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Sammanfattning 
 
Syftet med denna studie är att undersöka vilka upplevelser transsexuella har av möten med 

vården i Chile i samband med könskorrigering. Det som undersöks är både transsexuellas egna 

upplevelser av sin situation och transsexuellas upplevelser av läkarnas uppfattning av kön i mötet 

med dem. I relation till deras situation är syftet vidare att inkludera en redogörelse för och analys 

av transsexuellas sociala utsatthet och hur denna påverkats av påbörjade och genomförda 

könskorrigeringar. Genom kvalitativa intervjuer med tre transsexuella som genomgått såväl 

juridiska könsbyten som könskorrigerande kirurgiska ingrepp har fyra teman identifierats och 

analyserats. Det första temat beskriver hur informanternas könsidentitet påverkat deras 

livssituation och den sociala utsatthet som präglat deras liv. I det andra temat diskuteras 

betydelsen av bröst, både för informanternas kroppsliga bekvämlighet och deras förmåga att 

passera, och skapandet av ett så kallat "linjärt kön", samt hur denna syn på kön orsakar en 

konflikt mellan informanterna och deras läkare. I det tredje temat diskuteras tanken om ett linjärt 

kön ytterligare, med fokus på informanternas upplevelser av läkarnas förväntan på deras sexuella 

läggning och hur denna korrigeras i takt med könet. Det fjärde temat redogör sedan för hur 

könskorrigering kan ses som en klassresa för informanterna och hur passerande kan innebära 

såväl trygghet som ett förlorande av ens förmåga att genusbråka och störa.  
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1. Inledning 

Mitt intresse för transsexuellas levnadsvillkor och vardagssituation i Chile väcktes när jag bodde 

i Santiago hösten 2010. Under den perioden var ett flertal sociala rörelser mycket aktiva runt om 

i landet, och i Santiago syntes de framför allt i de demonstrationståg som tågade genom stadens 

centrum flera gånger i veckan. Som svenskchilenare har jag länge varit intresserad av sociala 

rörelser i Chile, men jag kom att intressera mig för just transpersoner eftersom jag upplevde att 

den så kallade HBT-rörelsen som diskuterades i media framför allt handlade om homosexuellas 

rättigheter, med fokus på samkönat äktenskap och rätten för homosexuella par att adoptera. 

Mångfald gällande sexuell läggning uppmärksammades, men könsidentitet och transpersoner 

hamnade i skymundan. När jag pratade med chilenska vänner och släktingar möttes jag också av 

idén att transsexualism var kopplat till sexualitet, att det var en form av homosexualitet, snarare 

än en könsidentitet. När jag ett par år senare gick på en föreläsning med genusvetaren Andy 

Candy som redogjorde för sina upplevelser av den svenska utredningsprocessen och 

könskorrigering kom jag att fundera på hur den chilenska situationen såg ut. För att få inspiration 

gällande hur man kan studera könskorrigering har jag använt mig av Signe Bremers avhandling 

Kroppslinjer: Kön, transsexualism och kropp i berättelser om könskorrigering eftersom den 

behandlar ett liknande ämne i en svensk kontext. Inspirationen har jag framför allt hämtat från 

Bremers tillvägagångssätt och teoretiska utgångspunkter. 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet har varit att studera transsexuellas upplevelser av könskorrigering och könade praktiker i 

mötet med vården. Det som undersöks är informanternas upplevelser av sin situation, samt av 

sina upplevelser av läkarnas uppfattning av kön. I relation till detta har det också varit viktigt att 

inkludera deras sociala utsatthet och hur denna påverkas av påbörjade könskorrigeringar. 

• Vilka är transsexuellas erfarenheter av hur kön konstrueras i mötet med vården i Chile? 

• Vilka femininiteter/maskuliniteter upplever informanterna att det är som de ska 

eftersträva och finns det utrymme att genusbråka även som transsexuell? 

• Existerar det någon social utsatthet bland transsexuella till följd av deras könsidentiteter? 

Hur ser denna eventuella utsatthet ut? 
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1.2 Bakgrund 

I en årlig undersökning av mänskliga rättigheter i Chile pekas transpersoner ut som en av de mest 

diskriminerade grupperna i landet. I juni 2012 antogs en ny anti-diskrimineringslag, Ley 

Zamudio, som ses som ett första steg att erkänna dels existensen av och dels diskriminerandet 

mot HBT-befolkningen. Den nya lagen är den första i landet att inkludera sexuell läggning och 

könsidentitet, och har därför ett symboliskt värde, men har fått kritik från flera håll då det saknas 

praktiska åtgärder för att motverka diskriminering mot dessa grupper. (Coddou 2012, s. 76, 56) 

Den chilenska lagstiftningen har också kritiserats för att upprätthålla en heteronormativ syn på 

förhållanden och familjen, då sambokontrakt numera erbjuds för samkönade par som lever ihop, 

men inte för andra familjekonstellationer eller boendeformer. (Coddou 2012, s. 57, 57-68) I 

september 2011 presenterade Hälsoministeriet ett dokument, Circular 34, som fastställer att 

transpersoner har rätt att benämnas vid sitt sociala (valda) namn såväl muntligt som i deras 

dokumentation när de skrivs in på sjukhus. Implementering av detta dokument har dock varit 

problematisk, då en stor del av den chilenska sjukvården är privatiserad och ministeriet inte har 

möjlighet att överse arbetet på alla sjukhus. (Ministerio de Salud 2011, s. 1) I juni 2012 

kompletterades dokumentet med ytterligare en "instruktion" om hur detta arbete ska gå till rent 

praktiskt. (Ministerio de Salud 2012, s. 2) 

För att få påbörja en könskorrigering krävs det att en person fått en psykiatrisk diagnos på 

transsexualism, vilket därmed innebär att transsexualism medicinskt sett ses som en psykisk 

störning eller sjukdom1. Hur utredningsprocessen ser ut efter att man fått sin diagnos varierar då 

det inte finns specifika kliniker eller sjukhus som arbetar med transsexuella. Detta gör att många 

läkare och psykiatriker som transsexuella kommer i kontakt med inte har någon speciell 

kompetens för att arbeta med könsidentitet eller könskorrigering. Då vissa operationer, framför 

allt de genitala, inte är något som sjukhus formellt erbjuder och det enbart finns ett fåtal läkare i 

Chile som har kompetens att utföra detta, innebär det att patienterna ibland kan få vänta länge på 

att få en tid för operationerna.  

Hälsoministeriet publicerade 2010 ett dokument över hur utredningsprocessen och behandlingen 

av transsexuella kan se ut, men det svårt för ministeriet att överse utförandet av arbetet av den 

privata sjukvården. Privatiseringen innebär också att behandlingen helt och hållet finansieras av 
                                                
1	  Spanskans "trastorno" 
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patienten. Den psykiatriska diagnosen ska ställas om patienten uppvisar "trans-specifika" teman, 

en inkongruens mellan könsidentitet och biologiskt kön2, samt någon form av psykologiska 

problem, så som depression, ångestbesvär eller substansmissbruk. Det är under denna process 

som tillvägagångssätt för könskorrigeringen ska bestämmas. För att få påbörja 

utredningsprocessen ska man även ha fyllt 18 år. (Ministerio de Salud 2010, s. 4-6) 

Under de senaste åren har det skett förändringar i kraven för juridiskt namn- och könsbyte. Det 

finns i nuläget ingen specifik lag gällande namnbyte för transpersoner i Chile, utan det man 

använder sig av i sin ansökan är den lag som tillåter namnbyte då ens namn "väcker åtlöje", 

genom att hävda att t.ex. ett kvinnonamn väcker åtlöje för någon som lever och passerar som 

man. För att få sin ansökan om ett juridiskt namn- och könsbyte krävs det att man har tre vittnen 

som under fem års tid har känt en som det kön man vill byta till. Gällande kirurgiska ingrepp för 

en godkänd ansökan har kraven också förändrats. Jaime, en av informanterna, var en av de första 

transmän som fick sitt juridiska könsbyte godkänt utan att ha genomgått en genital operation år 

2007. Då ställdes det krav på att han skulle ha genomgått en hysterektomi, alltså borttagandet av 

hans livmoder, och att han skulle vara steriliserad, men inget av dessa krav finns kvar för 

transmän idag. Även transkvinnor kan idag få sina ansökningar om könsbyte godkända utan att 

ha genomgått några genitala operationer, men det är inte lika vanligt. Tidigare har denna 

juridiska process tagit några år, och tar idag ungefär sex till åtta månader, vilket är den 

ungefärliga längden för namnbyte i andra fall också. 

1.3 Metod 

1.3.1 Livsvärldsintervjuer 

Då syftet har varit att utgå från transsexuellas personliga erfarenheter har jag valt att besvara 

mina frågeställningar med hjälp av intervjuer. För att ta tillvara på informanternas egna 

upplevelser utfördes så kallade "kvalitativa livsvärldsintervjuer" där informanterna står i fokus. 

Intervjuerna var semi-strukturerade för att lämna utrymme åt eventuella nya teman och ämnen 

som kunde tänkas dyka upp i våra samtal. (Kvale & Brinkmann 2009, s. 44-46) Det är viktigt att 

betona att en intervju är ett samtal, där informanten och intervjuaren är två aktörer som hela tiden 

                                                
2 "sexo fisico", mer bokstavlig översättning: fysiskt kön.	  
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förhåller sig till varandra och till den gällande kontexten, vilket kan ha en viss påverkan på vilket 

material det är som samlas in. 

1.3.2 Urval och avgränsningar 

Kontakten med informanterna förmedlas genom organisationen Organizacion de Transexuales 

por la Dignidad de la Diversidad3 (hädanefter OTD) som är verksam i Rancagua, en stad med ca 

200 000 invånare i centrala Chile, ungefär 9 mil från huvudstaden Santiago. Organisationen 

arbetar såväl med politiskt arbete som med stödverksamhet för transpersoner, vilket innebär att 

de har en stor mängd kontakter. Då jag har varit i kontakt med organisationen i över ett halvår 

innan intervjuerna genomfördes finns det inget formellt missivbrev som skickades till 

informanterna. Processen att hitta informanter har istället varit successiv och gått via 

diskussioner om ämnesval med min kontaktperson hos organisationen, och det är han som sedan 

informerat andra om uppsatsen. Informanterna har på så sätt fått vara delaktiga i beslut kring hur, 

när och var intervjuerna ska utföras. De informanter jag efterfrågade skulle ha varit eller vara i 

kontakt med vården i könskorrigerande syfte, och gärna ha genomgått eller ha insyn i processen 

för att genomgå juridiskt namn- och könsbyte. Detta var den enda avgränsning som gjordes i 

fråga om informanternas bakgrund. Antalet informanter som efterfrågades var mellan tre och 

fem stycken, och vi avslutade intervjuerna efter tre samtal. 

1.3.3 Utförandet av intervjuerna 

Intervjuerna spelades in med informanternas samtycke och förvaras hos uppsatsförfattaren, vilket 

informanterna informerades om på förhand. Vid intervjutillfället fick de även frågan om de 

kände sig bekväma med att bli inspelade och informerades om att de kommer att förbli anonyma. 

Samtliga intervjuer utfördes i OTDs egna lokaler i Rancagua, eftersom informanterna sedan 

tidigare är bekanta med dessa och därför kunde känna sig bekväma och säkra i dem. Sammanlagt 

genomfördes tre intervjuer med tre olika informanter. Samtliga informanter identifierar sig själva 

som transsexuella, varav en som transkvinna och två som transmän (se teoriavsnitt för ytterligare 

definition). Alla tre har genomgått olika könskorrigerande, kirurgiska ingrepp och juridiskt 

namn- och könsbyte. Eftersom informanterna fick ett löfte om att förbli anonyma är alla namn i 

uppsatsen fingerade; Jaime, Victor och Isabel heter egentligen något annat. Dock är samtliga 

engagerade i OTD på ett mer eller mindre synligt sätt, vilket innebär att ett par av dem är relativt 
                                                
3	  Ungefärlig översättning: Transsexuellas organisation för mångfaldens värdighet.	  
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välkända ansikten i Chile. Detta gör att de ofta gör framträdanden i media under sina riktiga 

namn, men eftersom anonymiteten varit något vi talat om valde jag att ge även dem alias. Det är 

värt att notera att jag ser det som problematiskt att ändra deras namn, eftersom alla informanterna 

lagt så pass stor vikt vid att benämnas vid sina valda namn i sina berättelser, dock anser jag att 

deras anonymitet är ännu viktigare och har därför valt att konstruera nya namn åt dem. Varje 

intervju blev ungefär 40 minuter lång. 

1.3.4 Intervjuguiden 

För att strukturera intervjuerna skrevs en intervjuguide med ämnen och frågor av relevans för 

uppsatsens ämne. Intervjuguiden skrevs ursprungligen på spanska för att prioritera ett bra flyt i 

frågorna på det språk som samtalen utfördes på och översattes sedan till uppsatsen (se Bilaga 1). 

Intervjuguiden är uppdelad i flera ämnen, under vilka det finns flera underfrågor som stöd, 

förberedda framför allt för att underlätta en eventuell språkbarriär. Därför består intervjuguiden 

av en kombination av vad Kvale och Brinkmann kallar för sonderade (att söka efter svar), 

specificerade (att söka efter mer precisa beskrivningar), direkta och indirekta, och uppföljande 

frågor. (Kvale & Brinkmann 2009, s. 150-151) Hur många och vilka av frågorna som faktiskt 

ställdes under intervjuerna varierar, men samtliga ämnen diskuterades. Fokus har hela tiden legat 

på deras egna erfarenheter och upplevelser, även om situationen i Chile i allmänhet också kom 

att diskuteras. 

1.3.5 Material 

Primärmaterialet för uppsatsen är de tre intervjuerna. Det sekundära materialet har använts för att 

beskriva bakgrunden i avsnitt 1.2 och för att kunna se strukturerna bakom informanternas 

berättelser. Bland detta sekundära material ingår en rapport av Universidad Diego Portales om 

mänskliga rättigheter i Chile, Informe anual sobre los derechos humanos en Chile 2012, och ett 

flertal dokument och beslut publicerade av Hälsoministeriet i Chile, så som beslutet att 

transpersoner alltid ska benämnas efter sina sociala namn i vårdsammanhang. 

1.3.6 Bearbetning av material 

För att analysera intervjuerna använde jag mig av ett s.k. bricolage, en blandning eller 

kombination, av olika "ad-hoc tekniker". Kvale och Brinkmann beskriver att "genom att lägga 

märke till mönster, teman (1), se rimligheten (2) och ställa samman (3) blir det lättare för 

analytikern att se "vad som hör ihop med vad". [...] Att skapa kontraster, att göra jämförelser (6) 
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är en genomgripande metod som skärper förståelsen." (Kvale & Brinkmann 2009, s. 252) De 

radar upp totalt 13 olika ad-hoc tekniker för intervjuanalys, men det är dessa fyra som främst har 

använts i analyserandet av intervjuerna i detta arbete.  I analyserandet prioriterades 

identifieringen av mönster och teman framför en analys av det språkliga, vilket innebär att endast 

kortare avsnitt har transkriberats. Istället har intervjuerna lyssnats igenom och anteckningar har 

förts för att dokumentera vad som diskuteras. Sedan har de identifierade temana sammanställts, 

jämförts samt teoretiserats och de mest genomgående är de som tas upp i analysavsnittet. I 

tolkningen av de transkriberade citaten har jag ibland tagit hjälp av andra spansktalande 

familjemedlemmar för att komma fram till den bästa språkliga översättningen av vissa ord, för 

att underlätta analysen och försäkra validiteten av den. Totalt identifierades fyra teman som tas 

upp i analysavsnittet. Dessa teman är: den sociala utsattheten, som diskuterar hur informanternas 

livsvillkor har påverkats av deras transidentiteter, betydelsen av bröst och skapandet av det 

linjära könet, med fokus på könskorrigerande ingrepp och mötet med vården, att korrigera 

sexualiteten, som en fortsättning på första temat, med ökat fokus på sexualitet och 

könskorrigering, och till sist könskorrigering som klassresa och att förlora sin queera potential, 

som diskuterar hur informanternas könsmässiga klassposition förändras i samband med 

könskorrigeringen och hur deras förmåga att genusbråka avtar. 

1.3.7 Informanterna 

Alla tre informanter kan sägas tillhöra övre arbetarklass eller lägre medelklass, Jaime och Victor 

båda med universitetsexamina och Isabel med en yrkesförberedande utbildning i vuxen ålder. 

Etnicitetsmässigt passerar informanterna, i likhet med större delen av Chiles befolkning, som 

mestizos, alltså ättlingar till både vita och ursprungsbefolkningarna. Informanterna kommer från 

olika delar av Chile, men har alla genomgått sina könskorrigeringar i Rancagua där OTD är 

baserat och där de har haft som mest inflytande över t.ex. sjukhusens bemötande av 

transpersoner. Det är även i Rancagua som informanterna har haft kontakt med vården i 

egenskap av att vara patienter under de senaste åren. Därför är deras berättelser gällande 

sjukvården till viss del inte enbart bundna till den chilenska, nationella kontexten utan även till 

en lokal nivå. I deras berättelser speglas också deras politiska engagemang i transrelaterade 

frågor, ett engagemang som gör att deras förhållningssätt till transsexualism, kropp och kön 

möjligtvis skiljer sig från andra, mindre politiskt involverade transpersoners. Deras berättelser är 
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också tidsmässigt kontextuella, då det skiljer sig flera år mellan deras könskorrigerande ingrepp, 

men samtliga har skett under 2000-talet. 

Jaime är ungefär 50 år och påbörjade sin transition för tio år sedan. Jaime är en av de första 

transmän i Chile som fått genomgå juridiskt namn- och könsbyte, år 2007, utan att också ha 

genomgått genitaloperation, vilket innebär att han har sin vagina kvar, men är steriliserad. Isabel 

är 50 år och genomgick sin kirurgiska könskorrigering för fyra år sedan och bytte juridiskt kön 

för ett par år sedan. Av de tre informanterna är hon den enda som genomgått någon genital 

operation. Victor är yngst av informanterna och ca 35 år. Han påbörjade sin transition för några 

år sedan och genomgick sitt juridiska namn- och könsbyte under hösten 2012. I likhet med Jaime 

har Victor valt att inte genomgå någon genital operation och har på grund av förändrad praxis 

inte behövt sterilisera sig. 

1.4 Teoretiska utgångspunkter 

1.4.1 Köns- och kroppsteoretiska utgångspunkter 

Den könsteoretiska utgångspunkten i denna uppsats ligger i linje med Judith Butlers syn på kön 

som social konstruktion. (Butler 2005, s. 45-46) Snarare än att vara kopplat till biologi är alltså 

kön kulturellt och socialt betingat, vilket innebär att vi tolkar kön och kropp utifrån våra egna 

föreställningar av vad som är manligt/kvinnligt och hur dessa kodade kroppar bör se ut och föra 

sig. Jag kommer att använda mig av begreppet kön istället för genus eftersom kön kan innefatta 

båda begreppen, medan genus bara innefattar det sociala, och kön dessutom är det begrepp som 

ofta används när man talar om transsexualism t.ex. gällande könskorrigering och könsidentitet. 

Den kroppsteoretiska utgångspunkten finns i Sara Ahmeds fenomenologiska syn på kropp och 

kön. Kroppen tolkas utifrån våra sociala och kulturella föreställningar av kön, och utifrån dessa 

tolkningar förväntas vi (våra kroppar) följa specifika linjer. Dessa linjer upprätthåller ett linjärt 

kön och begripliggör oss i relation till andra och till normen. Genom att bli begripliga blir vi 

också bekväma, vår förmåga att "stay in line" påverkar alltså vår position och bekvämlighet i ett 

rum. Bremers begrepp linjärt kön syftar på Ahmeds idé om linjer applicerat på kropp och kön i 

relation till sexualitet. Ett linjärt kön är alltså den kropp där biologiskt kön och könsuttryck 

"stämmer överens" och man sexuellt åtrår den av motsatt kön. Ahmed använder sig också av 

begreppen orientering och desorientering. Orientering syftar till vilken riktning vi rör oss i och 
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alltså vilken metaforisk livslinje vi följer, medan desorientering syftar till den kropp som följer 

en otydlig linje, eller en okänd linje. En icke-normativ, avvikande och därför obegriplig kropp är 

desorienterad och obekväm. Bekvämlighet är det begrepp som Ahmed använder för att beskriva 

vilken plats en kropp innehar och upptar, och hur detta går till. En bekväm kropp är den som 

passar in, som är orienterad i en förståelig riktning och som inte "stör". (Ahmed 2006, s. 6-7, 12, 

15, 23, Bremer 2011, s. 40-41, 43.) Tankar om det linjära, det normativa och det rumsliga var 

ständigt återkommande under intervjuernas gång i detta arbete. Ahmeds fenomenologiska teorier 

är därför så väl en utgångspunkt för analysen som en teori att applicera på dessa olika berättelser. 

1.4.2 Definition av transsexualism 

Bremer definierar transsexualism som "den som upplever sig ha en annan könsidentitet än den 

könskategori som tillskrivits personen vid födseln". (Bremer 2011, s. 13) Denna definition är en 

god utgångspunkt även i denna uppsats då den inte lägger en värdering i denna upplevelse och 

inte heller upprätthåller en binär syn på kön. Den bortser från eventuella medicinska, 

psykiatriska eller statliga definitioner av transsexualism och fokuserar istället på den individuella 

upplevelsen av kropp och kön. Begreppsmässigt definierar sig informanterna som transsexuella, 

men använder sig också av begreppen "hombre trans" och "mujer trans" vilket i uppsatsen 

översätts som transman och transkvinna och är ungefärliga motsvarigheter till female-to-male 

(FTM) och male-to-female (MTF). Begreppen betonar dels den upplevda könsidentiteten, dels 

deras fortsatta identifikation som transpersoner, något som samtliga informanter ser som viktigt. 

1.4.3 Passerande och genital attribution 

Kroon använder sig av begreppet "passerande" för att beskriva hur den transsexuella kroppen kan 

komma att upplevas av andra som feminin eller maskulin. När exempelvis en transkvinna 

passerar som kvinna innebär det alltså att hon uppfattas som kvinna av sin omgivning. Begreppet 

är problematiskt då det innehåller en möjlighet att "avslöjas" och implicit att man inte är det man 

försöker passera som, samtidigt är begreppet användbart eftersom passerande är en process som 

alla människor deltar i, vi försöker framställa oss själv på ett visst sätt för att försäkra oss om att 

vi tolkas "rätt". (Kroon 2007, s. 58) Kroon diskuterar även genital attribution, det kulturella 

könandet av en kropp som passerar, även när man inte kan se några könsorgan. En transman som 

inte genomgått en genitaloperation kan fortfarande attribueras en kulturell penis eftersom han 

passerar som man i övrigt.  (Kroon 2007, s. 71) Passerande och genital attribution handlar alltså i 
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denna uppsats om informanternas upplevelser av sin förmåga att tolkas av omgivningen så som 

de själva vill att de ska tolkas. 

En mängd andra teorier och begrepp har varit användbara för analysen och teoretiseringen av 

intervjumaterialet, men då dessa använts i mindre utsträckning än de ovan nämnda förklaras de 

först i och med sin användning i analysavsnittet. Bland dessa ingår bland annat Connells teori om 

hegemonisk maskulinitet och Schippers utvecklande av denna teori till att även omfatta 

hegemonisk femininitet, Richs argument om obligatorisk heterosexualitet och Salamons 

teoretisering av bröst som kulturella bärare av kön. 

1.4.4 Min position som forskare 

Som svenskchilenare har jag en viss förförståelse för den chilenska kontexten, gällande den 

chilenska kulturen och språket, vilket underlättar samtalen med informanterna. Jag har möjlighet 

att fortsätta samtalet trots slang eller kontextspecifika uttryck och begrepp på grund av denna 

förförståelse, vilket gör att samtalen flyter på enklare. Samtidigt är jag en "outsider" då jag dels 

är en CIS-kvinna4, dels är uppväxt i ett land med andra levnadsvillkor vad det gäller t.ex. tillgång 

till vård och sociala skyddsnät. Dock ser jag, i likhet med Kvale och Brinkmann, den här 

"medvetna naiviteten" inför situationen som något positivt. På grund av min position krävs det 

att vissa saker förklaras, och genom att de uttalas går det att diskutera och reflektera över dem. 

Informanterna var öppna för frågor och utgick ofta från att jag inte hade en djupare förståelse av 

exempelvis chilensk lagstiftning, vilket innebär att jag även fick denna beskriven för mig. (Kvale 

& Brinkmann 2009, s. 46) 

1.4.5 Tidigare forskning 

Transgender studies, som är det fält som denna uppsats rör sig inom, är ett fält där 

förkroppsligade skillnader och erfarenheter utforskas och analyseras, med fokus på 

transidentiteter. Dessa förkroppsligade skillnader syftar på det som kan framstå som störande, 

stötande eller onaturligt, och som i och med detta synliggör normativa och naturaliserande 

antaganden om hur människokroppar förväntas se ut och bete sig. Susan Stryker menar att fältet 

möjliggör en kritik mot dessa normer och hierarkier som får transidentiteter att framstå som 

avvikande fenomen. (Stryker 2006, s. 2-3) Forskare inom fältet transgender studies som används 

                                                
4 En CIS-person är den vars biologiska kön och könsidentitet är entydigt, det biologiska, juridiska och socio-
kulturella könen stämmer alla överens och pekar åt samma håll. 
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i denna uppsats är bland andra Judith Butler, Myra Hird, Ann Kroon och Gayle Salamon. Dessa 

forskares studier av transsexualism och förkroppsligande har varit till nytta för analysen och 

teoretiserandet av intervjumaterialet då deras forskning behandlar exempelvis den medicinska 

diskursen kring kön och transsexualism och vissa kroppsdelar som mer könade än andra.  Som 

tidigare nämnts har Signe Bremers avhandling Kroppslinjer: kön, transsexualism och kropp i 

berättelser om könskorrigering (2011) varit en inspirationskälla för den här uppsatsen. Bremer 

har i sin avhandling intervjuat ett större antal svenska transsexuella om deras erfarenheter av 

könskorrigering, och det är framför allt hennes metod- och teoriavsnitt som jag hämtat 

inspiration ifrån, snarare än att göra en komparativ studie av hennes resultat. 

Ett fåtal studier gällande transrelaterade frågor har utförts i en chilensk kontext. Bland dessa 

finns Canelo och Iturrietas uppsats Trans/gresión: La realidad social de los transexuales en 

Chile (2011), vilken fokuserar på framför allt den sociala verkligheten och utsattheten för 

transpersoner i Chile, och hur denna situation uppstår just på grund av deras "avvikande" 

könsidentiteter. Även Díaz Hernandez, i Diversidad y Género: Hacia una cultura de igualdad de 

oportunidades en educación (2005), berör teman som social utsatthet för transpersoner, i hennes 

studie i relation till utbildning och brister i det chilenska skolsystemet.  En annan uppsats som 

studerar transrelaterade problematik är Barriga, Gonzalez, Martin och Puys Construcción de la 

identidad transgénero en Chile (2010), som beskriver hur de juridiska könskategorierna i Chile 

har konstruerats och cementeras, och var i det juridiska systemet som problematiken ligger för 

transsexuella.  
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2. Analys 

Utifrån de tre intervjuerna har det varit möjligt att mejsla ut fyra övergripande, gemensamma 

teman i informanternas upplevelser.  Det första temat fokuserar på informanternas relation till 

samhället i stor, medan de sista tre fokuserar på upplevelser av mötet med vården. Det första 

temat, den sociala utsattheten, handlar om hur informanternas könsidentiteter påverkat deras 

ekonomiska förutsättningar och sociala relationer. Det andra temat, betydelsen av bröst och 

skapandet av det linjära könet, behandlar informanternas upplevelser av framför allt läkares 

inställning till könskorrigeringen och vilka ingrepp som bör genomföras för att uppnå "rätt" kön. 

Där diskuteras även vilka kroppsdelar som informanternas själva har upplevt varit betydelsefulla 

i deras transition, för deras förmåga att passera och för deras egna kroppsliga bekvämlighets 

skull. Det tredje temat, att korrigera sexualiteten, beskriver läkarnas bild av heterosexualitet som 

det "naturliga" tillståndet, hur ett könskorrigerande för dem också innebär ett korrigerande av en 

avvikande sexualitet, och i längden även ett upprätthållande av normativa könsroller. Det fjärde 

temat, könskorrigering som klassresa och att förlora sin queera potential, diskuterar på vilket 

sätt transitionen och könskorrigeringen kan ses som en form av klassresa, på grund av hur 

hierarkiskt ordnat det binära könssystemet är och hur ens status i samhällets ser ut beroende på 

könstillhörighet, och informanternas upplevelser av att förlora sin förmåga att genusbråka i och 

med att sitt passerande.  

2.1 Den sociala utsattheten 

Ett återkommande tema under intervjuernas gång har varit den sociala utsattheten för 

transpersoner. Samtliga informanter har på grund av sina familjers, vänners och det övriga 

samhällets reaktioner på deras transidentiteter levt under periodvis väldigt utsatta förhållanden, 

och är fortfarande under ständigt hot av våld från främlingar. Framför allt Isabel och Jaime har 

fått finansiella och sociala problem efter att de "kommit ut" som transpersoner. 

Isabel hoppade av den chilenska motsvarigheten till gymnasiet eftersom hon utsattes för våld 

från de andra eleverna. Som feminin kille var hon längst ner i hierarkin i skolan, och kunde 

därför inte fortsätta med sin utbildning. Detta ledde till att hon hamnade i en svår ekonomisk 

situation, då hennes familj redan hade det svårt och tog avstånd från henne när de inte kunde 

förstå vad hon gick igenom. Isabel försökte få arbete inom jordbrukssektorn tillsammans med 
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sina vänner, men fick svaret från administratören att han inte tog emot bögar. "Vi var stämplade 

som bärare av otur, han trodde att min sexuella läggning kunde påverka skördens avkastning" 

förklarar Isabel. Isabel menar att för henne, som så många andra transpersoner, är prostitutionen 

den enda försörjningsmöjligheten som finns. Många transkvinnor tvingas lämna skolan innan de 

tar studenten, och har därför inte möjlighet att vidareutbilda sig och har svårt att få jobb. Efter 

några år började Isabel spara pengar tills hon hade råd att ta lån för att gå en frisörutbildning, och 

kunde på så sätt komma ur prostitutionen. Även Jaime fick ekonomiska svårigheter när han "kom 

ut". Efter att han deltog i ett tv-program för att synliggöra transpersoner i Chile så avskedades 

han från sitt jobb, förlorade kontrakten med många vänner och levde i flera år som hemlös. Det 

går i dess exempel att se hur informanternas kapitalformer påverkas av deras transidentiteter, 

något som diskuteras ytterligare i avsnitt 2.4. Deras ekonomiska kapital har ökat i den mån deras 

passerande har förbättrat deras tillgång till jobb. Ahmed beskriver hur en ändring i riktning även 

förändrar ens position i rummet, ens bekvämlighet (familiarity) med rummet, och då även i 

relation till andra personer. (Ahmed 2006, s. 7) Genom att man blir begriplig i sitt könsuttryck 

blir man även mindre "hotfull" och därigenom passerar man som "normal". 

Samtliga beskriver det utanförskap som de upplevde i framför allt sin barndom, men också som 

vuxna när de började leva öppet som transpersoner. På grund av transpersoners osynlighet i 

media, och i samhället i stort, hade de inte heller någon möjlighet att definiera sig själva eller 

kunna beskriva för sina familjer vad det var de gick igenom. För Viktor, som är något yngre än 

Jaime och Isabel, underlättade internets framväxt för honom. Med hjälp av internet kunde han 

hitta information om transsexualism och på så sätt också hitta en definition som passade honom. 

Det var också så han upptäckte Jaime och OTD, som han sedan tog kontakt med. Victor berättar: 

Jag mailade Jaime och tänkte att den här personen kommer kanske aldrig att svara, 

men han svarade redan nästa dag i princip. [...] Det var en mycket kraftfull 

upplevelse. Vi började prata, han berättade en massa saker, och jag fick träffa och 

lära känna andra transpersoner. Jag började känna mig som att jag var en del av 

något, och att jag inte var den enda som kände så här. 

Även Isabel beskriver mötet med Jaime som viktigt för henne. När hon fortfarande prostituerade 

sig identifierade hon sig som transvestit, för det var den enda benämning hon kände till, men har 

sedan dess börjat identifiera sig som transsexuell kvinna.  
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Ett problem när det gäller att påvisa transpersoners sociala utsatthet för staten menar Jaime är 

bristen på statistik. I all nationell statistik som förs kategoriseras man efter sitt juridiska kön, och 

det finns inget utrymme för andra könsidentiteter. Transkvinnor som inte genomgått juridiskt 

könsbyte och är HIV-smittade räknas alltså som män och ofta till gruppen "män som har sex med 

män". HIV och AIDS ses fortfarande som något som drabbar homosexuella, och då främst 

homosexuella män, vilket gör att de kliniker som faktiskt arbetar med att behandla HIV och 

AIDS inte har kompetensen att arbeta med transpersoner. Även när det gäller behandling med 

hormoner blir statistiken ett problem. När OTD har försökt få en dialog med hälsoministeriet om 

bristen på kompetens vid utskrivandet av hormoner till transsexuella har de blivit ombedda att 

visa upp statistik över hur många transpersoner som tar hormoner, för att kunna påvisa att det är 

ett reellt problem. Eftersom statistiken delar in patienter efter juridiskt kön finns det ingen 

pålitlig statistik över hur många transpersoner som har kontakt med vården. 

Förutom att de lever i en utsatt tillvaro gällande tillgången till arbete och rädslan för att bli 

utsatta för våld, så beskriver de även vårdsituationen som problematisk och obekväm. Som en del 

av OTDs arbete ingår ambitionen att förändra hur transpersoner behandlas i vården, såväl i 

relation till deras transition som när de söker annan vård. Idag har transpersoner rätt att 

benämnas vid sitt sociala, valda namn i vårdsammanhang, så väl vid tilltal som i sina journaler. 

(Ministerio de Salud 2011, s. 1) I juni 2012 kompletterades dokumentet med ytterligare en 

"instruktion" om hur detta arbete ska gå till rent praktiskt. (Ministerio de Salud 2012, s. 2) Dock 

har implementeringen av dokumentet varit problematisk och många transpersoner, däribland 

Victor, har själva fått informera vårdpersonal om dokumentets existens. "Det ska inte behöva 

ligga på oss att informera personalen, det är deras jobb att veta om det" menar Victor, som 

uppmanades av sin läkare att visa dokumentet för honom. 

För att genomgå en könskorrigering måste man genomgå en rad olika undersökningar utförda av 

läkare. Jaime beskriver dessa som invasiva och förnedrande, och berättar om sina egna 

upplevelser när han sökte upp vården för tio år sedan. Trots att Jaime inte tänkte genomgå en 

genitaloperation var det obligatorisk för honom att genomgå både en vaginal och anal 

undersökning, som bland annat dokumenterades med kamera. Förutom att undersökningarna var 

psykiskt förnedrande för Jaime så orsakade också den vaginala undersökningen skador i hans 

underliv. Vad det faktiska syftet med undersökningarna är, framför allt den anala, har ingen 
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förklarat för Jaime. Jaime menar att det finns en avsaknad av respekt för transpersoners 

kroppsliga integritet, att deras kroppar blir en sorts allmän egendom när de "överlämnar" sig 

själv till vården och läkarna. När de söker vård får läkarna rätt att behandla dem som de själva 

vill, utan att ta hänsyn till patientens egna önskningar och behov.  

Victor menar även att vårdpersonals motvilja att respektera transpersoners könsidentiteter leder 

till att många av dem inte söker vård. Ett passerande ute i samhället riskeras när man söker upp 

sjukhuset, eftersom vissa i personalen "avslöjar" dem. När Victor genomgick sin mastektomi 

blev han till att börja med inlagd på kvinnoavdelningen på sjukhuset. Där träffade han en 

sjuksköterska som kallade honom för hans då kvinnliga juridiska namn, även efter att han bett 

henne kalla honom för Victor och förklarat att han vara transperson, och hon förklarade det med 

att eftersom det stod i hans papper att han hade ett kvinnligt namn, och dessutom vad inlagd på 

kvinnoavdelningen, så var han kvinna. När Victor kom tillbaka till sjukhuset på grund av 

komplikationer några månader senare, så blev han istället inlagd på mansavdelningen. Där 

träffade han återigen samma sjuksköterska, som då tilltalade honom som man - eftersom han var 

på rätt avdelning. Med Ahmeds ord använder sig sjuksköterskan av det fysiska rummet, 

kontexten, för att begripliggöra Victors könsuttryck. Ahmed beskriver att orientering och 

riktning innebär samtidigt som att man alltid är vänd mot något så är man också alltid vänd bort 

från något. (Ahmed 2006, s. 15-16) De två olika salarna blir metaforiska kategorier genom vilka 

sjuksköterskan begripliggör omvärlden och upprätthåller sin binära syn på kön. Att Victor som 

man skulle kunna befinna sig i kvinnornas sal är för sjuksköterskan obegripligt, då hon är 

orienterad på ett sätt som gör att hon inte kan se något annat än dessa två kategorier och därför 

förnekar eller avfärdar att något annat ens kan existera eller vara möjligt. 

Även om situationen fortfarande är svår så menar alla tre informanterna att den har förbättrats, 

såväl inom vården som på ett socialt plan. Jaime är välkänd som transsexuell i Rancagua, men 

känner sig inte hotad när han går ute själv. Han passerar som man, men många vet vem han är på 

grund av hans arbete och accepterar honom. Den förändring i attityder som de beskriver kan 

existera på en nationell nivå, men det gäller framför allt den lokala kontexten. OTD arbetar 

mycket med att synliggöra transpersoner i media och Jaime menar att det finns många TV-

program där transpersoner deltar, och de arbetar även med att påverka politiker och ändra 
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lagstiftningen. Dock är organisationen baserad i Rancagua, det är i där som den är som synligast, 

och det är även i denna stad som dessa synliga transpersoner lever. 

Isabel och Jaime beskriver också att synen på prostituerade har förändrats. "Tidigare såg man 

dem bara som horor som man kunde göra vad man ville med, de erbjöd en tjänst som kunde 

köpas, nu ser man dem faktiskt som människor" berättar Jaime. Han beskriver fortfarande 

situationen för de som prostituerar sig som utsatt och farlig, de blir fortfarande illa behandlade 

och transkvinnor och transvestiter blir ofta misshandlade, men samhällets attityd "i stort" har 

förändrats. Det finns en ökande förståelse för människan bakom prostitutionen, menar han.  Man 

kan alltså säga att prostituerade har synliggjorts på ett annat sätt i Ahmeds metaforiska "rum": de 

är inte längre enbart objekt som vi betraktar utan deras subjektsposition som människor erkänns, 

även om de fortfarande kan anses vara obekväma eller svårbegripliga. (Ahmed 2006, s.5) 

I ett försök att motverka social utsatthet och negativt bemötande av transpersoner så har samtliga 

informanter engagerat sig i OTD som arbetar med att upplysa allmänheten om transpersoners 

existens, genom att aktivt försöka synliggöra transpersoner i ett positivt ljus i media och genom 

att påverka politiker att förändra bland annat vårdsituationen. 

2.2 Betydelsen av bröst och skapandet av det linjära könet 

Samtliga informanter har, i sin kontakt med vården, upplevt en förväntan från läkares håll att de 

ska gå "hela vägen" i sin könskorrigering. Förväntan är att en person som vill byta juridiskt kön, 

eller åtminstone passera som sitt upplevda kön, bör vilja genomgå även en genital operation för 

att bli en "riktig" och "hel" man eller kvinna. "Det finns en bild av att man ska bota en sjukdom", 

menar Jaime, och detta görs bäst om man genomgår en transition från ett tydligt kön till ett 

annat. 

Könskorrigering ska alltså upprätthålla ett binärt könssystem, det ska inte finnas något 

mellanting mellan de två absoluta kategorierna man och kvinna. Syftet med könskorrigering blir, 

utifrån denna bild av kön, att skapa ett linjärt kön. Bremer definierar i sin avhandling linjärt kön 

som det kön som stämmer in på tvåkönsmodellen, där det enbart finns två typer av kroppar som 

kompletterar och begär varandra. Det linjära könet upprätthåller en binär syn på kön, dels genom 

att fastställa att det enbart finns två möjligheter, och dels genom att göra dessa två kön till 

kompletterande och varandras motsatser. (Bremer 2011, s. 40) Att som transsexuell uppfylla 
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denna bild av ett linjärt kön innebär att ens fysiska kropp korrigeras för att stämma överens med 

ens upplevelse av att vara av "det andra könet", och att ens kön blir koherent och begripliggörs. 

Återigen kommer den heteronormativa synen på kön in. Ahmed menar att en linjär kropp är en 

som faller in i ett visst mönster och är "straight" eller rak kropp - den är rät, rätt och 

heterosexuell. De två könen blir varandras motpoler, och bör därför åtrå varandra. (Ahmed 2006, 

s. 16, 20) 

Dessa tankegångar om att gå hela vägen och upprätthålla en stereotyp bild av vad det innebär att 

vara man respektive kvinna, yttrar sig i Victors fall gällande reproduktion. När Victor vid ett 

läkarbesök nämnde att han inte ville genomgå en hysterektomi5 ville läkaren först inte gå med på 

att göra en mastektomi6. För Viktor fyller hans fungerande livmoder en praktisk funktion, då han 

vet att han någon dag vill ha barn och på så sätt kan bära barnet själv, och han ser inte heller 

någon relation mellan sitt könsorgan och sin könstillhörighet. För Victors läkare, däremot, så var 

livmodern, och framför allt graviditet och barnafödande, så starkt kvinnligt kodat, att det var 

oförståeligt för honom att Victor skulle vilja gå igenom en graviditet. Hur kan en man önska göra 

något så i grunden kvinnligt? Bremer menar att det inom vården av transsexuella finns en bild av 

vad det innebär att vara autentiskt transsexuell, och det är ofta kopplat till aversion gentemot sina 

könsorgan, de är något som den transsexuella bör vilja operera bort.  (Bremer 2011, s. 118-119) 

För att Victor ska kunna bli en "riktig" man förväntas han alltså ta avstånd från allt som kan 

tänkas vara kvinnligt kodat med hans kropp, trots att det sedan flera år tillbaka inte längre finns 

några krav på genital könskorrigering eller sterilitet för ett juridiskt namn- och könsbyte. Genom 

att behålla sin livmoder och dessutom vilja använda den stör Victor idén om linjärt kön, eftersom 

han inte eftersträvar att fullfölja det. Jaime, som genomgick sin könskorrigering några år tidigare 

än Victor, var tvungen att sterilisera sig, men fick som en av de första i Chile genomgå ett 

juridiskt könsbyte trots att han inte gjort en falloplastik.7 Trots lagförändringar finns denna 

medicinska bild av två absoluta och linjära kön kvar, och de är starkt kopplade till könsorganen. 

För de läkare som informanterna har kommit i kontakt med har det alltså inte varit passerande 

som satts i fokus, utan den totala "förvandlingen". Transsexuella patienter måste begripliggöras, 

och kan endast bli begripliga om de uppfyller denna traditionella syn på kön, de måste anpassa 

                                                
5 Med hysterektomi åsyftas det kirurgiska ingrepp där livmodern opereras bort. 
6 Benämningen mastektomi syftar på bortopererandet av bröst, i detta fall båda brösten.	  
7	  Falloplastik syftar på den operation som transmän genomgår för att på kirurgisk väg konstruera en penis.	  
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sig efter dessa två modeller som finns tillgängliga; alla andra alternativ är obegripliga och därför 

inget att eftersträva. Begriplighet är ett begrepp som Ahmed använder sig av för att förklara hur 

vi tolkas av och tolkar varandra. Utifrån en heteronormativ förståelse av kön är det bara de 

kroppar som är tydligt av manligt eller kvinnligt kön som går att förstå, att begripa, då dessa två 

kön skapar mallar som vi förväntas passa in i, medan de som rör sig utanför blir obegripliga. 

(Ahmed 2006, s. 7) Begripliggörandet sker genom att man går hela vägen, genom att man 

upprätthåller det binära könssystemet. Man måste, enligt läkarnas syn på kön, vara "antingen 

eller" för att kunna bli begriplig. Ur läkarnas perspektiv blir vi först begripliga när vi följer 

ramarna för en traditionell könsuppdelning, medan informanterna upplever sig själva som 

begripliga när de passerar. Läkarna och informanterna har alltså olika uppfattningar om vad det 

innebär att, som Bremer kallar det, passera mållinjen, och när man anser att denna mållinje har 

nåtts. (Bremer 2011, s. 93) 

Samtidigt så innebär genital attribution att genitalierna, som sällan är synliga för allmänheten, 

inte har en faktisk betydelse för passerandet. Kroons begrepp genital attribution innebär att en 

kropp som för en främmande åskådare passerar som antingen manlig eller kvinnlig ges ett 

kulturellt kön - könsorganen blir kulturellt attribuerade, även om de inte finns där fysiskt. 8  

(Kroon 2007, s. 71) Därför är läkarnas syn på att man bör gå hela vägen intressant. Dels så kan 

deras ståndpunkt hänföras till en medicinisk diskurs där enbart två kön existerar, där både och 

inte är ett alternativ, dels till konceptet "passerande" som implicit innebär att man försöker tolkas 

och uppfattas utav andra som något man egentligen inte är. Myra Hird menar att denna 

medicinska diskurs har skapats genom att kombinera biologi och socialitet, och att den 

könsmässiga essensen attribueras till framför allt de reproduktiva delarna av människokroppen, 

och det är därför som kromosomer, hormoner och genitalier som får representera könsskillnader. 

Hird beskriver hur vi trots variationer i exempelvis kromosomsammansättningar och födseln av 

intersexuella barn ändå envisas med att upprätthålla denna binära syn på två kön som det 

"naturliga", trots det paradoxala i att något så "naturligt" kan, och bör, skapas artificiellt av 

läkare. (Hird 2000, s. 348-350, 353.) När man passerar finns det hela tiden en överhängande risk 

att "avslöjas", man är fortfarande något annat än det man vill uppfattas som. Om man alltså 

väljer att inte genomgå en genitaloperation finns det en större risk att avslöjas som sitt "verkliga" 
                                                
8	  Även Sara Ahmed skriver om passerande, men då Kroons begrepp genital attribution passade informanternas 
berättelser så pass bra, har jag valt att framför allt använda Kroon som teoretiker i det här avsnittet.	  
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kön, man är fortfarande det man kategoriserades som vid födseln i avsaknaden av "rätt" 

könsorgan. En inte totalt könskorrigerad kropp blir alltså en stympad kvinno- eller manskropp 

och uppfattas inte, av läkarna som är medvetna om avsaknaden av vissa kroppsdelar, som en hel 

kropp.  

I kontrast till läkarnas bild av vad en könskorrigering ska innebära, så lägger informanterna 

större vikt vid passerandet, och framför allt deras kroppsliga bekvämlighet, än begriplighet. För 

dem får bröst, snarare än genitalier, symbolisera den kulturella bäraren av kön, det är brösten 

som förhindrar eller underlättar passerandet och som inger den största känslan av frihet och 

bekvämlighet. Bröst, eller avsaknaden av bröst, är en kraftig signal gällande genital attribution. 

Både Victor och Jaime lägger stor vikt vid sina mastektomier. Även det juridiska namn- och 

könsbytet har varit av stor vikt för dem, men av de kroppsliga ingrepp de genomgått har just 

bröstreduktionen symboliserat den största förändringen. Ingen av dem har känt något behov av 

att genomgå hysterektomier, och deras skäggväxt och testosteron-behandlingar är också 

sekundära i betydelse. Victor beskriver ingreppet så här: 

Att få operera bort brösten är nog den mest transcendenta upplevelsen man kan 

känna som transsexuell [man], tror jag. Det är brösten som är starkast associerade 

med femininitet, och man känner sig friare efteråt. 

Salamon skriver om "visible signifiers of gender", med vilket hon syftar på kroppsliga attribut 

som associeras med ett specifikt kön. Bröst är ett exempel på detta, då de kodas som kvinnliga. 

(Salamon 2010, s. 114) Detta begrepp går att koppla till Victor och Jaimes transition, då fokus 

för dem är en önskan att förändra deras kroppar så att dessa signifiers ska stämma överens med 

deras upplevelse av sin könstillhörighet. Deras inre upplevelse av att deras kroppar inte stämmer 

överens med deras syn på sig själva förstärks alltså i och med samhällets tolkning av deras 

kroppar, där brösten är den synliga symbolen för det kvinnliga könet. Bremer beskriver 

maskuliniserandet av kroppen som ett frånstötande av femininitet, och bröst är ett könsgörande 

organ som därför måste avlägsnas eller döljas för att en maskulin framtoning ska vara möjlig att 

uppnå. (Bremer 2011, s. 103) 

Isabel lägger inte samma vikt vid de kirurgiska ingreppen som Victor och Jaime, men ser på dem 

i ett positivt ljus då hennes livssituation förändrades i och med hennes påbörjade transition. 

Isabel identifierade sig tidigare som transvestit, men sedan hon träffade Jaime har hon börjat 
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identifiera sig som transsexuell kvinna. Hon beskriver en viss upplevelse av frihet i att ha funnit 

en bättre definition för hur hon upplevde sig själv och i att då också påbörja den 

könskorrigerande processen. Samtidigt som Isabel fortfarande befinner sig i en utsatt situation 

som transkvinna, upplever hon en lättnad över förmågan att kunna passera som kvinna snarare än 

att uppfattas som en feminin man. Hennes bröstimplantat möjliggör ett passerande som har 

underlättat hennes socialt utsatta situation, vilket har inneburit att hennes psykiska hälsa och 

självkänsla har förbättrats. Isabel är den enda av informanterna som gjort en vaginoplastik9 men 

talar om den som om den helt enkelt var en del av den behandling hon erbjöds, snarare än något 

hon kände ett behov av att genomgå. Hon tillägger också att hon själv haft en "fyrkantig" syn på 

kön, men att hon idag är mer öppen och att könsorganen inte har någon betydelse för henne. 

Alla tre informanter menar att de första kirurgiska ingreppen som de genomgått har fått 

betydelsen av deras könsorgan att minska. Efter dessa ingrepp har deras behov av att känna 

tillhörighet till olika könskategorier minskat. När de positiva upplevelserna av könskorrigering 

diskuterades betonade informanterna känslan av att bli bekväma i den egna kroppen. Sara 

Ahmed diskuterar kroppens bekvämlighet i relation till ens förmåga att "inhabit a space", alltså 

kroppens ockuperande av eller plats i rummet. (Ahmed 2006, s. 7) Att känna sig bekväm i ett 

rum, och relation till andra, är ett tema som går att se i informanternas tal om betydelsen av att få 

reducera eller framhäva den kroppsdel som associeras med kvinnlighet. Deras bekvämlighet är 

beroende av deras förmåga att passera och denna förmåga kopplar de till sina bröst. Den 

juridiska tillhörigheten är viktig, men den fysiska delen ses, bortsett från brösten, som tämligen 

ointressant. Passerandet är viktigt för deras trygghet och sociala utsatthet som transpersoner och 

avvikande, men deras egna, kroppsliga bekvämlighet är det allra viktigaste. Denna kroppsliga 

bekvämlighet går dock att koppla till Ahmeds rumsliga bekvämlighet, vilket innebär att denna 

bekvämlighet även uppstår i relation till andra personer. Victor menar att det inte är en process 

med ett tydligt slutgiltigt mål, hans mål är inte att uppfylla läkarnas linjära kön och bli en 

"typisk" man, han vill ses som man utan att anpassa sig efter samhällets normativa uppfattning 

av hur en manskropp bör se ut. Jaime och Isabel speglar båda denna tankegång då de menar att 

könet inte sitter i genitalierna, och att kön dessutom inte är något statiskt. Jaime menar att han 

                                                
9	  Vaginoplastik är den operation som utförs för att kirurgiskt konstruera en vagina.	  
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inte är mindre man bara för att han har en vagina istället för penis, han är lika mycket och lika lite 

man som alla andra. 

Framför allt Jaime och Victor uttrycker en motvilja att anpassa sig efter läkarnas syn på kön och 

att deras kontakt med vården ska vara på läkarnas villkor. Detta motstånd mot att uppfylla 

läkarnas förväntningar på att "gå hela vägen" reflekteras i organisationens arbete med att 

förbättra vården och behandlingen av transpersoner. Tidigare i år sammanställde organisationen, 

som samtliga informanter är engagerade i, ett dokument med rekommendationer för hur man bör 

bemöta transpersoner. I detta dokument uppmanas läkaren att inte förutsätta att deras patienter 

vill genomgå alla operationer, eller några operationer överhuvudtaget, och att inte heller pressa 

dem till det. Istället ska fokus läggas på patientens psykiska hälsa, patientens önskningar och 

framför allt patientens kroppsliga integritet. I den utredningsprocess av transsexuella som 

genomförs för att de ska "tillåtas" genomgå en könskorrigering ingår, förutom den psykologiska 

utvärderingen, en rad invasiva undersökningar som OTD menar inte har något syfte, oavsett om 

patienten vill operera sig eller inte. 

Victors tanke om att det inte är en process framåt, att det inte är en linjär resa med ett tydligt mål, 

fortsätter han genom att beskriva det som att man hela tiden befinner sig i ett rum, på samma 

plats, men att ens förhållningssätt till rummet förändras. I takt med att kroppen förändras så 

förändras även ens eget perspektiv på rummet, och hur man uppfattas i rummet, av andra. Sara 

Ahmed beskriver detta i termer om orientering. Hur man orienterar sig i rummet påverkas av 

tryck som skapas utifrån hur andra upplever en. Detta tryck beskriver Ahmed som såväl ett 

socialt som ett fysiskt tryck. Det finns ett socialt tryck på kroppen att leva på ett specifikt sätt, 

vilket i sin tur kan skapa ett fysiskt tryck på kroppen. Utifrån denna upplevelse av en kropp 

formas alltså livslinjer som man orientera sig efter, en riktning att följa. (Ahmed 2006, s. 8-9, 17) 

Victors relation till rummet har ändrats i takt med att han genomgått en mastektomi, fått skägg 

och bytt juridiskt kön, han förändras och rummet förändras med honom, men det är fortfarande 

samma fysiska rum som han befinner sig i. 

En konsekvens av läkarnas förväntan att deras patienter ska gå "hela vägen" blir att de skapar en 

bild av vad uppfyllandet av detta linjära kön, som är slutmålet, innebär. Som en del av deras 

uppfattning av detta linjära kön ingår även idéer av hur patienternas sexualitet påverkas av deras 

transition och vilken sexualitet som blir en del av det "rätta" könsuttrycket. 
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2.3 Att korrigera sexualiteten 

Läkarnas förväntan på att transsexuella ska vilja eftersträva ett så linjärt kön som möjligt vad det 

gäller könskorrigering och kirurgiska ingrepp återspeglas även i deras syn på sina patienters 

sexualitet. Detta linjära kön är anpassat efter det binära, heteronormativa könssystemet och 

förutsätts därför också vara ett heterosexuellt kön. Informanterna menar att när läkarna talar om 

sexualitet utgår de från att man är heterosexuell i grunden. Judith Butlers heterosexuella matris 

visar tydligt upp hur kopplingen kön, genus och sexualitet görs för att skapa en heterosexuell 

förväntning och "naturlighet". En kvinnokropp (female) förväntas bete sig feminint och åtrå sin 

"motsats", vilket är en manskropp (male) som förväntas bete sig maskulint och åtrå sin 

"motsats", alltså kvinnan. (Butler 2005, s. 296) Genom att koppla samman dessa tre aspekter blir 

heterosexualiteten något naturligt, medan andra sexualiteter och könsuttryck blir "avvikande". 

Genom att se transsexualism som en psykisk sjukdom och som en störning i ens könsuttryck, blir 

även den sexuella läggningen en del av denna störning. Jaime menar att det inte finns utrymme 

för någon annan sexuell läggning än heterosexualitet, det går inte att tala om något annat. 

Eventuella homosexuella relationer ses som ytterligare ett uttryck för ens "förvirring", det är en 

del av den felaktiga kroppen. Att genomgå könskorrigering innebär alltså att man även genomgår 

en sexuell korrigering, ens sexuell läggning "omvänds" och den transsexuella går, enligt läkarnas 

förståelse, från att vara homosexuell till att bli heterosexuell i sin rätta kropp. Denna tendens att 

vilja korrigera innebär alltså både ett upprätthållande av ett binärt könssystem och ett 

upprätthållande av heterosexualitet som det naturliga inom detta system. Förutom att bota 

transsexuella från deras psykiska störning ses alltså den könskorrigerande processen som ett sätt 

att bota homosexualitet. 

För att underlätta passerandet som heteronormativ kropp uppmanas därför patienter att tona ned 

"homosexuella tendenser", exempelvis avråds transmän från att bära örhängen eller ha långt hår, 

berättar Victor. Annars traditionellt feminint kodade drag hos en man kodas alltså som 

homosexuella, och därför blir de också fel. Att utpeka vissa drag som "homosexuella" snarare än 

"feminina" visar på en uppfattning inte bara om vad som är manligt eller kvinnligt, utan även vad 

som är "rätt" maskulinitet. Detta tyder på en rådande hegemonisk maskulinitetsdiskurs bland 

läkarna, de har alltså en uppfattning om vilka genuspraktiker som deras patienter bör uppvisa. 

Connell definierar hegemonisk maskulinitet som ett ouppnåeligt ideal av maskulinitet som är det 
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som rankas högst i vårt samhälle. (Connell 1996, s.101) Detta avståndstagande från beteende 

som kan klassas som homosexuellt blir även ett avståndstagande från homosexualitet i stort, att 

könskorrigera och uppmana till förändrat beteende blir ett försök att "bota" homosexualitet. "Det 

finns många läkare som ser oss som sjuka eller störda. Vi ska botas, till och med "räddas", från 

vårt tillstånd" säger Jaime. Den maskulinitetsroll som Jaime, Victor och andra transmän ska 

uppfylla ska följa vissa specifika genuspraktiker och dessutom vara heterosexuell, både i faktiskt 

sexuellt beteende och i vilka signaler deras kroppar sänder ut. De läkare som uttrycker dessa 

tankar om patienternas utseende blir vad Bremer kallar för gränsvakter till det övriga samhället. 

Det är genom dem som kulturella normer och förväntningar filtreras, läkarna förmedlar sina egna 

idéer och normer om hur de transsexuella bör uppföra sig för att passera utifrån vad de själva 

upplevt. De uppmanar alltså till en specifik sorts könsgörande, genom att peka ut vad som är 

önskvärt och rätt i fråga om beteende och utseende. (Bremer 2011, s. 98, 102) 

Antagandet och förväntningen att könskorrigeringen fungerar som en heterosexualiserande 

process reflekteras i en anekdot som både Jaime och Victor tar upp. Jaime berättar: 

Vi deltog i en panel om vårdens behandling av transsexuella. Det var en läkare där 

som är en av de få i Chile som kan genomföra vaginoplastik. Han sa, inför alla, att 

han inte opererar lesbiska transkvinnor för han förstår inte syftet med att skapa en 

vagina som inte ska penetreras. 

Denna läkare erkänner alltså att det finns andra sexuella läggningar än heterosexualitet, men 

uppmuntrar en sexuell läggning framför andra. Patientens önskade ingrepp måste överensstämma 

med den funktion som könsorganen ska fylla, vilket i läkarens mening är ett heterosexuellt 

samlag. Hird beskriver liknande tankegångar vid könsbestämmandet och opererandet av 

intersexuella barn. I de operationer som utförs på barn fastställda som flickor så prioriteras 

vaginans förmåga att penetreras av en penis framför det estetiska utseendet eller den fysiska 

bekvämligheten (som elasticitet), vilket kan leda till komplikationer senare i livet. (Hird 2000, s. 

351) Det heterosexuella samlaget blir för läkarna en symbol för fullföljandet av en linjärt kön, 

det är genom det som passerandet blir fullständigt. 

Informanterna berättar också om en önskan från läkarnas sida att deras partners ska delta vid 

något, eller flera, möten under behandlingen. Victor upplevde detta möte som ett sätt för läkaren 

att dels bekräfta sina fördomar om transsexuellas sexuella läggning, dels som ett sätt att granska 
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förhållandet, att se om Victor kunde vara "mannen" i förhållandet i relation till sin partner, som 

identifierar sig som lesbisk kvinna. Som man förväntas Victor vara den dominanta parten i 

förhållandet med sin partner, som under hans transition var en kvinna. Som en del av hans 

manliga roll ingår det att inneha en överordnad position, och detta ska märkas i deras relation. 

Andrea Dworkin menar att samlag är den yttersta formen av ett upprätthållande av mäns 

dominans och makt över kvinnor, det språkliga beskrivandet och den kulturella meningen av 

samlag gör detta förhållande av över- och underordning implicit och uppfattas som naturligt. 

(Dworkin 2007, s. 159, 174) Detta insisterande att vaginor är till att för att penetreras blir ett sätt 

att upprätthålla heterosexualiteten som den främsta, och dominerande, sexuella läggningen, och i 

längden även ett sätt att upprätthålla könsrollerna. När Victor uppmanades ta med sin partner till 

möten med sin läkare var det för att se att han kunde passera som man i ett heterosexuellt 

förhållande, och alltså inneha en dominant position över sin kvinnliga partner. Även om Victor, 

som en man med vagina, inte fysiskt kan penetrera sin partner på "rätt" sätt, så förväntas han som 

man vara den dominanta parten i förhållandet. Precis som Victor och Jaime attribueras manliga 

könsorgan genom genital attribution så förväntas Victor uppföra sig på ett sätt i sitt förhållande 

som signalerar något som jag valt att kalla för ett slags kulturellt penetrerande. Även om han inte 

fysiskt kan penetrera sin partner som det förväntas av honom i rollen som man, så förväntas 

Victor att, i Ahmeds ord, "take up space" genom sina kroppsliga praktiker, han ska inneha en roll 

som implicit uppvisar denna överordnade, penetrerade position i relation till sin kvinnliga 

partner. Ahmed skriver om "tryck" som leder oss in på vissa spår, ett socialt tryck att följa en 

specifik riktning. (Ahmed 2006, s. 17) Det finns ett socialt tryck på Victor och hans partner, då 

det finns en förväntning på hur deras förhållande bör ser ut nu när det uppfattas som en 

heterosexuell relation. Victor, Jaime och Isabel bör alltså, för att bli "riktiga" män och kvinnor, 

eller åtminstone passera som det, eftersträva att upprätthålla den över- och underordning som 

förväntas finnas i förhållanden mellan kvinnor och män. För att transkvinnor ska bli riktiga 

kvinnor måste de alltså kunna penetreras, de måste ha vaginor, och ett kriterium för att en läkare 

ska vilja ge dem detta är att vaginan kommer att "användas" på rätt sätt. Först genom denna 

penetration kan transkvinna bli en "riktig" kvinna, genom att tas av en man och ockuperas på 

samma sätt som andra kvinnor. I rollen som kvinna ska Isabel upprätthålla samma över- och 

underordning som Victor och Jaime i relation till sina partners, hon förväntas bli underordnad 

och penetrerad av en manlig partner. Schippers menar att hegemonisk maskulinitet inte bara ska 
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definieras utifrån sin skillnad från femininet, utan även utifrån dess kompletterande och 

hierarkiska förhållande till femininitet. (Schippers 2007, s. 91, 94) Idén om det binära, linjära 

könet innebär att diskurser kring femininitet och maskulinitet skapas och formas i relation till 

varandra, som två kompletterande motsatser. Medan Victor och Jaime ska vara den dominanta, 

penetrerande parten i sina förhållanden ska Isabel alltså vara den underordnade, den som 

penetreras. 

Adrienne Rich ser den obligatoriska heterosexualiteten som ett sätt att kontrollera detta 

maktförhållande mellan män och kvinnor, att försäkra den manliga överordningen. Lesbiska 

relationer, menar hon, bryter ett tabu och tar avstånd från ett obligatoriskt "way of life". (Rich 

1980, s. 649) Victor, Jaime och Isabel tar alla avstånd från en absolut heterosexualitet och menar 

att även om de har haft heterosexuella relationer, så vill de inte fastna i den kategorin. Att 

kategorisera sig själv, att upprätthålla synen på sexualitet som riktat mot en specifik grupp eller 

ett specifikt kön, blir för dem även att upprätthålla en syn på det "normala". Som politiska 

engagerade transaktivister blir det viktigt för dem att ta avstånd från begreppet "normalt" och det 

som kan associeras med normativitet, så som heterosexualitet. Isabel kopplar samman sitt sätt att 

se på kön när hon var yngre, som två avskilda kategorier, med synen på heterosexualitet och 

homosexualitet. "Jag identifierar mig inte som någonting nu, jag är bortom definitioner. Blir jag 

kär i en man, så är det så, och blir jag kär i en kvinna, så går det bra också. Det spelar ingen roll" 

berättar hon. 

Såväl i relation till könskorrigering och att "gå hela vägen" som till att definiera sin sexuella 

läggning, tar informanterna alltså numera avstånd från absoluta kategorier som heterosexuell och 

ser inte heller någon poäng i att eftersträva specifika könsroller för att bli "riktiga" män eller 

kvinnor. Samtidigt som informanterna tar avstånd från begreppet normalt så rör de alla vid ämnet 

att deras könskorrigeringar i princip innebär ett normaliserande av deras kroppar. Deras 

passerande innebär en förändring i deras positioner inom genushierarkier i samhället, men också 

en upplevd förlust av deras förmåga att "genusbråka" och störa med sina icke-normativa kroppar. 
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2.4 Könskorrigering som klassresa och att förlora sin queera potential 

Jaime liknar transitionen vid en klassresa. Förutom att man rent socioekonomiskt kan göra en 

klassresa på grund av sitt passerande, och därmed mindre utsatta position, så gör man också en 

könsmässig klassresa. Den socioekonomiska aspekten och den sociala utsattheten har redan 

diskuterats mer ingående i avsnitt 2.1, den sociala utsattheten. Gällande den könsmässiga 

klassresan så menar Jaime att man stiger eller sjunker i rang, i klass, beroende på ens tidigare 

position, och att transmännen är de som gynnas i den hierarkiska könsstrukturen. Bourdieus fyra 

kapitalformer - ekonomiskt, kulturellt, socialt och symboliskt - omsätts alltså i och med 

informanternas könskorrigering, framför allt vad det gäller de tre sistnämnda. (Skeggs 1999, s. 

20-21) Genom att förkroppsliga de kulturella bilderna av män och kvinnor förändras det 

kulturella och symboliska kapital som informanternas innehar, och det sociala kapitalet påverkas 

av deras kroppsliga begripliggörande, de är inte längre obekväma och stigmatiserade. I längden 

kan även det ekonomiska kapitalet förändras, vilket i sin tur påverkar de andra kapitalformerna 

ytterligare. Som tidigare nämnts så beskrevs den sociala situationen för transpersoner i avsnitt 

2.1, den sociala utsattheten, men Bourdieus kapitalformer går att applicera på såväl den 

socioekonomiska klassresan som på deras könsmässiga klassresa. 

"Jag kan bete mig hur jag vill. Jag kan ha många kvinnor, jag kan vara macho, och ingen bryr 

sig. Det är min rätt som man" berättar Jaime. Medan Jaime, som transman, stiger i rang i och 

med sin övergång från kvinna till man så nedgraderas Isabel och andra transkvinnor. Att från 

början klassas som en feminin man, och senare transvestit som i Isabels fall, är att redan befinna 

sig i en underordnad position inom gruppen män. "Det är otroligt. De befinner sig redan långt 

ner, och sjunker ännu mer när de blir kvinnor, jag förstår inte att de vågar" fortsätter Jaime. Att 

övergå till att vara kvinna från att ha varit man blir ytterligare ett kliv neråt, även om ens position 

kanske blir mindre hotfullt uppfattad av allmänheten. 

Förutom att transmän stiger i rang så menar Jaime att det även är lättare för transmän än 

transkvinnor att passera, och därför också lättare att göra denna resa. Det är mer accepterat för 

män att vara korta och späda, som Jaime, än det är för kvinnor att vara långa och ta plats. Som en 

kortväxt man med skägg kan Jaime numera passera obemärkt förbi, medan Isabel "sticker ut" 

med sin längre, starkare kropp. Jaimes position som man hotas därför inte av att han är kort, 

kortheten kodas inte som kvinnlig, och han blir därför trygg i den roll som han nu innehar. Han 
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upplever sig själv vara man och uppfattas även som man av sin omgivning. Isabel passerar som 

kvinna, men "märks"10 fortfarande och blir därför hotfull och, som ett resultat av sin hotfullhet, 

utsatt. Forskaren Ann Kroon stödjer Jaimes beskrivning i sin diskussion av male och female 

signs. Kroon menar att det kvinnliga blir kvinnligt genom en avsaknad av manlighet, medan det 

manliga även kan innefatta vissa kvinnliga drag. Detta innebär alltså att transkvinnors 

uppvisande av manliga drag förhindrar deras passerande som kvinnor, medan transmäns 

uppvisande av kvinnliga drag inte behöver hota deras passerande som män. (Kroon 2007, s. 81-

83) Isabels könsuttryck blir alltså hotfullt, och hon blir därigenom hotad att "avslöjas", om hon 

signalerar något som kan tolkas som manligt, medan Jaime och Victor har utrymmet att blanda 

såväl manliga som kvinnliga signaler, de är "tillräckligt" manliga för att ändå passera som män. 

Denna klassresa, oavsett om den är i stigande eller fallande riktning, och passerandet blir alltså 

viktig för så väl informanternas upplevelse av sig själva som för deras sociala och fysiska 

trygghet: om de inte passerar utan istället "märks" så finns det en risk att de utsätts för våld och 

övergrepp. Att enbart passera innebär dock att man fortfarande kan befinna sig i en utsatt 

situation, då passerandet är villkorat på det sättet att man kan "avslöjas" för det man egentligen 

är. Bremer beskriver passerande som att den transsexuella kroppen "försvinner" och blir en i 

mängden, och det är i detta försvinnande som kroppens bekvämlighet ligger, men i och med att 

passerandet är villkorat finns hela tiden risken att passerandet ska upphöra. (Bremer 2011, s. 

134-136) Samtidigt som detta passerande innebär en ökad trygghet, och därigenom en förbättrad 

psykisk hälsa och ökad bekvämlighet för en transperson, så beskriver Victor det som att man 

också förlorar någonting.  

Victors transition har inneburit att han har gått från att ses som en butch, lesbisk kvinna till att nu 

passera som en (framför allt) heterosexuell man, vilket han beskriver som tråkigt. Även om 

butchkvinnor är relativt accepterade så menar Victor att de ändå är en utsatt grupp som, i 

egenskap av att avvika från normen, har möjlighet att störa och genusbråka. Tidigare har Victor 

avvikit dels från samhällets ideal och femininitet och kvinnlighet och dels från heteronormen 

genom att framför allt ha relationer med kvinnor - även om de inom paren såg på sin relation 

som heterosexuell - och uppfattades därför i uttryck och genom handlingar som queer. Victor 

berättar: 

                                                
10 Den spanska formuleringen "se les nota", ungefär "de märker av henne" eller "hon märks av". 
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Jag har haft relationer med både män och kvinnor, men jag är nog mest hetero, och 

det känns ganska tråkigt. Det är löjligt, men jag känner mig tråkig. Jag kan ju 

fortfarande vara aktivist, det finns fortfarande mycket att slåss för, men jag stör inte 

lika mycket längre. Jag är inte längre underhållande.11 

Victors tidigare relationer, som ofta har varit med partners som definierat sig som heterosexuella 

kvinnor och som upplevt Victor som man, representerar en sorts "uppror" mot heteronormen 

eftersom de uppfattas som annorlunda, även om Victor själv kodar förhållandena som 

traditionella, könsrollsmässigt. Nu när han passerar som man fysiskt så ses dessa förhållanden 

inte längre som något avvikande, och kombinationen av att både passera och ses som traditionellt 

heterosexuell gör att han upplever sig själv som tråkig och utan "slagkraft", även om han 

fortfarande kan arbeta med OTD och transaktivism. 

Även hos Jaime och Isabel finns denna upplevelse av att ha förlorat något. Isabel beskriver det i 

termer om att normaliseras. "Jag gillar inte ordet normalt. Jag förstår inte varför man skulle vilja 

normalisera allting." Könskorrigering blir ett normaliserande, och assimilerande, på både gott 

och ont. Samtidigt som de själva definierar sig som transpersoner, så uppfattas deras kroppar 

som "vanliga" mans- och kvinnokroppar, de passerar som CIS-personer. De är bekväma i sina 

kroppar, de är alla nöjda med att ha bytt juridiskt kön - senast ute var Victor, vars förfrågan 

godkändes i augusti - och mår psykiskt bättre än de gjort tidigare, men saknar också den 

uppenbara "bråkigheten" med sina icke-normativa kroppar och beteenden. Att försvinna in i 

mängden av kroppar och passera är alltså både ett erkännande av framgångsrik kropp och en 

förlust för informanterna. Jamison Green beskriver det paradoxala i transpersonens simultana 

önskan efter att normaliseras, att bli bekväm och begriplig, och önskan att fortsätta 

uppmärksamma ens transidentitet. Han skriver "[i]n order to be a good - or successful - 

transsexual person, one is not supposed to be a transsexual at all." Att "lyckas" som transperson 

innebär alltså att man integreras och passerar som CIS-person, att ens transition inte ska vara 

synlig, man ska inte längre vara medveten om sitt tidigare liv i en annorlunda könad kropp, 

medan Green menar att ens transidentitet fortsätter vara en del av ens könsuttryck och något som 

många vill fortsätta prata om. (Green 2006, s. 500-501) Transpersoners synlighet i exempelvis 

politiska diskussioner synliggör deras historier och perspektiv och den queera potentialen som 

                                                
11	  Spanskans "entretenido", ungefär underhållande, roande.	  
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informanterna upplevt att de förlorat genom sina könskorrigeringar uppmärksammas genom 

deras erfarenheter. 

I det andra avsnittet, om det linjära könet, diskuterade Victor hur det är rummet omkring honom 

som förändras, snarare än att han rör sig framåt i sin transition. Han och omgivningen förändras 

tillsammans, men han byter inte plats. I hans tankegångar om sin förlorade "bråkighet" 

uppmärksammas återigen denna tanke om rummet och orientering. Som icke-normativ kropp 

upplevde Victor inte att det fanns samma riktlinjer att följa, hans framtid var inte lika bestämd 

och det fanns utrymme att bråka. Nu upplever han istället att han som heterosexuell man 

förväntas bete sig på ett speciellt sätt; Ahmed beskriver detta som att falla in i leden (fall in line) 

och att man förväntas följa en viss riktning. Samtidigt menar Ahmed att man kan vara medveten 

om att det finns andra linjer och riktningar att följa, särskilt om man bytt riktning. (Ahmed 2006, 

s.15) Victor är inte längre desorienterad, men att han är orienterad behöver inte heller betyda att 

han är fast i en riktning. Han upplever att han har förlorat en del av sin "rebelliska slagkraft" men 

kan fortfarande vara en aktiv transaktivist, han är fortfarande medveten om den problematik som 

finns. Han är med Ahmeds ord fortfarande medveten om att det finns andra riktningar att röra sig 

i. 

Hird diskuterar hur transsexuellas val att inte definiera sig som "male" eller "female" blir ett 

verktyg för att dekonstruera kön och ta avstånd från färdiga kategorier. (Hird 2000, s. 356) 

Samtliga informanter har efter sina juridiska könsbyten fortsatt att benämna sig själva som 

transpersoner, antingen som "hombre trans" (transman) eller "mujer trans" (transkvinna). Genom 

att se trans som en del av sina identiteter även efter könskorrigeringen fortsätter de att "bråka" 

trots att de passerar, då de inte ansluter sig till ett binärt system och traditionella definitioner av 

vad det innebär att vara man eller kvinna. 

Det som Victor kallar för sin "rebelliska slagkraft" ställer även till med problem för 

informanterna. Deras avvikande beteende och könsuttryck gör att de blir en särskilt utsatt grupp i 

samhället, dels på grund av ignorans gällande vad transsexualism är, dels på grund av 

värderingar som utpekar allt avvikande som dåligt och hotfullt.  
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3. Avslutande diskussion och slutsatser 

Med hjälp av tre frågeställningar har dels transsexuellas erfarenheter av konstruktionen av kön i 

mötet med den chilenska vården studerats, dels vilka femininiteter/maskuliniteter som 

eftersträvas inom detta vårdsystem. Därefter har transsexuellas sociala utsatthet diskuterats för 

att belysa hur deras könsidentiteter och samhällets syn på kön påverkar informanternas liv även 

utanför de könskorrigerande processerna inom vården.  Inom de fyra teman som diskuteras i 

analysen går det att utröna två huvudsakliga, övergripande teman. Tema 1 och 4 handlar mer om 

hur könskorrigering påverkat informanterna, både vad det gäller deras sociala utsatthet och deras 

queera potential och förmågan att genusbråka, medan tema 2 och 3 fokuserar främst på 

kollisionen mellan läkare och patient, 

Tema 1 diskuterar transpersoners utsatthet och hur deras livssituationer påverkats när de 

"kommit ut" som trans. Informanterna vittnar om de ekonomiska och sociala problemen som 

uppstått för dem; Isabel hade inte möjlighet att slutföra sin gymnasiala utbildning på grund av 

det våld hon utsattes för av andra elever och började till slut prostituera sig för att kunna försörja 

sig, och Jaime förlorande sitt jobb och levde som hemlös under ett flertal år. I takt med att de 

inlett sina könskorrigeringar och börjat passera, har dock deras kapitalformer omsätts och deras 

livsvillkor förbättrats. Informanterna talar också om hur vårdpersonals okunskap om 

transsexualism gör att även sjukhus blir en utsatt miljö; deras villkorade passerande gör att man 

riskerar att "avslöjas" om någon inom vården kallar en för ens juridiska namn och transpersoner 

har tidigare blivit utsatta för kränkande undersökningar när de påbörjat sina könskorrigeringar. 

Genom att fortsätta kalla sig själva transpersoner och transaktivister och inte anta normativa 

beteenden, vilket exemplifieras i relationen mellan Victor och hans partner, kan de fortfarande 

bråka i en viss utsträckning. Att vara transperson öppet innebär en viss social utsatthet, men 

informanterna menar också att allmänhetens attityder mot transpersoner har förändrats - 

åtminstone där i den stad de bor och deras organisation är verksam.  

Det andra temat beskriver de skilda synerna på kön som uppvisas i mötet mellan läkare och 

informanterna som patienter. Det uppstår en kollision mellan läkare och patient gällande synen 

på vad könstillhörighet och könskorrigering innebär. Medan läkarna ansluter sig till en absolut 

tvåkönsmodell, och därför anser att man bör gå "hela" vägen i sin könskorrigering för att bli 

"riktiga" män och kvinnor, så har informanterna i den här studien en mer flexibel syn på kön. För 
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informanterna är det vissa specifika ingrepp och skeden i transitionen som betonas som viktiga, 

t.ex. bröstoperationer (för såväl transkvinnor som transmän) och det juridiska namnbytet. I det 

tredje temat kopplas även sexualiteten till detta räta, linjära kön som läkarna förväntar sig att 

informanterna ska vilja uppnå. Könskorrigering blir en process för att även korrigera 

sexualiteten, då läkarna antar att heterosexualitet är den "naturliga" och "rätta" sexualiteten, och 

det är därför som könstillhörigheten ska rättas till. Denna syn på heterosexualitet som det rätta 

förmedlas tydligt genom en läkares uttalande om vaginor som till för att penetreras, och att han 

inte ser poängen i att konstruera en vagina till en lesbisk transkvinna. Förväntan från läkare på 

Victor att inneha en dominerande position i sitt förhållande med en CIS-kvinna reflekterar också 

en normativ syn på hur det heterosexuella förhållandet ska se ut. Mannen ska inneha en 

dominant, överordnad, penetrerande roll även när detta inte är fysiskt möjligt på "rätt" sätt, med 

en penis, medan kvinnan ska vara underordnad och penetreras. Även när mannen i fråga inte har 

en penis, som är fallet med både Jaime och Victor, så ska sättet som förhållandet är uppbyggt på 

ändå ge en bild av att de penetrerar och att kvinnorna penetreras, vilket jag har valt att kalla 

kulturell penetration. För läkarna är det alltså viktigt att deras patienter begripliggörs genom 

könskorrigering, vilket för dem innebär att informanterna ska uppfylla deras bild av ett linjärt 

kön, med den sexuella läggning och beteende som de anser är en del av det. Även om 

informanterna kan passera som män eller kvinnor så blir detta för läkarna inte tillräckligt, utan de 

ska rent fysiskt och beteendemässigt omvandlas "totalt" för att bli "riktiga" och "hela". För 

informanterna läggs vikten istället på deras bekvämlighet. Passerandet blir en del av denna 

bekvämlighet, men det handlar framför allt om deras bekvämlighet i sina egna kroppar, inte hur 

de uppfattas eller tolkas av andra. Det är i denna önskan att normalisera och assimilera som 

kollisionen uppstår mellan läkarna och informanterna. Informanterna eftersträvar inte samma 

linjära kön som läkarna förväntar sig av dem, och de har inte heller någon önskan att assimileras, 

vilket blir tydligt i tema tre. 

Det fjärde temat handlar dels om hur könskorrigering, och framför allt förmågan att passera, 

underlättar en omsättning av informanternas kapitalformer. Jaime beskriver det som en klassresa, 

då könskorrigering innebär att man kan inta en annan position i könsmaktsordningen. 

Passerandet innebär också att man befinner sig i en tryggare position, och är skyddad, i större 

utsträckning än tidigare, från fysiskt våld. Tema 4 diskuterar också hur detta passerande innebär 

en förlust av queer potential, då framför allt Victor, men även de andra informanterna, upplevt 
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minskande förmåga att kunna genusbråka och störa. Genom att passera så normaliseras 

informanterna, även om de själva är måna om att poängtera att de fortfarande ser sig själva som 

transpersoner och kan arbeta med transaktivism. Passerandet och tryggheten kan innebära en 

ökad bekvämlighet i rummet för informanterna, men deras förmåga att göra andra obekväma, att 

uppmärksamma att kön inte är linjärt, är något som de uttrycker en längtan efter att kunna göra 

igen.  

En mängd teoretiska begrepp har kunnat kopplas till informanternas berättelser. Parallellt med 

deras strävan att känna sig bekväma i sina kroppar, att bli begripliga för andra, att passera och på 

så sätt också kunna "försvinna i mängden", och på så sätt bli en så kallad "lyckad transperson" 

finns också en önskan att fortsätta genusbråka, störa och "underhålla". (Ahmed 2006, s. 6-7, 12, 

15, 23, Bremer 2011, s. 40-41, 43, Green 2006, s. 500-501) Informanterna upplever att läkarnas 

mål med könskorrigering är att upprätthålla en binär könsmaktsordning, där man antingen är 

kvinna eller man, där man följer den heterosexuella matrisen och åtrår sin komplementära 

motsats. (Butler 2005, s. 296) Detta har orsakat en kollision med deras läkare då de själva önskar 

behålla sin queera potential även efter sina könskorrigeringar och dessutom har en mer 

socialkonstruktivistisk syn på kön. Det har även gått att se att informanternas transidentiteter gör 

dem särskilt utsatta, då fördomar om och våld mot transsexuella påverkat deras sociala, 

kulturella och ekonomiska möjligheter sedan barndomen. Informanterna vittnar om förändringar 

i attityder mot transsexuella och förbättrade förhållanden i den könskorrigerande processen, men 

menar att det fortfarande finns mycket som måste förändras, inte minst vad det gäller läkarnas 

syn på kön och sexualitet. 
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5. Bilagor 

5.1 Intervjuguide (svensk version) 

Då intervjuguiden skrevs i original på spanska och sedan har översatts kan lingvistiska skillnader 
förekomma. Under intervjuernas gång lades frågor till och vissa frågor i formuläret togs inte upp. 
Fokus lades på de olika ämnena - utredningsprocessen, könskorrigering, sexualitet, förändringar 
och övriga frågor - framför de faktiska frågorna. 

 
1. Livsberättelse: Kortfattat om vem du är, var du kommer ifrån. Hur identifierar du dig? 
2. Utredningsprocessen 
Hur ser utredningsprocessen ut i Chile, eller hur såg den ut för dig? Kan du beskriva den? 
När påbörjade du processen och var befinner du dig i den idag? Har du bytt namn? 
3. Könskorrigering 
Hur upplevde du din könskorrigering? Var det en positiv upplevelse? Kände du dig vid något 
tillfälle dåligt behandlad? 
Upplevde du att den vårdpersonal du var i kontakt med hade tydliga uppfattningar om vad som är 
feminint/maskulint? Fanns/finns det förutfattade meningar om hur du bör agera för att 
uppfattas/vara man/kvinna? Fanns det utrymme för något annat än "traditionell" 
femininitet/maskulinitet?  
Hur har detta påverkat ditt vardagsliv? 
4. Sexualitet 
Har du upplevt när du har haft kontakt med vårdpersonal att de har haft någon förutfattad mening 
om din sexuella läggning? Har de sett en koppling mellan sexualitet och din könsidentitet? Har 
de pratat med dig om din sexualitet? 
5. Förändringar 
Tror du att något har förändrats sedan du påbörjade din transition, gällande synen på 
transpersoner och förståelsen av kön? Har det förbättrats? 
6. Övriga frågor 
Vad har varit den bästa respektive värsta upplevelsen i din kontakt med vården? Vad skulle du 
vilja förändra med hur könskorrigering ser ut idag? 
Finns det något mer som du skulle vilja tillägga som jag inte frågat dig om? Något som du anser 
vara viktigt? 
 
Tillägg efter första intervjun: Vad är det största problemet för transrörelsen idag? Finns det 
någon särskild aktör som är problematisk? Vilken roll har politiker respektive kyrkan/religionen? 


