva aspekten av Butlers (2006) förklaring av kön. Butler (2006)
menar att kön konstrueras genom språket. Könet som något binärt, med man och kvinna som
distinkta kategorier, är något som skapas och återskapas i takt med att vi tillskriver dem
kännetecknande drag.

Att kön till sin natur är något binärt som består av motsatta kategorier är inget som diskuteras
eller problematiseras i SOU 1968:28, men framställs likväl som en självklarhet och en
grundläggande aspekt av samhällsstrukturen. Detta visar på den heterosexuella matrisen och hur
den kommer till uttryck i det binära könets naturaliserade status. Utredningen förhåller sig till att
det finns två tydliga könskategorier, män och kvinnor, som har tydliga roller i samhället. I linje
med Butlers (2006) resonemang kan detta förstås som att kön har reproducerats till den punkt
där det nått en självklar och naturaliserad status där det inte kan betraktas som en konstruktion. I
enlighet med Butlers (2006) definition av performativitet intar matrisen denna naturaliserade
status på grund av att könet begripliggörs genom att alla producerar och reproducerar den
heterosexuella matrisens normer. Transpersoner framställs i SOU 1968:28 tydligt som avvikande
från den heterosexuella matrisens normer om kön, något som går att utläsa då “orsaker” till att
bli trans diskuteras. Det framställs således att det måste finnas en anledning att transpersonen inte
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är cisperson, en orsak som diskuteras i termer av sjukdom, skada eller en uppfostran där
relationen mellan föräldrarna inte följt den “normala” relationen och maktdimensionen mellan
man och kvinna. Härigenom går att tyda den heterosexuella matrisens normaliserande verkan på
vad kön är, då transpersoner som inte förhåller sig till matrisens ramar “måste” ha blivit trans på
grund någon slags abnormalt livsförhållande. Likväl går här att betrakta aspekten av könets
performativitet då transpersoner inte bara definieras som avvikande, utan även förväntas
internalisera och reproducera denna avvikande bild av sitt eget varande genom avskyn till den
egna kroppen.

I SOU 2014:91 presenteras kön inledningsvis som en social konstruktion där hetero- och
tvåkönsnormen är de övergripande strukturerna som definierar kön. Utredningen går dock vidare
och framför att trots att kön är något konstruerat, så menas det biologiska könets existens vara
något naturligt, okontroversiellt och vedertaget. Enligt Butlers (2006) resonemang om den
heterosexuella matrisen är även det biologiska könets natur en social konstruktion - det finns
inget “naturligt” kön över huvud taget, utan det skapas genom den språkliga produktionen av
könet där dominerande diskurser sätter ramarna för könets begriplighet. Framställningen av
biologiskt kön kan här betraktas som ett uttryck för könets performativitet, då utredningen här
tycks mena att beskriva innebörden av det biologiska könet som något naturligt men i själva verket
gör det biologiska könet till något naturligt genom att just benämna det som sådant. Att det
biologiska könet uttryckligen benämns som “inget kontroversiellt” samt att könsdysfori beskrivs
som en “störd könsidentitet” (SOU 2014:91, s. 224), visar på den naturaliserade och
normaliserade statusen som könsnormerna alltjämt innehar. Detta indikerar i sin tur att trots att
det i utredningen finns en uppfattning om könets och könsnormernas socialt konstruerade och
föränderliga natur, så är könet alltjämt konstruerat inom ramarna av den heterosexuella matrisen.
Matrisens sociala konstruktion och “innehåll” tycks dock ha förändrats till något som är aningen
mindre vedertaget i och med att utredningen känns vid att kön i någon mån är konstruerat, något
som medför att transpersoners varande inte framställs behöva förhållas till lika rigida ramar av
vad kön är. När innebörden av vad kön är vidkänns vara något till viss del föränderligt, kan
“trans-” också “tillåtas” bli ett paraplybegrepp som innefattar olika identiteter.

I relation till utredningarnas framställning av transpersoners psykiska hälsa kan det dras paralleller
till Kennedys (2013) beskrivning av begreppet cisgenderism. Kennedy (2013) definierar
cisgenderism som en samhällsgenomsyrande anti-transkultur där en central poäng i beskrivningen
är att cisgenderism medför en strukturell exkludering av transpersoner till följd av ett
cis-heteronormativt samhälle. Transpersoner blir systematiskt marginaliserade och dess identiteter
problematiserade. I SOU 1968:28 lyfts transpersoners psykiska ohälsa till följd av svårigheter att
passa in i samhället på grund av deras identitet som trans. Dessa svårigheter uppges bero på
personens egen status som trans och därmed dess avvikelse mot samhällets könsnorm. Orsaken
till det dåliga måendet ses i utredningen som intern då ansvaret för den psykiska ohälsan läggs på
transpersonen och inte på samhället de ska anpassas till. Detta kan förstås som ett övergripande
uttryck för cisgenderism i och med problematiseringen av transpersoners varande, då statusen
som trans ses som orsaken till transpersoners psykiska besvär och inte samhället som inte tillåter
transpersoner att existera fritt. Även SOU 2014:91 nämner att anpassningen till samhället som en
stor psykisk påfrestning hos transpersoner. Här läggs dock ett större på externa faktorer som
trans-exkluderande samhällsstrukturer som den huvudsakliga faktorn till den psykiska ohälsan
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hos transpersoner. Utredningen menar alltså att det transpersoners psykiska hälsa påverkas
negativt av är omgivningens anti-trans attityder. Vi tolkar detta som att det i SOU 2014:91 finns
en viss medvetenhet om att samhällsstrukturen till sin natur är cisgenderistiskt och är en
orsaksfaktor som ligger bakom transpersoners marginaliserade status och den sociala utsatthet
som kan observeras, till skillnad mot SOU 1968:28.

Transpersoners relationer och familjeliv
Ett ytterligare tema som vi identifierat i utredningarna är frågan om transpersoners relationer, i
fråga om sexualitet samt frågan om familjebildning och föräldraskap. Detta tema har delats in i
undertemana Inskränkandet av sexualitet och familjeliv och Värnandet om transpersoners familjeliv.
Därefter analyseras temat under rubriken Framställningen av transpersoners relationer och familjeliv.

Inskränkandet av sexualitet och familjeliv
Frågan om transpersoners livsstil aktualiseras inom olika områden i SOU 1968:28. Sexualitet och
familjeliv relateras tydligt till den psykosexuella inriktningen. Transpersoners sexualitet framställs
vara avvikande i generell bemärkelse, i det att transsexuella i regel menas känna attraktion till “det
egna könet” (SOU 1968:28, s. 27). Det “egna könet” menas här vara transpersonens somatiska
kön. I utredningen görs tydligt att transsexuella individer uppfattar sig själva som heterosexuella i
och med sin strävan efter sexuella relationer med individer av samma somatiska kön, vilket
utredningen menar från utsidan kan betraktas som homosexualitet. Utredningen framhåller att:
“Den transsexuelle känner avsky inför vad som från rent somatisk synpunkt brukar betecknas
som en heterosexuell kontakt och inför tanken på att hans sexuella inriktning av omgivningen
uppfattas som homosexuell” (SOU 1968:28, s. 29). “Detta resonemang är oantastligt från den
transsexuelles synpunkt (...) Av detta framgår, att termen homosexualitet förlorat sin konventionella
innebörd i samband med transsexualism” (SOU 1968:28, s. 27, vår kursivering). Utredningen finner
således inte att attraktionen kan enligt gängse termer benämnas varken som homosexuell eller
heterosexuell. Det görs dock tydligt att den transsexuelle ska känna denna självupplevda
heterosexuella attraktionen till det “egna könet”, och denna heterosexualitet är ett krav för att
anses transsexuell (se ex. SOU 1968:28, s. 29). Det framgår tydligt att trots att transsexualism (i
enlighet med ovanstående citat) av utredningen betraktas som avvikande och egentligt ej
heterosexuell, ska transsexualism inte formellt likställas med homosexualitet då det innebär ett
psykiskt lidande för transsexuella att jämställas med homosexuella.

I fråga om transpersoners relationer är transsexuellas föräldraskap en aspekt som lyfts i SOU
196:28, och menas vara problematisk ur en juridisk ståndpunkt. För att få tillstånd att ändra
juridiskt kön krävs att individen är steriliserad eller saknar fortplantningsförmåga av annat skäl. I
utredningen övervägs även huruvida det ska uppställas ett krav på att den som önskar ändra
juridiskt kön inte får ha varken biologiska barn eller adoptivbarn sedan tidigare. Utredningen
uppmärksammar att det förekommit fall där transsexuella män har blivit mödrar, men att detta
“varit en följd mindre av en strävan att förverkliga den ursprungliga könsrollen i sexuallivet än av
en sexualkontakt mot vederbörandes önskan eller under inflytande av spritförtäring eller andra
tillfällighetsbetonade omständigheter” (SOU 1968:28, s. 52). Således framställs fyra potentiella
förklaringar till att den transsexuella mannen blivit biologisk förälder: (1) en vilja att leva som
“biologisk kvinna” i enlighet med den ursprungliga könstillhörigheten (vilket utredningen menar
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sällan är fallet, men som likväl uppställs som potentiell tolkning av skeendet), (2) utsatthet för
sexuella övergrepp, (3) alkoholpåverkan eller (4) andra tillfälliga omständigheter. Att transmannen
här ska ha haft en önskan om att få barn uppmärksammas inte som något som kan ha legat
bakom en sådan graviditet. En önskan om att bli förälder som transsexuell menas i utredningen
kunna vara ett tecken på att individens psykosexuella inriktning och könsidentitet vacklar, vilket
medför att önskan om att bli förälder eller ett tidigare föräldraskap ska medföra särskild
försiktighet i prövning av individens könstillhörighet. Således framställs viljan att bli förälder inte
som en lämplig del av transpersoners liv i SOU 1968:28.

Värnandet om transpersoners familjeliv
I SOU 2014:91 är frågan om transpersoners sexuella läggning mycket mindre framträdande.
Utredningen framhåller tydligt att “ett viktigt påpekande i detta sammanhang är att könsidentitet
inte har något med sexuell läggning att göra” (SOU 2014:91, s. 55), och utredningen för således
till skillnad från SOU 1968:28 inget resonemang om hur transpersoners sexuella läggning bör se
ut.

Frågan om transpersoners fortplantningsförmåga är dock aktuell även i SOU 2014:91, men då ur
ett annat perspektiv än SOU 1968:28. Utredningen lyfter att det tidigare steriliseringskravet som
krävdes för ändring av juridisk könstillhörighet avskaffades 2013 då kravet stred mot förbudet
mot påtvingade kroppsliga ingrepp i Regeringsformen 2 kap. 6 §, artikel 8 i Europakonventionen
samt diskrimineringsförbudet i Europakonventionens artikel 14. Det poängteras även att det
saknades formell motivering till steriliseringskravet, och att denna innebar en allvarlig kränkning
av transpersoners rättigheter genom att “beröva en människa möjligheten att få barn” (SOU
2014:91, s. 154). Utredningen poängterar att regeringen tidigare uppmärksammat att vissa
juridiska svårigheter kan uppstå när transpersoner efter avskaffande av steriliseringskravet blir
biologiska föräldrar, exempelvis om en man föder ett barn och ska fastställas vara barnets far,
men att det inte finns något förhinder om att fastställandet av föräldraskap hos transpersoner ska
kunna ske enligt samma rättsregler som gällt sedan tidigare.

I SOU 2014:91 redogörs dels för det juridiska könets betydelse i relation till att bli förälder, samt
den medicinska könskorrigeringens effekter på fortplantningen. Det poängteras att transpersoner
som blivit föräldrar och sedan ändrat juridiskt kön står kvar med sin tidigare könsidentitet i
Skatteverkets personbild över familjerelationer. Detta menas i utredningen vara kränkande och
riskabelt för transpersoner som blivit föräldrar, som då kan hamna i situationer där de på grund
av att en missvisande könsregistrering kvarstår tvingas “avslöja” sin identitet som trans i kontakt
med exempelvis myndigheter.

Vikten av att transpersoner som avser påbörja någon slags medicinsk könskorrigering informeras
tydligt om riskerna för infertilitet samt vilka åtgärder som kan tas för att bevara
fortplantningsförmågan hos transpersoner poängteras tydligt i utredningen, detta i synnerhet
gällande yngre transpersoner som kanske inte har funderat över huruvida de kommer vilja bli
föräldrar i framtiden. Att säkra att transpersoner kan bli biologiska föräldrar om de skulle önska
det framläggs således som viktigt i utredningen.
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Framställningen av transpersoners relationer och familjeliv
Hur transpersoner framställs i fråga om sexualitet och familjerelationer kan diskuteras utifrån den
heterosexuella matrisens ramverk om de normativa manliga och kvinnliga relationerna och
föräldraskapet som kopplas till könsrollerna. Butler (2006) menar att enligt den heterosexuella
matrisen är det binära könet med dess konstruerade attribut av manligt och kvinnligt och det
heterosexuella begäret det enda begripliga och acceptabla, och det som faller utanför dessa
normer bemöts med motvilja, avsky eller socialt utstötande. De normativa rollerna av män som
fäder och kvinnor som mödrar, i egenskap av skilda kategorier som är olika och kompletterar
varandra, kan betraktas som en del av det normativa könet och sexualiteten inom matrisens
ramar.

Ur detta perspektiv kan villkoren i SOU 1968:28 betraktas som en konsekvens av motviljan mot
att tillåta släktskapsband som bryter mot villkoren för det “normala” könade föräldraskapet. Då
transpersoner i SOU 1968:28 menas i normalfallet ha en avvikande sexualdrift, en drift som
framställs svårdefinierad inom de vedertagna begreppsliga ramarna av hetero- och
heterosexualitet, visar detta på hur även det avvikande konstruerats inom matrisens ramar.
Transpersoner förväntas känna motvilja mot homosexualitet, då transpersoners könsidentitet
alltjämt gjorts begriplig inom den heterosexuella matrisens ramar där homosexualitet “ska vara”
något frånstötande. Därtill framställs en förväntan om att transpersoner inte ska vilja bli
biologiska föräldrar. Detta tyder på att transpersoner genom sitt avvikande mot den vedertagna
bilden av det fysiska binära könet även “måste” avvika från den allmänmänskliga sexual- och
fortplantningsdriften, då denna hade kolliderat med deras egenidentifierade könsidentitet. I och
med att transpersoners föräldraskap hade medfört en divergens från det normativa könade
föräldraskapet, framställs föräldraskapet här som något transpersoner ska önska undvika för att
visa sin könsidentitet som giltig, sammanhängande och avhängig samhälleliga könsnormer.

Omvänt går här att observera en skillnad i SOU 2014:91 där sexualitet skilts från könsidentitet
och inte betraktas som essentiellt kopplad till denna, något som tyder på att produktionen av
könet har förändrats; de konstruerade, diskursiva ramarna för vad könet är inom den
heterosexuella matrisen är således inte detsamma som i SOU 1968:28. I och med att
transpersoners föräldraskap accepteras och inte beskrivs “bryta” mot vad som i 1968:28 var
nödvändiga könade kriterier för föräldraskap, tyder detta på att det skett ett förskjutande av
ramarna för begripliggörandet av föräldraskap. I och med att föräldraskapet och sexualiteten inte
presenteras som essentiellt sammanbundna med könade attribut i SOU 2014:91 (såsom de gjorde
i 1968:28), kan transpersoner (trots att de fortfarande är en könsminoritet) “tillåtas” ha olika
sexualiteter och “tillåtas” vara föräldrar trots att de inte följer den normativa framställningen av
man eller kvinna. Trots att utredningen (vilket redogörs för ytterligare i nedanstående avsnitt)
poängterar att det kvarstår en tvåköns- och heteronorm i samhället tycks konstruktionen av och
innebörden av denna förändrats. Således kan detta tolkas som att den “essentialiserade”
avvikelsen som transpersoner i SOU 1968:28 menades ha gällande familjerelationer inte längre är
relevant, och föräldraskapet kan därmed göras begripligt och få vara en del av transpersoners
normala, önskade livsföring.
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Samhälleliga aspekter av transpersoners varande
Ett ytterligare tema som är genomgående i utredningarna är transpersoners varande i relation till
samhället och dess könsnormer. Detta tema har delats in i undertemana Den oumbärliga könsnormen
och Den obeständiga könsnormen. Därefter analyseras temat under rubriken Framställningen av
samhälleliga aspekter av transpersoners varande.

Den oumbärliga könsnormen
I SOU 1968:28 framhålls vikten av att transsexuella anpassas i så hög grad som möjligt till
samhälleliga normer om kön, då dessa normer och praktiker beskrivs som en nödvändig aspekt
av samhällets struktur. Utredningen beskriver visserligen att en gradvis samhällelig skiftning
gällande synen på könsroller har börjat framträda, men att det i grund och botten existerar en
rigid och otvetydig skillnad mellan det manliga och kvinnliga könet, en skillnad som beskrivs ha
en viktig samhällelig roll. Något som betonas är könade aspekter av gällande rätt, och de
potentiella svårigheter som kan uppstå om individer tillåts ändra juridiskt kön. En risk som lyfts
är att individer kan komma att ingå tekniska homosexuella äktenskap om de tillåts ändra juridiskt
kön efter eget behag eller önskemål - en följd som var oacceptabel ur ett rättsligt perspektiv, då
homosexuella äktenskap vid tiden för utredningens författande inte var lagliga i Sverige (SOU
1968:28, s. 40). Något annat som lyfts som problematiskt i relation till att ändra juridiskt kön är
släktband och föräldraskap, då med motivationen att det finns “ett allmänt intresse av ordning och
reda i släktskapsförhållandena” (SOU 1968:28, s. 51, vår kursivering). Denna “ordning och reda”
beskrivs således här ur synvinkeln av ett samhälleligt intresse.

Att transsexuella i så hög grad som möjligt anpassar sig till rådande könsnormer beskrivs som
nödvändigt ur ett samhälleligt perspektiv, då så kallade “mellanformer” av kön beskrivs som
alltför besvärliga och olämpliga att ha ur juridisk synpunkt. Denna anpassning beskrivs dock
också som önskvärd ur transsexuellas egna perspektiv. Transsexuella beskrivs vilja att på alla sätt
och vis leva upp till samhälleliga normer om vad män och kvinnor är, något som medför att det
framhålls att den transsexuelle själv ska önska avlägsna eller operativt förändra könsdelarna på den
ursprungliga kroppen för att uppleva att hen tillhör “motsatt kön” - att vilja rätta sig efter
samhällsnormerna om vad det innebär att vara man eller kvinna är i SOU 1968:28 en
förutsättning för att vara verkligt transsexuell (SOU 1968:28, s. 26, s. 49).

Den obeständiga könsnormen
Beskrivningen av transpersoners roll i samhället tar en annan utgångspunkt i SOU 2014:91.
Utredningen börjar med att beskriva kön som en social konstruktion: “Människor bemöts i
princip aldrig frikopplade från kön utan bedöms antingen som kvinna eller man redan från
födseln. Viktigt att ha i åtanke är emellertid att kön är socialt konstruerat och rymmer flera olika
kategorier.” (SOU 2014:91, s. 53, vår kursivering). Det redogörs ingående och återkommande för
heteronormen och tvåkönsnormen, vilka av utredningen beskrivs som övergripande strukturer
som definierar kön som enbart kvinna och man med heterosexuell attraktion till varandra och
som medför synen på att det biologiska könet bestämmer en persons könsidentitet -
formuleringar såsom “motsatt kön” beskrivs i SOU 2014:91 som en del av dessa normer.

I SOU 2014:91 framhålls att transpersoner genom att bryta mot dessa normativa föreställningar
om kön riskerar att fara illa, då det hetero- och tvåkönsnormativa samhället inte accepterar
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transpersoners identitet. Processen av att “komma ut”, det vill säga att berätta för omvärlden om
sin könsidentitet och börja presentera sig i enlighet med denna, beskrivs som en process som ofta
är positiv för transpersonen i sig, men att negativa följder såsom våld eller utfrysning kan drabba
transpersoner på grund av negativa samhälleliga attityder. Utredningen framhåller att
transpersoner på grund av dessa samhällsattityder är en särskilt utsatt grupp, och betonar att unga
transpersoner i synnerhet riskerar att fara illa på grund av negativa reaktioner från exempelvis
familjen gällande deras identitet som trans. Av detta skäl föreslås det i SOU 2014:91 att en
ändring i socialtjänstlagen ska göras som lagstadgar socialnämndens ansvar för att se till unga
transpersoners levnadsvillkor i varje kommun, socialnämndens ansvar att stötta unga personer i
processen att ändra juridiskt kön samt socialnämndens ansvar för att utreda unga transpersoners
skyddsbehov i det fall en minderårig person ansökt om ändring av juridiskt kön och det inte
framgår hur vårdnadshavare ställer sig till ansökan.1 Således poängteras samhällsnormers inverkan
på transpersoners liv och samhällets ansvar för att säkra transpersoners levnadsvillkor i SOU
2014:91.

Framställningen av samhälleliga aspekter av transpersoners varande
Betydelsen av transpersoners könsidentitet i relation till samhällsnormer om könsidentitetens
varande kan här diskuteras i relation till den heterosexuella matrisens ramverk samt könets
performativitet. Enligt Butlers (2006) teoretiska ramverk om den heterosexuella matrisen är könet
endast att betrakta som acceptabelt och begripligt då det följer vedertagna normer om manligt
och kvinnligt, och allt som bryter mot dessa är något förkastligt. I enlighet med detta resonemang
går det att betrakta motviljan mot att låta transpersoner bryta mot rådande könsnormer i 1968:28,
och de negativa följder som utredningen menar kan uppstå om normerna upplöses, som ett
uttryck för den heterosexuella matrisens inverkan på ramarna för vad kön kan tillåtas vara.
Transpersoner, som inte är helt man eller helt kvinna i enlighet med den heterosexuella matrisens
krav, är således enligt utredningen avvikande och måste i egenskapen av avvikare anpassas till
normen så långt det går. Transpersoner i SOU 1968:28 förväntas sträva efter att efterleva normen
och vilja anpassa sitt eget kön i enlighet med dessa, vilket visar på förväntningen att transpersoner
ska “göra sitt kön” i enlighet med den könade begriplighet som den heterosexuella matrisen
uppställer. Den enda transpersonen vars kön är “verkligt” och kan kännas vid ur ett samhälleligt
perspektiv, framställs således vara den transperson som är villig att “perform” sitt kön enligt
normen.

Omvänt kan det i SOU 2014:91 tolkas som att utredningens framställning om könets sociala
konstruktion innebär en viss medvetenhet om den heterosexuella matrisen och att
samhällsnormerna i sig är något konstruerat och föränderligt. Att normerna förstås vara
föränderliga till sin natur medför i sin tur att transpersoner inte måste rätta sig efter lika rigida
ramar och kan tillåtas vara en heterogen grupp (vilket beskrivits i exempelvis ovanstående
analysavsnitt). Då det här beskrivs vara förväntat att könsnormerna förändras med tiden,
framställs transpersoners varande inte riskera att undergräva någon slags oumbärlig könad
samhällsstruktur. Detta skiljer sig från SOU 1968:28 där dessa könsnormer beskrevs vara
nödvändiga för att samhället skulle fungera. Den samhälleliga valideringen av transpersoners
könsidentitet och könsuttryck beskrivs inte i SOU 2014:91 bero av huruvida transpersoner

1 Att individer under 18 men över 15 år skulle kunna ansöka om ändring av juridiskt kön föreslogs i SOU 2014:91.
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framför sitt kön i enlighet med några könsnormer, något som tyder på att innebörden av på vilket
sätt könet behöver “göras” har förändrats när könsnormernas natur förändrats från essentiella till
föränderliga. Därtill beskrivs dessa samhällsnormer ha en negativ inverkan på individer som på
något sätt bryter mot dem, något som tyder på att det finns ett visst medvetande om att en
utstötande eller avsky är en konsekvens som personer som bryter mot den heterosexuella
matrisens ramar kan drabbas av.

Den villkorade könstillhörigheten
Ett ytterligare tema som var framträdande i utredningarna var frågan om vilka villkor som
uppställs för att transpersoner ska ha rätt att ändra juridiskt kön och/eller sina kroppar. Detta
tema har delats in i undertemana Kravet att rätta sin kropp och sitt kön, Rätten till det egna könet… och
…men behovet av att ändra kroppen. Därefter analyseras temat under rubriken Framställningen av den
villkorade könstillhörigheten.

Kravet att rätta sin kropp och sitt kön
I SOU 1968:28 redogörs för vilka kriterier som ska uppfyllas för att en individ ska kunna ansöka
om att få ändra sitt juridiska kön från det som ursprungligen registrerats. Utredningen framlägger
att det huvudsakliga kravet för fastställelse av annat juridiskt kön än det tidigare registrerade är att
individen i enlighet med kriterierna för transsexualism har en bestämd upplevelse av att tillhöra
det av utredningen benämnda “motsatta könet”, att denna upplevelse är otvetydig och varaktig
samt att upplevelsen har sitt ursprung i barndomen eller ungdomen. I praktiken framläggs att det
enbart går att styrka huruvida dessa omständigheter föreligger genom en lång medicinsk och
psykologisk utredningsprocess:

I första stycket uppställs därför som grundläggande förutsättning för en fastställelse enligt
lagen, att sökanden upplever sig såsom tillhörande det motsatta könet. Att denna
förutsättning är för handen kan i regel inte konstateras annat än efter ingående och
långvarig medicinsk och psykologisk undersökning. Observationstiden lär knappast kunna
understiga ett år. (SOU 1968:28, s. 49)

Individen ska även, utöver sin egen upplevelse av att tillhöra motsatt kön, uppträda i enlighet med
det egenupplevda könet. Individen måste klara att “hävda den upplevda könsidentiteten i
förhållande till omgivningen och att anpassa sig till de krav som på arbetsplatsen, i umgängeslivet
och i andra sociala sammanhang ställs på personer med den önskade könstillhörigheten” (SOU
1968:28, s. 50). Således ställs krav på att transpersonen måste uppträda i enlighet med normativa
könsroller för att uppfylla kraven för att få sin könstillhörighet fastställd. Under detta krav ingår
också att individen ska klä sig, röra sig och tala på ett sätt som är anpassat till den önskade
könsrollen. Till detta krav relateras även åtgärder för att förändra det kroppsliga könet, såsom
operativa förändringar.

Att utföra operativa förändringar av kroppen ställs inte som formellt krav i SOU 1968:28 för att
få ändra sitt juridiska kön. Utredningen framhåller trots detta att om en person inte ansöker om
eller kräver förändringar av det kroppsliga könet, ska ansökan om att få sitt juridiska kön fastställt
betraktas med särskild försiktighet gällande huruvida personen verkligt är transsexuell och kan
leva i denna könsroll. Att en transsexuell person vill operativt ändra fysiska aspekter av sitt kön
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förutsätts således vara normalfallet här, och att inte uttrycka den viljan menas motivera en
noggrannare skärskådning av huruvida den sökandes könsidentitet är legitim. Ett ytterligare krav
som sätts upp för att få ändra juridiskt kön i SOU 1968:28 är att individen ska genomgå
sterilisering eller av andra skäl sakna fortplantningsförmåga. Utöver det ovan redogjorda för
samhälleliga behovet av att släktskapsförhållandena ska hållas i ordning, anförs ingen ytterligare
motivering till varför avsaknad av fortplantningsförmåga betraktas som nödvändigt annat än att
det är nödvändigt att förhindra föräldraband som inte följer det vedertagna biologiska mönstret
där det är kvinnor som föder barn och män som gör kvinnor gravida: “Det skulle eljest inte
kunna uteslutas, att den som får manligt kön blir moder eller att den som får kvinnligt blir fader”
(SOU 1968:28, s. 51).

Rätten till det egna könet…
I SOU 2014:91 poängteras att processen för att fastställa en individs könstillhörighet rent
formellt följer två separata spår i könstillhörighetslagen: individens juridiska könstillhörighet som
finns registrerad i folkbokföringen, och medicinska könskorrigerande åtgärder såsom behandling
med hormoner eller operativa ingrepp på kroppen. Utredningen finner dock att trots att det inte
ställs formella krav i lagtext om att transpersoner ska behöva genomgå medicinsk utredning eller
behandling för att tillåtas ändra juridiskt kön, följer förfarandet detta mönster i praktiken då
transpersoner behöver genomgå en lång process för att utreda huruvida de lider av könsdysfori
innan det kan aktualiseras att ansöka om ändring av juridiskt kön. I SOU 2014:91 menas att dessa
implicita krav på medicinska utredningar är problematiska. Utredningen anför att processen för
att ändra juridiskt kön bör vara en simpel administrativ process som individen kan göra efter eget
önskemål, helt utan krav på utredning, kontakt med sjukvård eller dylikt. I och med att processen
att genomföra ändringen är simpel och att åtgärden är reversibel menas det i utredningen att det
inte finns någon anledning till att processen ska vara svår att genomföra eller villkoras.
Utredningen framhåller att frågan om att ändra juridiskt kön ska betraktas som en rättighet hos
individen, vilket således motiverar avsaknaden av kontroll eller diagnoskrav:

En persons egenidentifierade könsidentitet är en integrerad del av personligheten och en av de
mest grundläggande aspekterna av självbestämmande, värdighet och frihet. En lag som ger
den enskilde rätt att ändra det juridiska kön som har registrerats i folkbokföringen anses
därför stärka vederbörandes självbestämmande, värdighet och frihet. (SOU 2014:91, s. 270, vår
kursivering)

Således är ett av utredningens huvudsakliga mål att förenkla processen av att ändra juridiskt kön,
med hänvisning till individens rätt till självbestämmande samt att processen är simpel, reversibel
och inte antas medföra några svårigheter varken i fråga om folkbokföringen eller för individen (se
ex. SOU 2014:91, s. 261–262).

…men behovet av att ändra kroppen
Det andra spåret som beskrivs i utredningen, det vill säga medicinska åtgärder och behandling av
kroppen, beskrivs i SOU 2014:91 som ett behov som existerar på gruppnivå hos transpersoner
utan att vara ett behov som alla transpersoner har eller ett krav för att vara trans:
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Det är inte alla transpersoner som har ett behov eller en önskan om att kroppen ska spegla den
egna inre upplevelsen av könsidentiteten. Härmed har utredningen att uppmärksamma och ta
hänsyn till att det finns transpersoner som har ett behov och en önskan att ändra sitt
juridiska kön och transpersoner som har ett behov och en önskan att ändra sitt juridiska
kön och korrigera sin kropp i fysisk mening. (SOU 2014:91, s. 265–266, vår kursivering)

Den medicinska aspekten av könskorrigering beskrivs dock alltjämt som en viktig och allvarlig del
av livet för vissa transpersoner: “Att vara född i fel kropp och som vuxen eller ung ha ett behov av
att ens kropp korrigeras så att den ska spegla den egna inre upplevelsen av könsidentiteten är en
svår verklighet för vissa transpersoner” (SOU 2014:91, s. 290, vår kursivering). I relation till den
medicinska aspekten av transpersoners kroppar diskuteras diagnoskriterierna för könsdysfori, där
könsdysfori innebär en “störd könsidentitet” (SOU 2014:91, s. 224). Transsexualism beskrivs som
den mest uttalande formen av könsdysfori som generellt medför en känsla av obehag inför den
ursprungliga kroppen och en vilja att ändra denna för att “kroppsligen likna det prefererade könet
så mycket som möjligt” (SOU 2014:91, s. 216). Könsdysfori beskrivs medföra lidande för
individen, och är något som kan behandlas och minskas genom könskorrigerande vård av
kroppen. Det poängteras dock att transpersoner inte behöver ha könsdysfori för att vara trans,
men att de som inte erhållit en könsdysforidiagnos inte heller blir aktuella för könskorrigerande
vård.

Könskorrigerande vård beskrivs således förutsätta att personen har diagnostiserats med
könsdysfori, en process som beskrivs ta cirka ett år där den huvudsakliga delen av utredningen
samt diagnosansvaret i regel ligger hos en psykiatriker. Det konstateras att “Utredningens
sammantagna bedömning är därför att könstillhörighetslagen syftar till att skydda personer från att
fatta felaktiga beslut avseende kommande könskorrigerande operationer och således förhindra felaktig vård
och behandling i hälso- och sjukvården” (SOU 2014:91, s. 268). Utredningen menar således att de
de facto krav som ställs om att en individ ska ha diagnostiserats innan ändring av könstillhörigheten
såväl juridiskt som medicinsk syftar till att skydda individen från felaktiga medicinska ingrepp på
kroppen. I och med att utredningen anfört att ändring av juridiskt kön är en simpel och reversibel
process utan egentliga konsekvenser varken samhälleligt eller för individen om den juridiska
könstillhörigheten skulle ändras tillbaka, motiverar detta utredningens föreskrift om att formellt
separera den juridiska och medicinska lagstiftningen om transpersoners könstillhörighet till olika
lagrum.

Framställningen av den villkorade könstillhörigheten
De juridiska villkor samt diagnoskriterier som i utredningarna uppsätts i relation till
transpersoners könsidentitet kan diskuteras i relation till begreppet cisgenderism och den kontroll
över definitionsmakten av kön som en cisgenderistisk struktur medför. Enligt Kennedys (2013)
framställning av cisgenderism är den yttre definitionen av det giltiga könet en central aspekt av
cisgenderism, då det som förutsätts vara normativt idag är att vara cisperson. Att vara trans blir
således något avvikande som behöver kontrolleras och förklaras inom ramarna för ett
cisgenderistiskt system för att kunna sägas vara giltigt, och är inte giltigt av transpersonens egna
definition.
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I relation till kraven som ställs för att ändra könstillhörighet i SOU 1968:28 följer framställningen
nästan ordagrant Kennedys (2013, s. 5) exempel på den strikta kontroll av transpersoners varande
och den yttre granskningen av transpersoners identitet som sker till följd av cisgenderistiska
strukturer i samhället. Det cisnormativa samhället, inte transpersonen själv, bestämmer här vilka
krav som behöver uppfyllas för att “vara egentligt trans” och avgör om en individ har rätt att
ändra juridiskt kön. Kraven som uppställs för att ändra juridiskt kön i SOU 1968:28 är strikta, och
kräver att såväl transpersonens kropp såväl som beteende ska anpassas till cisnormen för att
dennes identitet ska erkännas. Formuleringen “Att denna förutsättning [en varaktig känsla av att
tillhöra ‘motsatt kön’ enlig utredningen] är för handen kan i regel inte konstateras annat än efter
ingående och långvarig medicinsk och psykologisk undersökning.” (SOU 1968:28, s. 49) visar på
att hur viktig den externa kontrollaspekten av transpersonens könsidentitet framställs vara.
Granskningen av transpersonen som framställs behövas såväl medicinskt som psykologiskt följer
just mönstret av att transpersoner i en cisgenderistisk samhällsstruktur inte äger den egna
könsidentiteten, utan att denna kan få bli giltig när den kontrollerats utifrån cisgenderistiska
normer eller institutioner.

I SOU 2014:91 ställs omvänt inga krav för att erkänna det juridiska könet utan menas vara upp
till individen själv. En del av den statliga kontrollen av transpersoners kroppar och identitet bör
således kunna sägas ha släppts, något som i sin tur tyder på att det skett en förändring i den
övergripande cisgenderistiska kulturen. Dock kvarstår i SOU 2014:91 såväl utrednings- som
diagnosförfarandet i fråga om transpersoners kroppar, något som likväl följer samma struktur
som tidigare där en transperson inte har rätt att själv bestämma att hen vill ha en viss typ av
operativt ingrepp eller hormonell behandling. Således kvarstår aspekten av att transpersoners
kroppar befinner sig under ett slags cisgenderistisk “samhällets kontrollapparat”.

Enligt Butler (2006) begripliggörs och förstås kön inom den binära könsnormen, där män och
kvinnor utgör en heterosexuell dyad i enlighet med normativa föreställningar om vad som utgör
det manliga och det kvinnliga. Det som strider mot matrisens normativa ramverk om vad en
“riktig” man eller kvinna är, blir dels obegripligt att förstå och kan omöjligt existera inom
matrisen, och bemöts även av avsky eller motvilja. Därtill förstås själva produktionen och
reproduktionen av dessa könsnormer av Butler som något performativt, det vill säga ett
framträdande av att “göra kön” genom att uppvisa de könsattribut som menas vara manliga eller
kvinnliga som därigenom befästs ytterligare. Därtill reproduceras könet språkligt, i och med att
varje beskrivning av könsattribut som görs också är delaktig i processen att skapa könet.

Steriliseringskravet i SOU 1968:28 som motiveras med “behovet” av att förhindra transpersoner
från att kunna få barn och bilda släktskapsband som inte följer det vedertagna mönstret av hur
män och kvinnor blir fäder och mödrar, med lydelsen att det ”eljest inte kunna uteslutas, att den
som får manligt kön blir moder eller att den som får kvinnligt blir fader” (SOU 1968:28, s. 51).
Detta kan utifrån Butlers (2006) teori betraktas som ett uttryck för ambitionen att förhindra
transpersoner att kunna avvika från den heterosexuella matrisens ramar för det normativa
heterosexuella föräldraskapet. Likväl kan i SOU 1968:28 könets performativa natur skärskådas,
dels rent praktiskt då transpersoner krävs reproducera strikta normer om såväl könets fysiska som
beteendemässiga attribut för att deras egenidentifierade könstillhörighet ska vara giltig och
erkännas juridiskt. Därtill kan själva beskrivningen av dessa normativa ramar för kön i enlighet
med Butlers (2006) framställning av performativitet, visa på hur utredningen reproducerar och
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befäster dessa könsnormer genom att ge uttryck för att normerna är naturliga och att det finns ett
behov av att de kvarstår - normer som enligt Butler (2006) inte alls är naturliga men som “blir”
naturliga just genom en diskursiv produktion av att de redan är det.

Likväl kan framställningen om den avsky som transpersoner på olika sätt förväntas känna mot sin
kropp, såväl i SOU 1968:28 som i SOU 2014:91, diskuteras utifrån perspektivet av den
heterosexuella matrisen. I SOU 1968:28 ska denna avsky vara ett kriterium för att över huvud
taget vara trans och villkorar möjligheten att ändra juridiskt kön, och i SOU 2014:91 krävs detta
inte för ändring av juridiskt kön men beskrivs likväl som en aspekt av diagnosen transsexualism
vilken är nödvändig för att få tillgång till könskorrigerande vård. Att transpersoner i
utredningarna på olika sätt förväntas känna avsky mot den egna kroppen, det vill säga en kropp
som avviker från den heterosexuella matrisen, kan således diskuteras som en konsekvens av
matrisens hantering av det avvikande. Transpersoner som bryter mot matrisen konstrueras på ett
sådant sätt att de ska känna motvilja mot sitt eget avvikande, och förväntas således internalisera
den heterosexuella matrisen. Genom detta omöjliggörs att en transperson ska kunna känna sig
bekväm i eller älska den egna kroppen och samtidigt vara “helt och fullt” trans, då avskyn
framställs som den “riktiga” reaktionen på kroppens avvikelse mot den heterosexuella matrisens
definition av könet. Transpersoner avviker alltså från den heterosexuella matrisen men inkluderas
trots det inom den då allt, även det avvikande, konstrueras inom matrisens ramar enligt Butlers
teoretiska ramverk (Butler, 2006, s. 105).
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7. D ISKUSSION

I detta avsnitt presenteras inledningsvis en sammanfattning av studiens resultat. Därefter
diskuteras studien i relation till tidigare forskning, samt att reflektioner kring val av teori och
metod presenteras. Slutligen presenteras våra reflektioner om studiens implikationer för det
sociala arbetet och vidare forskning.

Sammanfattning av resultat
Syftet med denna studie har varit att undersöka framställningen av transpersoners attribut samt
framställningen av den statliga regleringen av transpersoners kroppar och könstillhörighet i SOU
1968:28 och i SOU 2014:91, samt att undersöka vilka likheter och skillnader mellan
framställningarna som kunnat observeras i de olika utredningarna.

Sammanfattningsvis har vi funnit att framställningen av transpersoner till viss del skiljer sig i SOU
1968:28 och SOU 2014:91, men att det även finns aspekter av framställningen av transpersoner
som liknar varandra. Transpersoner menas i SOU 1968:28 vara homogena psykiskt sjuka
avvikare, vars könsidentitet måste kontrolleras, utvärderas och diagnostiseras noggrant, samt att
personliga egenskaper såväl som kropp behöver anpassas till rådande könsnormer. Synen på
transpersoners egenupplevda könsidentitet är något mer tillåtande i SOU 2014:91 där
utredningen öppnar för att transpersoner kan vara en heterogen grupp, och att könsidentiteten
där har potential att i avseendet av juridisk könstillhörighet vara legitim utan granskning. Dock
kvarstår aspekten av medikalisering av transpersoners psykiska varande i form av
könsdysforidiagnosen, som i sin tur fortsatt villkorar transpersoners rätt att ändra sin kropp om
de så skulle önska - könsidentiteten kan således inte säga vara “fullt legitim” heller i SOU
2014:91, utan förblir föremål för kontroll genom diagnostisering. Med utgångspunkt i Butlers
teorier om den heterosexuella matrisen och gender performance theory samt cisgenderism har vi
här observerat hur könets konstruerade natur inom ramarna för den heterosexuella matrisen
påverkar hur transpersoner framställs, samt hur framställningen av transpersoner förändras när
könsnormernas innebörd beskrivs olika. Vi har noterat att beskrivningen av dessa könsnormers
samhälleliga roll skiftat från något essentiellt och kritiskt för samhällsstrukturen i tidigare
utredningen, till något som till viss del betraktas som mer föränderligt och mångfacetterat i senare
utredning vilket “mjukar upp” ramarna för transpersoners varande. Dock menar vi att då den
statliga kontrollen över transpersoners psyken och kroppar likväl består i och med
diagnosförfarandets kvarstående, visar detta på att normen trots förändringsprocessen ännu är
det binära könet. I relation till cisgenderism kan detta tolkas som att det cisgenderistiska
samhället där transpersoner blir en avvikande och marginaliserad grupp på grund av sitt brytande
mot könsnormerna kvarstår, trots att det skett förändringar i graden av kontroll som utövas -
transpersoners kroppar kontrolleras visserligen i mindre utsträckning, men transpersoner har
varken i SOU 1968:28 eller i SOU 2014:91 rätt till full definitionsmakt av det egna könet och den
egna kroppen.

Relation till tidigare forskning
När vi under studiens gång sökt efter tidigare forskning, fann vi att ämnet vi avsåg att undersöka
var skralt beforskat i en svensk kontext. Transpersoner har sällan stått i fokus för den forskning
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som bedrivits om utan har inkluderats som en del av ett större HBTQ-paraply eller en
övergripande studie om genus, vilket är fallet i Edenheims (2005) såväl som Alms (2006)
avhandlingar. Transpersoner tycks således till viss del vara i skymundan i forskning som likt vår
studie intar ett makroperspektiv och fokuserar på samhällsgenomsyrande strukturella
förutsättningar för transpersoner. En betydande del av forskningen specifikt om transpersoner
fokuserar istället på deras levnadsvillkor på individnivå eller på transpersoners möte med
företrädare för samhällsinstitutioner såsom socialarbetare eller vårdpersonal, det vill säga ett
fokus på en slags mikro- eller mesonivå (se ex. Smolle & Espvall, 2021; Westerbotn et al., 2017).

Det finns alltjämt paralleller att dra mellan vårt resultat och aspekter av tidigare forskning. I likhet
med de avhandlingar som studerat SOU:er författade innan 2010-talet som berör transpersoners
inkludering i lagstiftning och juridiska villkor har vi observerat att transpersoner tvingats förhålla
sig till starkt normativa ramar för att få sin könsidentitet juridiskt erkänd, samt att statens
könsklassificeringspraktiker intar och behåller en naturaliserad status över tid. Vi noterade likt
tidigare forskning att dessa praktiker i början tydligt menat att skilja “verkliga transpersoner” från
de som inte är trans och inte ska tillåtas ändra juridisk könstillhörighet (Alm, 2006; Edenheim,
2005; Engdahl, 2010). Då tidigare forskning har fokuserat på äldre SOU:er, har vi dock ingen
tidigare forskning som har gjort en liknande jämförelse i olika tidsperioder som vi jämfört våra
resultat med. Vi kan dock konstatera, likt vi lyft i tidigare avsnitt, att “kontrollaspekten” av
transpersoners varande i SOU 2014:91 framställs som mindre viktig från vad både vi och andra
författare har observerat i SOU 1968:28. Således har vår studie funnit att det tycks ha skett en
förskjutning av innebörden av den binära könsnormen i jämförelse med vad tidigare forskning
noterat, men att normen likväl kvarstår om än i “mindre rigid” form.

I denna uppsats har vi intagit ett makroperspektiv på transpersoners framställning i statliga
utredningar. Detta dels då vi menat att denna aspekt är underbeforskad till fördel för ett
mesoperspektiv på transpersoner i mötet med samhällsinstitutioner, och dels då vi menar att just
den statliga framställningen av transpersoner och deras inkludering i lagstiftning spelar en
avgörande roll för att sätta ramarna för transpersoners livsvillkor och status i samhället. Detta går
att relatera till Odlands (2020) kritik om interventioner på mesonivå i mötet mellan transpersoner
och samhällsinstitutioner för att förändra transpersoners livsvillkor då dessa inte påverkar
bakomliggande strukturer, och hen menade att just makroperspektivet är av vikt att undersöka
och granska - vilket är vad vi här haft ambitionen att göra. Även Spade (2015) resonerar på ett
liknande sätt om att övergripande lagstiftning och statliga praktiker är vad som behöver synas och
förändras för att avhjälpa transpersoners marginalisering. Likaså kan det här dras en parallell till
Odlands (2020) problematisering av den statliga könsklassificeringspraktiken naturaliserade status,
och där menar vi att vi i processen av att skriva denna uppsats granskat just denna naturaliserade
status genom att visa på att dessa praktiker inte är självklara utan föränderliga.

Teorireflektion
I denna studie har Judith Butlers teorier om den heterosexuella matrisen samt gender
performance theory, och Natacha Kennedys framställning av begreppet cisgenderism använts för
att analysera framställningen av transpersoner i statens offentliga utredningar.

40 (46)



Bayrak & Korajac

Gällande Judith Butlers teoretiska ramverk om genus och sexualitet, för Butler (2006, s. 15) ett
kritiskt resonemang gällande hens formuleringar och definitioner av begrepp såsom
“performativitet”, och känns vid att innebörden av begreppet i hens egen bemärkelse förändrats
samt att det tolkats mycket olika av olika teoretiker som har använt det i sina analyser. Att Butlers
(2006) framställning av genus ibland är svårtydd eller mödosam att konkretisera för tillämpning i
analys har varit tydligt även i vårt uppsatsskrivande, och av denna anledning valde vi att
komplettera vår beskrivning av Butler (2006) med Salihs (2006) tolkning och beskrivning av
Butlers teoretiska ramverk.

I fråga om begreppet cisgenderism har begreppet hittills inte använts på en särskilt omfattande
skala inom forskning varken internationellt eller i en svensk kontext, och i synnerhet inte inom
forskning i socialt arbete2. Då det ännu inte finns mycket forskning som utgår från cisgenderism,
finns det därmed inte mycket källor att använda sig av för att fördjupa sig i hur begreppet använts
av andra forskare. Detta kan medföra en viss svårighet i att tillämpa begreppet för analys, något vi
är medvetna om. I och med vad vi tidigare framlagt om hur vi iakttagit att transpersoner ofta är
en jämförelsevis underbeforskad grupp i relation till övrig forskning om HBTQ-personer eller
genus, menar vi dock att det kan finnas en god poäng i att sträva efter att tillämpa detta
“trans-specifika” begrepp trots dess sparsamma tidigare tillämpning. Vi menar att tillämpningen
av begreppet kan motiveras med att det har varit av vikt för vår analys att vi faktiskt använder oss
av ett teoretiskt begrepp som specifikt relaterar till transpersoner, för att vi i realiteten ska inta
just det huvudsakliga fokus på transpersoner som vi framlagt ofta saknas i forskning.

Metodreflektion
Denna studie har genomfört en kvalitativ dokumentstudie, där en tematisk analys tillämpats vid
bearbetning och analys av vårt material. Likt resonemanget vi fört i metodavsnittet menar vi att
en dokumentstudie varit det mest lämpade metodvalet för att besvara studiens syfte. Då studien
har ämnat att inta ett makroperspektiv på transpersoners framställning och undersöka denna på
en statlig nivå, menar vi att detta motiverat att undersöka statliga dokument för att nå denna
framställning.

Gällande tematisk analys som metodval har vi här reflekterat över vår egen roll i tematiseringen.
Tematisk analys är likt vi tidigare beskrivit en mycket flexibel metod som tillåter forskaren stor
frihet i analysförfarandet. Då det inte finns tydliga ramar för vad som egentligen är ett tema, och
detta istället upp till forskaren att besluta (Braun & Clarke, 2006, s. 82), bör resultatet av
tematiseringen rimligtvis kunna sägas påverkas i aspekter såsom forskarens kunskaper och
teoretiska positionering. Detta medför att vi behöver kännas vid att de teman som identifierats
och presenterats av oss är avhängiga vår egen teoretiska förståelse, och att våra tidigare kunskaper
onekligen bör ha kunnat sägas influera vad som uppmärksammas som meningsbärande av oss
när vi tematiserat materialet. Samtidigt är detta till en viss grad underförstått i och med metodens
natur, och vi menar att dessa aspekter har redogjorts för så transparent som möjligt genom att vi
tydligt redovisat vårt analysförfarande samt vårt teoretiska ramverk. Vi menar även att aspekten
av att metoden påverkas av forskaren som tillämpar den har potential att vara en tillgång. När
författaren är transparent med att redovisa vetenskapsteoretisk utgångspunkt samt teoretisk

2 “Cisgenderism” sorterat under vetenskaplig disciplin “social welfare & social work” genererar totalt 65 resultat på
Uppsala universitetsbiblioteks söktjänst.
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positionering, möjliggör detta att vid intresse vidare undersöka hur liknande studieobjekt
tematiserats och analyseras av författare från olika akademiska discipliner.

Implikationer för socialt arbete och vidare forskning
Transpersoner har i tidigare forskning identifierats som en grupp som är särskilt utsatt i
samhället, något som även lyfts i SOU 2014:91. I tidigare forskning har redogjorts för hur
transpersoner på gruppnivå löper särskild risk att hamna i social utsatthet, såsom missbruk,
våldsutsatthet och fattigdom (Day et al., 2017, s. 732; Folkhälsomyndigheten, 2015, s. 32f; Winter
et al., 2016 s. 393–395). I och med den observerade högre incidensen av social utsatthet, samt
faktumet att socialarbetare oavsett profession kommer att möta transpersoner i yrket, kan en
medvetenhet om transfrågor således sägas vara av hög relevans för det sociala arbetets praktik
generellt. I och med att statliga praktiker “sipprar ner” i institutioner och ligger till grund för hur
mötet mellan institution och individ ser ut, blir framställningen av transpersoner på makronivå
avgörande för hur transpersoner inkluderas och bemöts på mesonivå i det sociala arbetets praktik
(Herz & Johansson, s. 83, s. 92).

Med detta i åtanke kan statliga framställningar av minoritetsgrupper således sägas bidra till att
skapa en bild som förs vidare ner till myndighets- och institutionsnivå såväl som ner det till det
praktiska sociala arbete som utförs under dessa myndigheter. I likhet med Spades (2015)
påstående om att det är omöjligt att åstadkomma någon verklig förändring för marginaliserade
grupper utan att förändra det övergripande statliga och juridiska ramverket i samhället, medför
detta att det är av hög relevans för det sociala arbetet att detta perspektiv beforskas. Det sociala
arbetets praktik är där dessa marginaliserade grupper hanteras, och om det inom forskning utifrån
ett sociala arbete-perspektiv intas ett kritiskt granskande perspektiv på statliga framställningar och
juridiska ramar så innebär detta att reella förändringar för dessa gruppers livsvillkor kan
åstadkommas.

Eftersom vi lever i ett samhälle där normen är att vara en heterosexuell cisperson, innebär det att
de övergripande sociopolitiska strukturerna såväl som det sociala arbetets policys och praktik är
uppbyggt i och verkar i ett cisgenderistiskt system. Av denna anledning menar vi att det är av vikt
för både professionella och forskare att reflektera över och inta kritiska perspektiv på offentliga
framställningar av transpersoner, såväl som på hur transpersoner som grupp hanteras inom det
sociala arbetets praktik, för att undvika att enbart reproducera samma cisgenderistiska
maktstrukturer igen.

Under författandet av denna studie har vi likt tidigare beskrivet noterat att transpersoner är en
grupp som är underbeforskad på olika vis, dels då det ofta intas ett perspektiv på sexualitet eller
genus där transpersoner får vara en grupp av flera och dels då det generella makroperspektivet på
transpersoners inkludering i lagstiftning eller statliga dokument inte är särskilt beforskat. Vi
menar här att transpersoners framställning i statliga dokument såväl som inkludering i lagstiftning
och juridiska förutsättningar behöver beforskas mer ut ett explicit trans-fokuserat socialt
arbete-perspektiv, för att kunna verkligen synliggöra vilka strukturella förutsättningar som
föreligger för transpersoner och hur dessa strukturer har en inverkan på den marginaliserande
status som transpersoner observerats ha.
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