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Sammanfattning 

 

Man och kvinna är två separata och distinkta kategorier som används för att representera 

mänskligheten medan de som inte kan grupperas in i någondera osynliggörs och stigmatiseras.  

Uppsatsens syfte är att synliggöra transpersoners upplevelser av att vara könsöverskridande. 

Fokus ligger på bemötande från omgivningen och hur samhällets genusdikotomi påverkar 

erfarenheter av transpraktiker. Uppsatsen är en kvalitativ intervjustudie med tre transpersoner 

som växte upp som män men idag har en kvinnlig könsidentitet eller ett kvinnligt könsuttryck, 

d.v.s. transvestit och transgender. Queerteori har använts för att analysera materialet ur ett 

normkritiskt perspektiv tillsammans med befintlig tidigare forskning. Intervjupersonernas 

upplevelser visade på ett hemlighållande av sin transidentitet i början och en rädsla för att 

komma ut, men ett allmänt positivt bemötande när så väl skedde. Svårigheter upplevdes 

främst i kontexter som arbetsplatsen och i sammanhang som rörde deras barn. 

Intervjupersonerna ställde sig kritiska till det binära könstänkandet och lyfte fram ökad 

kunskap och synlighet som viktiga åtgärder för att förbättra situationen för transpersoner i 

samhället. 

 

Nyckelord: transperson, normer, bemötande, tvåkönsnorm, queerteori, cissexism, 

heterosexuella matrisen, identitet, Butler 
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1. Inledning 

 

1.1  Bakgrund 

En av de elementära kategorier vi människor placerar varandra i är kön. Den första frågan vi 

ställer om den nyfödde bebisen är om det är en pojke eller flicka. Samhället utgår ofta från ett 

binärt genustänkande och ignorerar de som inte kan inordnas i denna dikotomi. Man och 

kvinna är ord som används för att representera hela mänskligheten, faller en person utanför 

dessa är hen inte en del av mänskligheten (Whittle 2002: 39). Spädbarn som föds med ett 

könsorgan som inte kan definieras som kvinnligt eller manligt tvångsopereras så att de passar 

in i det ena eller andra, med motivationen att deras kroppar måste ”korrigeras” och 

normaliseras (Butler 2006: 26, 69). Enligt Whittle (2002: 4-5) är ramverket man/kvinna som 

motsatser något som utvecklats historiskt av flera skäl. I vissa förmoderna kulturer fanns det 

en annan förståelse för varierande genuspositioner. I vårt nutida västerländska samhälle är 

kategorin man och kvinna två separata och distinkta varelser. Enligt Danielsson (2009: 173, 

175) innebär dessa binära tankegångar en idé om endast två separata kön; man och kvinna, 

och två genus; manligt och kvinnligt. I denna dikotomi kan alla endast uttrycka en av dessa 

utan något mellanting. För de som känner en olustkänsla inför det kön som de tilldelats och en 

stark identifikation med det andra könet har det skapats en medicinisk diagnos vid namn 

könsidentitetstörning i DSM-IV; manualen för mentala sjukdomstillstånd (Butler 2006: 255, 

Danielsson 2009: 175).  

Biologiskt kön, könsidentitet och könsuttryck förväntas hänga ihop i det som kallas för 

tvåkönsnormen. Det biologiska könet definieras utifrån yttre och inre könsorgan, 

könskromosomer och hormonnivåer. Dessa komponenter kan anses vara för varierande för 

kategorierna man och kvinna, då t.ex. vissa föds med andra könskromosomer än XY eller XX 

(Darj & Nathorst-Böös 2008: 2 – 3) och ca 0,5 % föds som intersexuella, utan ett definierbart 

kön (Whittle 2002: 6). Könsidentitet är en persons självupplevda och självidentifierade kön, 

det kön hen känner sig som, medan könsuttryck är hur en person uttrycker sitt kön; genom 

kläder, kroppsspråk och beteende. Tvåkönsnormen innebär att det enbart existerar två kön, att 

alla tillhör en av dessa och att en persons könsuttryck och könsidentitet bestäms av det 

biologiska könet (Darj & Nathorst-Böös 2008: 2 - 3). Transpersoner utmanar detta 

traditionella paradigm. Uttrycket transperson är ett paraplybegrepp för personer som på något 

vis är könsöverskridande, då deras könsuttryck, t.ex. sätt att klä sig eller bete sig, inte 
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överensstämmer med det könsuttryck som förknippas med deras biologiska kön (Danielsson 

2009: 176 ).  Definitionen av begreppet transperson är inte entydig eller allmänt accepterad. 

Enighet råder om att det bör innefatta personer som klär sig i det andra könets kläder. Det 

inkluderar människor som definierar sig som transsexuella, transvestiter och crossdressers. 

Det är på många vis en heterogen grupp (Larsson, Lilja & Fossum 2008: 19).  

Åtskilliga transpersoner i dagens Sverige upplever stigmatisering, osynliggörande och 

stämpling. Folkhälsoinstitutets undersökning om  hbt-personers hälsa visar att transpersoner 

har betydligt sämre psykiskt välbefinnande i  jämförelse med resten av befolkningen, då de 

utsätts för diskriminering, trakasserier och våld eller hot om våld p.g.a. sitt könsuttryck (Roth 

et al. 2006).  Dessa historier blir sällan hörda och framställningar av transpersoner i media är 

ofta stereotypa och förfrämligande (Whittle 2002: 58-59). Tabubeläggandet av transidentiteter 

bidrar till att normer kring kön, hur vi tillåts vara och uttrycka oss upprätthålls och att vissa 

berättelser och verkligheter inte kommer fram.  

  1.2  Syfte och frågeställningar  

Syftet med uppsatsen är att lyfta fram och synliggöra transpersoners egna upplevelser och hur 

erfarenheter av att vara könsöverskridande kan se ut, med fokus på bemötande från 

omgivningen. Uppsatsen har även som syfte att diskutera konsekvenser kring normer för kön 

och att bryta mot dessa. Hur påverkar samhällets genusdikotomi synen på och bemötandet av 

transpersoner som inte anpassar sig till denna? Hur känner transpersoner själva att de 

påverkas av tvåkönsnormen? Hur behandlas och bemöts de av människor i sin omgivning, av 

myndigheter, och av samhället i stort? Fokus kommer utifrån intervjupersonerna att ligga på 

upplevelser från personer som föddes och uppfostrades som män men idag har en kvinnlig 

könsidentitet eller ett kvinnligt könsuttryck. 

 

1.3 Disposition 

 

Uppsatsen börjar med inledning och syfte och presenterar sedan en ordlista med förklaring för 

relevanta begrepp. Därefter beskrivs tidigare forskning kring ämnet. Efter detta följer ett 

teoriavsnitt där queerteori beskrivs. Nästföljande kapitel är metod där jag går igenom 

tillvägagångssätt, val av metod för uppsatsen och diskussion kring denna. Därefter kommer 

analysen där jag presenterar materialet och knyter an till tidigare forskning och teori. Sista 
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kapitlet är avslutande diskussion där jag summerar och för en övergripande diskussion kring 

analysen och dess implikationer för forskning och praktik.  

 

1.4  Ordlista  

Här presenteras en ordlista med definitioner av begrepp kring transfenomenet som kommer att 

användas i uppsatsen.  

Cisperson  - person som inte definierar sig som transperson. En cisman har en manskropp, 

känner sig som en man, ser enligt samhällsnormen ut som en man och är registrerad som man 

i folkbokföringen (Darj & Nathorst-Böös 2008: 2).  

Crossdresser – Person som klär sig i kläder som associeras med det andra könet (Danielsson 

2009: 173). 

Dragking & dragqueen – Person eller performer som klär sig ofta överdrivet manligt eller 

kvinnligt i syfte att underhålla (Danielsson 2009: 174). 

Hen – ett pronomen som är könsneutralt och kan användas istället för han eller hon (Darj & 

Nathorst-Böös 2008: 2). 

Intergender – Personer vars känsla av tillhörighet ligger bortom eller mellan de två 

könskategorierna (Danielsson 2009: 174).  

Intersexuell – Personer vars könsorgan inte är tydligt manligt eller kvinnligt, eller bär spår av 

båda (Danielsson 2009: 174). De som föds intersexuella opereras för att passa in i det ena 

eller andra, då ett tydligt biologiskt kön är nödvändigt för att få ett juridiskt kön (Darj & 

Nathorst-Böös 2008: 9). 

Transfobi – En negativ attityd gentemot transpersoner som kan uttryckas i enskilda 

människors åsikter och samhällets värderingar. Transfobi är kopplat till homofobi (Darj & 

Nathorst-Böös 2008: 3). 

Transgender – person vars biologiska kön och könstillhörighet inte överensstämmer, som 

förändrar sitt uttryckssätt för att harmoniera med könstillhörighet utan att genomgå 

könskorrigering (Danielsson 2009: 176).  
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Transperson – Paraplyterm för personer vars könsuttryck eller könsidentitet skiljer sig från 

den norm som tillskrevs det kön de hade vid födseln (Danielsson 2009: 176).   

Transsexuell – Personer vars biologiska kön och könstillhörighet inte överensstämmer, som 

permanent försöker förändra sin kropp för att harmoniera dessa. Alla upplever inte samma 

känsla av disharmoni eller önskar samma behandling. Det finns FtM (female–to–male); 

kvinna–till–man transsexuella personer, och  MtF (male-to-female);  Man–till–kvinna 

transsexuella personer (Danielsson 2009: 174- 176).  

Transvestit – Benämning på person som periodvis eller alltid använder kläder eller andra 

attribut som tillhör en könsroll personen inte förväntas ha (Darj & Nathorst-Böös 2008: 3). 

 

2. Tidigare forskning  

2.1  Vad är trans?  

Transpersoner som fenomen kan i olika kulturer ha varierande uttryck och förändras över tid. 

De dominerande grupperna inom begreppet är transsexuella och transvestiter. En gemensam 

nämnare för transpersoner är att de alla överskrider kulturella och traditionella genusnormer 

och som en följd av detta blir stigmatiserade i den västerländska kulturen. Det kan diskuteras 

om en transsexuell som genomgått könskorrigering ska inkluderas i begreppet transperson 

eller ses som vilken man eller kvinna som helst. Transperson som fenomen kan ses som ett 

sätt att uttrycka en identitetskonstruktion som överskrider traditionella normer kring kön och 

genus i samhället (Larsson, Lilja & Fossum 2008: 20-21, 24-25). Transpersoner känner inte 

att deras beteende är kongruent med samhällets förväntningar och regler gällande vad som är 

en man eller kvinna (Whittle 2002: 6). Danielsson (2009: 133, 89) påvisar att 

transidentifikation handlar om olika sätt att relatera till sin könsidentitet och inte är kopplat till 

sexualitet. Han menar att transpersoner inte försöker ändra sin könsidentitet, utan hitta ett sätt 

att uttrycka den  så att omgivningen förstår vem hen är.  

Man-till-kvinna transsexualism är vanligare än kvinna-till-man transsexualism enligt många 

forskare, men andra menar att detta kan bero på underrapportering för kvinna–till–man 

(Larsson, Lilja & Fossum 2008: 133).  Larsson, Lilja & Fossum (2008: 22-23) framhåller 

vikten av att inte upprätthålla ett för skarpt ”vi och dem”-tänkande i forskning om 
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transpersoner. För att undvika detta är det viktigt att använda transpersoners egna berättelser 

som en viktig källa till kunskap. Utöver det är det också viktigt att problematisera de genus- 

och könsrollsnormer som finns i samhället i relation till begreppet transperson och dess 

innebörd.  

 2.2   Diagnos 

År 2009 inkluderades könsöverskridande identitet och uttryck i diskrimineringslagstiftningen 

i Sverige (Darj & Nathorst-Böös 2008: 8). Tidigare har transidentiteter främst setts som en 

mental störning. Transvestism fanns med som diagnos i manualen DSM-IV (Larsson 1997: 

77), men togs bort år 2009 (http://www.rfsl.se/?p=2840 2011).  Larsson (1997: 415) menar att 

transvestism ofta analyserats utifrån en sjukdomsmodell då crossdressing setts som en sexuell 

perversion inom det medicinska och biologiska ramverket. I  manualen DSM-IV finns den 

medicinska diagnosen könsidentitetsstörning , som är nödvändig för transsexuella som vill 

genomgå finansierad könskorrigering och hormonbehandling (Darj & Nathorst-Böös 2008:6-

7).  Diagnosen har kritiserats av bl.a. Butler (2006: 26).  I Sverige och ett flertal andra länder 

måste transsexuella enligt lag steriliseras eller åtminstone vara oförmögna att fortplanta innan 

de kan byta kön (Whittle 2002: 162).  Enligt forskningen om transsexualism och transvestism 

med avseende på t.ex. personlighet, så finns det inga belägg för att framställa dessa som en 

sjukdom (Larsson, Lilja & Fossum, 2008 : 155). Genusavvikelse i sig är nämligen inte en 

mentalsjukdom (Martin & Yonkin 2006: 120). Whittle (2002: 19) menar att transsexuella 

själva inte var en del av diskussionen om diagnostisering under 80-talet och början av 90-tal. 

Nya bidrag motsätter sig den kliniska synen på transsexualism som en mental störning, 

däremot befinner de sig i ett system som ser dem som anomalier. Diagnosen har tidigare varit 

en del av den medicinska kategoriseringen av homosexualitet. Butler (2006: 100) menar att 

diagnosen kan förstärka och underbygga det stigma som möter transpersoner.  

2.3 Sociala konsekvenser 

Enligt Roth et al. (2006: 5-6 ) har transpersoner sämre psykisk välbefinnande än övriga 

befolkningen, särskilt bland yngre i åldersgruppen 16-29 år, i enlighet med den webbenkät 

som Folkhälsoinstitutet skickade ut 2005. Ungdomstiden kan vara en period med större 

känslighet för omgivningens och samhällets bemötande då många söker efter en identitet 

(Larsson, Lilja & Fossum 2008: 26).   Enligt Nuttbrock et al. (2002) så påverkas 

transpersoners psykiska välmående av i hur hög utsträckning transidentiteten respekteras, kan 

http://www.rfsl.se/?p=2840
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inkorporeras i sociala roller och ges möjlighet till uttryck i sociala relationer. 

Identitetsbekräftelse, empowerment och stöd från den nära omgivningen är därför av vikt. 

Transpersoner har i högre utsträckning än resten av befolkningen utsatts för våld och 

trakasserier p.g.a sitt könsuttryck; 27 %  i jämförelse med 5 % bland icke-hbt personer. 20 % 

hade någon gång upplevt sig diskriminerade p.g.a. sitt könsuttryck (Roth et al. 2006:  72, 76, 

78). Undersökningen visade också att 59 % av transpersonerna i undersökningen var rädda för 

våld och trakasserier p.g.a. sitt könsuttryck. Att ha avstått från att gå ut ensam p.g.a. rädsla för 

överfall var vanligare än bland cispersoner. 41 % hade upplevt kränkande behandling under 

de senaste 3 månaderna i jämförelse med 27 % bland övriga befolkningen. Av de i 

åldersgruppen 16-29 hade 72 % blivit utsatta för kränkande behandling under de senaste 3 

månaderna (Roth et al. 2006: 68-71). 

Transpersoner var inte lika öppna med sitt könsuttryck bland familj, vänner och 

skola/arbetsliv som homosexuella personer (Roth et al 2006: 8). 32 % sade sig sakna 

emotionellt stöd. Det var vanligare att sakna emotionellt stöd bland de som inte var 

föreningsaktiva. 37 % av de tillfrågade transpersonerna uppgav att de inte hade tillit till flesta 

människor, speciellt i den lägre åldersgruppen skattades tilliten till omgivningen lågt (Roth et 

al. 2006: 82, 85). Upplevelsen av ängsla, oro och ångest var mycket vanligare bland de 

tillfrågade transpersonerna än den övriga befolkningen, detta var åldersberoende, då det var 

betydligt mer förekommande bland yngre transpersoner (16-29 år). 40 % av de svarande 

transpersonerna uppgav att de hade nedsatt psykiskt välbefinnande (Roth et al. 2006: 6, 27). 

Av de transpersoner som svarat på enkäten hade hälften någon gång övervägt att ta sitt liv, 65 

% av de i åldersgruppen 16-29 år hade någon gång funderat på självmord. Självmordsförsök 

är vanligare i hbt-grupper än befolkningen som helhet, och speciellt hög bland transpersoner; 

21 % svarade att de någon gång försökt ta sitt liv. Det var vanligare att transpersoner med kort 

utbildning hade försökt begå självmord än de med lång (Roth et al. 2006: 25, 35, 37). 

Transpersoner i storstäder hade sämre psykiskt välbefinnande än de som lever i mindre städer 

och landsbygd. Bland transpersoner var förtroendet för samhällsinstitutioner mindre bland de 

som inte var föreningsaktiva eller födda i ett annat land än Sverige (Roth et al. 2006: 25, 80).  

De psykiska påfrestningar som möter transpersoner tycks inte främst handla om en personlig 

dimension bland transpersonerna själva, utan snarare de identitets- och könsrollsnormer som 

finns i samhället (Butler 2006). Nuttbrock et al. (2002)  menar att transpersoners psykiska 
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välbefinnande påverkas av hur mycket stöd de får i nära relationer och hur mycket utrymme 

de ges att fritt kunna uttrycka sin transidentitet.  Graden av möjlighet att vara öppen med sin 

transidentitet inför andra påverkar risken för depression bland transperson, låg öppenhet 

samvarierar med depressionssymtom. Larsson, Lilja & Fossum (2008: 239) menar att vi 

behöver utveckla empowermentstrategier för transpersoner och ge yngre transpersoner 

möjlighet att utveckla positiva identiteter. Statens folkhälsoinstituts (Larsson, Lilja & Fossum 

2008: 422-423) förslag på insatser för att förbättra situationen för transpersoner är; genom 

lagstiftning, utbildningsinsatser, mer forskning och att utveckla den internationella analysen 

om hbt-identiteter. 

2.4  Kulturella faktorer 

Ross (1981: 75-81) fann i en jämförelse mellan Sverige och Australien 1981 att andelen 

transsexuella var signifikant högre i Australien än i Sverige. Länderna var i många andra 

avseenden jämförbara och befann sig båda i en västerländsk kontext. Den högre prevalensen i 

Australien kopplades till att landet vid tiden hade högre könsrollsdifferentiering och mindre 

lagligt stöd för jämställdhet mellan könen än i Sverige. Homosexualitet var också straffbart 

till skillnad från i Sverige där homosexuella var jämlika under lagen. Utifrån studien drogs 

kopplingar mellan andel transsexuella som sökte könskorrigering och hur könsrollsrigida 

samhällen är.   

Larsson (1997: 18) menar att transpersoner berör frågor om hur vi ska förstå jaget och 

jagupplevelsen. Garber (1993: 32) framför att en tänkbar förklaring till att manlig 

crossdressing är så tabubelagd i vår kultur är att det på ett påtagligt sätt ifrågasätter det 

västerländska samhällets djupt liggande föreställning att jaget är eller bör vara oföränderligt. 

Crossdressing överskrider enligt Garber identitetsnormer som tas för givna, vilket kan skapa 

ångest och rädsla i samhället. Detta handlar alltså inte bara om att kategorin man och kvinna 

uppluckras, utan att kategorin i sig är i kris (Garber 1993: 17). Många berättelser av 

transpersoner och forskning lyfter fram just identitet och hur vi ska förstå jaget i resonemang 

kring transpersonsfenomenet ( Larsson, Lilja & Fossum 2008: 107-109). 

Garber (1993: 3) skriver om hur klädsel både kan konstruera och dekonstruera könsskillnader. 

Crossdressing och attityder till detta har varierat mycket genom olika historiska tidsepoker, i 

flera tidiga kulturer var transvestism relativt vanligt. De som klädde sig i motsatta könets 

kläder inom många indiansamhällen i Nordamerika hade hög social status och möttes med 
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respekt. Crossdressing har betraktats som ett uttryck för en variation i det mänskliga beteendet 

i många s.k. ursprungskulturer. Ofta var transvestism i dessa kulturer kopplat till ett andligt 

självförverkligande (Larsson, Lilja & Fossum 2008: 30, 107-109).  

Olika jagperspektiv har en gemensam nämnare, vare sig det rör sig om kognitiv psykologi 

eller socialkonstruktivistisk teori; att människans medvetande är komplext, föränderligt över 

tid och kan innehålla flera deljag. Larsson, Lilja & Fossum (2008: 158, 71) framhåller en 

förändring av synen på ett endimensionellt till ett mer mångdimensionellt jag. De lyfter även 

fram makt som en faktor, vilka som definierar de identiteter som får uttryckas i samhället.  

2.5 Transfobi och cissexism 

Young (2000: 79 -81) beskriver något hon kallar för kulturell dominans, då en grupp blir 

osynliggjord och framställs som annorlunda, den Andre, och ofta skildras i stereotypa bilder. 

De dominerande grupperna framställer sig själva som allmängiltiga. Enligt Young ser den 

kulturellt dominerade gruppen sig själv med andras ögon och jämför sig med de måttstockar 

som den kulturellt dominerande gruppen satt upp, vilka betraktar en med förakt och 

medlidande. Enligt Young är det viktigt att förstå de processer som leder till orättvisa, inte 

bara resultatet av dessa. Hon menar att förtryck innebär att samhällen ger vissa grupper 

begränsade möjligheter att uttrycka sina erfarenheter.  

Elze (2006: 67, 86) menar att transpersoner befinner sig i en heterosexistisk sociokulturell 

kontext som på grund av könsuttryck och könsidentitet stigmatiserar och begränsar deras 

möjligheter. Danielsson (2009: 165) påvisar att samhället inte på något enkelt sätt tillåter 

människor att förflytta sig från det ena könet till det andra. Enligt Danielsson (2009: 99) kan 

viljan att komma ut som trans påverkas av olika faktorer, t.ex. transfobiska reaktioner men 

även egen internaliserad transfobi. Morrow (2006: 184) menar att många transpersoner har en 

internaliserad transfobi, då även de påverkas av de negativa budskapen från samhället. 

Danielsson (2009: 31-32, 173) skriver om ett cisgender ideal, vilket innebär att idealet är att 

vara cisperson, då könsroll och kön överensstämmer,  kvinnor är kvinnliga och män är 

manliga. All annan identifikation ses som mindre verklig. Detta benämner han som en sorts 

cissexism; en uppfattning om att transpersoners könsidentitet är mindre autentisk och 

underordnad cispersoner. Danielsson (2009:148) menar att det faktum att cisperson, en 

överensstämmande erfarenhet av kön, könsidentitet och könsuttryck, tills nyligen saknat en 

benämning lett till en alltid närvarande bekräftelse för cispersoner; ens person är tillåten och 
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naturligt given, en osynlighet. Danielsson (2009: 166, 173) påvisar därför ett cissexuellt 

priveligium, vilket innebär att cissexuella personer som upplever sitt fysiska och 

undermedvetna kön som överensstämmande överallt möts av en ständigt närvarande 

bekräftelse av sin identitet och läggning.  De upplever sin manlighet eller kvinnlighet som 

naturlig, autentisk och otvivelaktig, och kan därför kan ta sitt kön för givet på ett sätt som 

transpersoner inte kan.  

Enligt undersökningar om attityder till hbt-identiteter är män mer negativa än kvinnor. Likaså 

återfinns fler negativa attityder utanför storstadsområden, bland äldre och bland lågutbildade. 

Män som ser sig själva som maskulina är betydligt mer negativa än de som inte ser sig som 

maskulina. Att ha kontakt med hbt-personer och grupper påverkar också attityden på ett 

positivt sätt (Österman 2002: 9).  

2.6 Manlig transvestism 

Då intervjustudien innehåller upplevelser från personer som föddes och växte upp som män 

men kom att utveckla ett kvinnligt könsuttryck kommer detta stycke handla om manlig 

transvestism.  

En enkätstudie från Statens folkhälsoinstitut visar att de flesta tillfrågade transpersonerna - 

med fokus på manliga transvestiter - verkar ha en ordnad psykosocial bakgrund, då de flesta 

är gifta eller sambo, har god utbildningsbakgrund och en harmonisk uppväxt (Larsson, Lilja & 

Fossum 2008: 353). De flesta manliga transvestiter i Larssons (1997: 309) studie hade även de 

en s.k. välordnad psykosocial situation med hög utbildning, välbetalda jobb och äktenskap. 

Även i Garbers (1993: 96) studie var manliga transvestiter till största delen medelklass, 

heterosexuella och gifta.  

I Larssons (1997: 238) intervjustudie av manliga transvestiter fanns det bland vissa ett intresse 

för och en känsla av avundsjuka på den kvinnliga världen innan crossdressingen ägde rum. 

Vissa kände sexuella lustkänslor i samband med crossdressingen, och bland många uppstod 

en allmän välbehagskänsla och en identifikation med kvinnorollen.  Larsson (1997: 404) 

menar att transvestism är dynamisk i sin karaktär och att motiven till transvestism förändras 

över tid.  76 % av de manliga transvestiter som tillfrågades menade att de upplevde sig själva 

”som en man med en kvinnlig sida i personligheten som behöver komma till uttryck”. 

(Larsson, Lilja & Fossum 2008: 352). Larsson (1997: 63) talar om en rollbefrielse när det 
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gäller manliga transvestiter då det för många kan innebära en lättnad att slippa de 

begränsningar och krav som den manliga könsrollen innebär för vissa av dem.   

I en intervjustudie med manliga transvestiter från Statens folkhälsoinstitut menar de 

tillfrågade att den manliga rollen är för begränsande, medan det kvinnliga värderas positivt 

och ger större möjlighet att kunna uttrycka känslor. En transvestit berättar att hans känslighet 

kan kanaliseras ut genom den kvinnliga rollen. En annan manlig transvestit framhåller att den 

kvinnliga rollen ger möjlighet att uttrycka ett större känsloregister och att komma bort från det 

som han uppfattar vara den begränsande manliga rollen (Larsson, Lilja & Fossum 2008: 338, 

300, 335) .  

I studien med manliga transvestiter svarade den stora majoriteten av de som var gifta eller 

sambo att deras relation till sin partner var bra eller mycket bra (83 %), och att partnern i de 

flesta fall visste om det (Larsson, Lilja & Fossum 2008: 351). Larsson (1997: 472) menar att 

de hustrur till transvestiter som hade en mer negativ attityd till sin mans transvestism i studien 

ofta kände att deras identitet och roll som kvinna hotades.  

Transvestism är associerat med homosexualitet och gayidentiteter i den västerländska 

historien (Garber 1993: 4). Under andra perioder och i andra delar av världen har transvestism 

inte haft någonting med sexuell orientering att göra (Garber 1993: 131). Hur det kommer sig 

att denna associering mellan transidentitet och sexuell orientering växt fram kommer att 

belysas i nästföljande teorikapitel.  

 

3. Teori 

3.1  Queerteori 

Enligt Ambjörnsson (2006: 8-9) innebär queerteori att uppmärksamma och ha ett kritiskt 

förhållningssätt till det som anses vara normalt.  Enligt detta perspektiv är transpersoner inte 

avvikande. Det uppmanar oss att ifrågasätta sanningar som i samhället tas för givet. 

Ambjörnsson (2006: 11) poängterar att det finns olika vinklar att beskriva queerteori ur och 

olika frågeställningar och teoretiker att ta fasta på. Jag kommer ha fokus på Judith Butlers 

(1999) tankar om den heterosexuella matrisen och kön som performativt.   
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Queerteori utmanar vårt grundläggande antagande om en stabil identitet. Transfenomen 

uppfattas som en subversiv identitetskonstruktion som påminner om att den nuvarande 

genusordningen är ett uttryck för maktens godtycklighet (Ambjörnsson 2006: 159). Butler 

(2006: 73, 89) framhåller makt som sammanlänkat med konstruktion av identiteten, makten 

som bestämmer vad vi är eller kan bli. Hon menar att transsexuella för att genomgå en 

könsoperation är tvungna att acceptera en psykiatrisk diagnos. Detta riskerar att ha en 

patologiserande inverkan i synen på transsexuella och leda till transfobiska reaktioner.  

Begreppet diskurs är betydelsefullt i queerteoretiska sammanhang, ordets innebörd är ”en 

helhet av sammanhängande uttryck, utsagor och begrepp”.  Ur detta har en uppfattning vuxit 

fram om att vår syn på verkligheten styrs och uttrycks genom diskurser. (Emt & Eriksson 

2011 http://www.ne.se/lang/diskurs). Butler (2006: 30, 43) menar att samhället endast ger 

plats för två kategorier gällande genus, kvinnor och män. Därmed osynliggör samhället 

transidentiteter och gör det svårt att leva ett fullvärdigt liv, samtidigt som det möjliggör 

diskriminering av transpersoner. På diskursiv nivå görs de inte mänskliga, de existerar inte, 

utan avhumaniseras. Butler (2006: 91, 96) skriver att samhället med sina två genuskategorier 

inte förstår behovet att utvidga genus- och könsgränserna. Transsexuella måste acceptera en 

sjukdomsdiagnos för att kunna genomgå könskorrigering. Detta ger ekonomiskt stöd 

samtidigt som de hamnar i en diskurs som sjukförklarar dem, vilket kan leda till en negativ 

uppfattning av identiteten.  

Queerteori växte fram runt 1990-talet. Tyngdpunkten låg på att undersöka hur normer uppstår, 

upprätthålls, fungerar och ifrågasätts (Ambjörnsson 2006: 35). Queerteorin granskar vilka 

konsekvenser för människors levnadsvillkor och självförståelse kategorierna normal och 

avvikande får. Normer kring sexualitet och genus är det queer specifikt intresserar sig för, då 

t.ex. heterosexualitet kritiseras som något naturligt givet. Queerteoretiker ser inte enskilda 

människors handlingar som intressantast att undersöka, utan snarare de normsystem, som 

exempelvis heteronormativitet, som uppmuntrar ett visst sätt att leva (Ambjörnsson 2006: 51-

52).  

Queerteorins tankegångar grundas på den poststrukturalistiska tanketraditionen, däribland 

Foucault (Ambjörnsson 2006: 44-45). Samhällets normer internaliseras inom oss själva och vi 

följer dem av rädsla för att inte passa in. Denna normalisering är kopplat till makt. Enligt 

Foucault finns makt överallt; i relationer, institutioner och inom oss själva (Foucault 1980). 

http://www.ne.se/lang/diskurs
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Eftersom det ur queerperspektivet inte finns ett ursprungligt ideal så blir strävan efter att vara 

det som anses normalt och självklart ett svåruppnått projekt (Ambjörnsson 2006: 69). 

Avvikaren är inte ett begrepp för en särskild typ av individ utan ett sätt för 

heteronormativiteten att konkret markera och exkludera och på så vis upprätthållas. Normen 

ses som självklar medan avvikaren är problematisk; något som måste förklaras. Detta 

tankesätt skapar ett ”vi och de” där normen naturaliseras och inte ifrågasätts (Rosenberg 

2002:102).  

Butler kritiserar distinktionen mellan kön och genus och tanken att kön är något icke- 

diskursivt till skillnad från genus. Hon menar att det fysiska biologiska könet även det är 

socialt skapat, då kön är en effekt av våra kulturella föreställningar om vad biologiskt kön är, 

det finns ingen ursprunglig och naturlig manlighet eller kvinnlighet, ingen essens kopplat till 

kön (Butler 1999: 23-24). Subjektet är inom poststrukturalismen inte självgenererat, en orsak 

till sig själv (Rosenberg 2002: 55). Enligt queerteorin är identiteter instabila, föränderliga och 

ambivalenta. De ses inte som essentiella, utan performativa (Ambjörnsson 2006:48). 

Normsystem reglerar hur vi ska vara en man och kvinna, men också att vi ska vara en man 

och kvinna. De enda möjliga identiteterna är dessa separata kön. De framställs som varandras 

motsatser och de förväntas begära varandra. För att vara kvinna måste du ha en kropp som 

kan kategoriseras som kvinnokropp, du måste uppträdda som en kvinna, alltså klä dig, gå och 

uttrycka dig enligt de förväntningar samhället har på en kvinna och ha ett heterosexuellt begär 

till det motsatta könet. Det är detta som kallas för den heterosexuella matrisen. Om vi inte 

följer denna ordning uppfattas vi av andra som mindre begripliga (Ambjörnsson 2006: 112-

113). Butler skriver att kategorin kvinnor bara blir stabil och koherent i kontext av den 

heterosexuella matrisen (Butler 1999: 9). Den kulturella matrisen kring könsidentitet kräver 

att vissa ”identiteter” inte kan ”existera”. Hon menar att vissa ”könsidentiteter” som inte 

passar in i de normer som säger att genus ska följa kön, uppfattas som logiska omöjligheter 

som en följd av detta (Butler 1999: 23-24).  Hon påvisar att markering av kön kvalificerar 

kroppar som mänskliga kroppar, om en kropp inte faller in i dessa kategorier faller de utanför 

det mänskliga (Butler 1999: 142). Rosenberg (2006: 12) skriver att män och kvinnor ska vara 

tydligt igenkännbara, de som inte är det hamnar utanför den omedelbara begripligheten.  

Performativitet innebär att kön och genus i första hand är att göra, inte att vara. Ingen är man 

eller kvinna per automatik utan görs till kvinna eller man (Rosenberg 2002: 69). Butler (1999 
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förord : xii, xv) menar att de binära könen används som ett sätt att säkerställa sexualiteten. 

Performativitet är repetition och ritual. Kön ses binärt, som motsatspar. En är ens köns i den 

grad den inte är det andra könet. Det är konceptet om den kausala relationen mellan kön, 

genus och begär, ett begär som är riktat mot det motsatta könet, en obligatorisk 

heterosexualitet. Det maskulina och feminina är differentierat och detta uppnås genom 

praktiker av heterosexuellt begär (Butler 1999: 30). 

Butler (1999 förord : xxiii) menar att transpersoner ifrågasätter kategorierna man och kvinna, 

och att det som uppfattas som verkligheten hos könet ställs på ända, vad är verkligt och 

overkligt? Det vi uppfattar som verkligt eller äkta är en föränderlig och modifierbar 

verklighet. Det Butler kallar för den naturaliserade kunskapen om kön är enligt henne en 

våldsam och begränsande omskrivning av verkligheten. 

Kön är repetitiva handlingar inom en rigid reglerande ram som producerar framträdandet av 

ett naturligt sätt att vara, en substans. Det binära ramverket för kön och genus ses som 

reglerande fiktioner som naturaliserar och konsoliderar det maskulina och heterosexistiska 

förtrycket och dess maktutövande (Butler 1999: 43-44). Det skiljer det uttalbara från det 

outtalbara och det legitima från det illegitima. De uttryck som tros vara resultatet av 

könsidentitet är istället det som könsidentiteten är performativt konstituerad av (Butler 1999: 

84, 33). När den nyfödde bebisen benämns som en pojke är det inte bara en beskrivning av 

verkligheten, det kan även ses som en performativ handling som gör något med bebisen. Detta 

leder sedan till upprepad exponering av föreställningar om vad en pojke förväntas vara. 

Upprepade handlingar av detta pojkgörande leder sedan till det vi uppfattar vara 

könsidentiteten. För att framstå som normala och begripliga måste vi förhålla oss till 

kulturella och sociala regler (Ambjörnsson 2006: 136-137).  

Det finns ingen förexisterande identitet som dessa uttryck och attribut speglar, uttrycken är 

det som utgör identiteten (Butler 1999: 180).  Handlingar, begär och gester producerar 

effekten av en intern kärna eller substans på ytan av kroppen som föreslår principen om 

identitet som orsak. Dessa gester är performativa då den essens eller identitet de antas 

uttrycka är fabrikationer som upprätthålls genom kroppsliga tecken och diskursiva ändamål. 

Den fabricerade illusionen om en inre essens är resultatet och funktionen av en publik och 

social diskurs. Kön är en produkt av en diskurs om en primär och stabil identitet (Butler 1999: 

173-174).  Handlingar av kön skapar idén om kön, det är det kollektiva samförståndet att 



17 

 

uppträda, producera och bibehålla diskreta och polariserande kön. Hon menar att vi 

regelbundet straffar de som inte lyckas göra sitt kön rätt. Det finns ingen aktör bakom 

handlingen utan aktören konstrueras genom handlingen. Detta innebär inte att vi är 

determinerade av diskursen (Butler 1999: 178, 181). Normer kan visa instabilitet och vara 

öppna för förändring.  De verkar som sociala praktiker, och är inte lagar eller regler. De blir 

istället reproducerade och återidealiserade i det vardagliga livets sociala ritualer (Butler 2006: 

46, 59, 65) Tilltalen som är grunden för hur vi upplever vår könsidentitet är inte enhetliga 

eller från samma källa. Det finns olika sätt att uppfatta dessa på och vi riskerar hela tiden att 

misslyckas med våra föreställningar. När vi beter oss på ett okonventionellt sätt uppstår 

förändring (Ambjörnsson 2006:139). Butler (1999: 43) menar att fokus inte måste ligga på att 

vara, utan att bli. En person är inte en kvinna eller man, ingen essens, utan en pågående 

process. 

Butler skriver om dragpersoner och hur de genom att imitera kön avslöjar den imitativa 

strukturen hos kön i sig. En parodi av originalet är en parodi av idén om det naturliga och 

originalet (Butler 1999: 41, 175). Det vi ser som normalt existerar alltid i relation till en 

motsats. Heterosexualiteten existerar bara i relation till sin motpol, en person vet att den är 

heterosexuell genom att veta vad hen inte är, den är beroende av homosexualitet för att kunna 

existera (Ambjörnsson 2006:67, 114).  

I relationen mellan avvikelse och norm menar Ambjörnsson (2006: 159-160) att det finns 

utrymme för ambivalens; erfarenheter som överskrider, glapp i systemet. Människors 

upplevelser och erfarenheter är inte alltid heteronormativa, trots att samhället är det. Den 

heteronormativa kulturen är inte enhetlig, den innefattar förhållanden, strukturer och 

ögonblick som underminerar och bestrider just denna enhetlighet. Dessa är inte alltid lätta att 

uppfatta. Eftersom den heterosexuella matrisen kräver sådana stödåtgärder för att 

upprätthållas kan det inte handla om ett naturligt och oproblematiskt varande enligt 

Rosenberg (2002: 70). Med ett essentialistiskt synsätt är skillnader mellan sociala grupper 

naturligt givna och oföränderliga. Utifrån queerteori är skillnaderna föränderliga och flytande. 

Olikheter kan bara definieras relationellt, då de är produkter av sociala processer. Istället för 

hierarkiserande dikotomier förespråkar Rosenberg (2002: 164) ett mer horisontellt synsätt på 

olikheter. Det skulle då ses som gradskillnader istället för artskillnader, och leda till att 

kategorierna blev fler men avgränsningarna mindre skarpa. Normativa uteslutningar skulle då 

bli färre.  
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Queerteorin kommer att användas i analysen för att belysa intervjupersonernas upplevelser av 

transpraktiker utifrån ett normkritiskt synsätt. Begrepp som kommer användas är den 

heterosexuella matrisen, performativitet och kritiken mot en stabil essens. Fokus kommer 

utifrån syftet att ligga på vilka föreställningar om och normer kring kön som speglas genom 

de reaktioner som intervjupersonerna möter och deras egna känslor och tankar kring sin 

transidentitet.  

 

4. Metod 

Syftet med uppsatsen är att lyfta fram transpersoners egna erfarenheter av könsöverskridande 

och bemötande, därmed är det av vikt att fråga transpersonerna själva. Således använder jag 

mig av kvalitativ metod och forskningsintervjuer. Jacobsen (1993: 183) menar att intervjuer 

ska genomföras när man behöver en "framställning som präglas av en viss persons kunskaper, 

attityder, synpunkter och uttryckssätt", vilket passar denna uppsats syfte. 

4.1  Tillvägagångssätt 

 

För att hitta intervjupersoner kontaktade jag olika föreningar för transpersoner via mail där jag 

förklarade att jag skrev c-uppsats i sociologi med syfte att synliggöra transpersoners 

erfarenhet av bemötande, varav tre personer hörde av sig genom mailkommunikation. En 

intervju skedde fysiskt, en via skypesamtal och en via mail. Intervjun då jag träffade personen 

fysiskt var ungefär två timmar lång på ett offentligt café. Första delen av intervjun spelades in 

på min medföljande dators ljudinspelare. Därefter dog batterierna och resten av intervjun 

antecknade jag. Därmed fick jag inte ned hela samtalet ordagrant. Att jag antecknade under 

mer än hälften av intervjun och inte kunde titta intervjupersonen i ögonen kan också ha 

påverkat hur intervjupersonen kände under samtalet. Två bor på långväga ort, varav en av 

intervjuerna skedde via mail, då jag skickade intervjufrågorna i intervjuguiden (se bilaga) och 

personen fick tid på sig att besvara frågorna när hen hade tid. Intervjun som skedde över 

Skypesamtal var ungefär en timme lång och spelades in.  

Det finns olika för- och -nackdelar med dessa sätt att samla in material. Fördelen med att få 

svar via mail är att intervjupersonen kan fundera längre över vad hen vill säga och ta upp 

samtidigt som det medför begränsningar på olika vis. Enligt Häger (2007: 139) är nackdelarna 
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med frågor via e-post att svaren blir mer formella, inga följdfrågor kan ställas och 

att intervjupersonen kan undvika svåra frågor lättare. Intervjuerna som inte skedde via mail 

var mer utförliga och personliga och jag som intervjuare kunde styra intervjun på ett annat sätt 

genom att ställa följdfrågor. Hur saker sägs kan även vara av lika stor vikt som vad som sägs. 

Nyanser i ordval och betoningar kunde uppfattas under de intervjuer som inte besvarades via 

mail. Att en intervju skedde över Skype utan att båda fysiskt var på samma plats kan ha gjort 

det svårare att bygga upp ett förtroende. Under den fysiska intervjun är det även lättare att 

uppfatta kroppsspråk och känslouttryck. I och med detta har jag tagit hänsyn till den 

information som framkommit i intervjuerna på olika sätt, då dessa skett genom olika medium.  

Jag utgick från det Johannessen och Tufte (2003: 98) kallar för den delvis 

strukturerade intervjun. I denna utgick jag från en intervjuguide (se bilaga). Intervjuguiden 

består av de teman som ska utforskas i intervjuerna med tillhörande generella frågor.  Dessa 

teman formades utifrån frågeställningarna och syftet med uppsatsen. Den här typen av 

intervju ger en bra balans mellan flexibilitet och standardisering. Detta ger enligt Jacobsen 

(1993:19) en någorlunda liknande struktur för alla intervjuer som gör det möjligt att bearbeta 

och jämföra dem med varandra. Den möjliggör också för nya oförutsedda aspekter under 

intervjuns gång. Frågorna är i stor utsträckning öppna i denna typ av intervju. Frågorna vid en 

intervju ska helst vara konkreta, enkla och fokuserade enligt Häger (2007: 64), vilket jag har 

försökt utgå ifrån.  

Jag ställde samma frågor till alla och försökte leda intervjun, med undantag för den som 

skedde via mail. Frågorna var ganska öppna och utvecklade sig i olika riktningar beroende på 

vad intervjupersonerna själva tyckte det var viktigt att ta upp. Jag som intervjuare påverkade 

hur intervjupersonerna svarade, med de frågor jag ställde, hur jag ställde dessa, och hur 

bekväma med att öppna upp personerna kände sig.  

Omfånget på de olika intervjuerna varierar kraftigt. Personen som jag fysiskt intervjuade fick 

jag betydligt mer information och material utav än från personen som svarade via mail, därför 

kommer det inte vara jämn fördelning mellan de olika intervjupersonernas berättelser, vilket 

påverkar de resultat som framkommer och analysen. Alla intervjupersonerna är födda som 

män med kvinnlig könsidentitet eller könsuttryck, och är antingen transvestiter eller 

transgender. Mycket av litteraturen som använts har också fokus på den gruppen. Denna 

uppsats och de tankar som framkommer genom intervjupersonerna kan inte tillämpas på andra 
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transgrupper, som transsexuella och transpersoner som fötts med kvinnligt biologiskt kön. 

Samtliga intervjupersoner är med i en transförening och öppna med sin transidentitet i de 

flesta sammanhang. Dessa tre kan därmed ha annorlunda erfarenheter än många av de 

transpersoner som inte vill intervjuas och inte är lika öppna. Det kan även finnas en 

enkättrötthet bland denna grupp på grund av många intervjuförfrågningar.  

4.2  Analys 

Efter intervjuerna transkriberade jag och läste igenom materialet åtskilliga gånger. Jag utgick 

från frågeställningarna i syftet och frågor som: Vad återkommer? Finns det något som sticker 

ut? Finns det något mönster? Har de olika intervjupersonerna några gemensamma nämnare 

när det gäller t.ex. upplevelser och erfarenheter? Vart skiljer de sig åt?  

För att analysera materialet, intervjuerna, använde jag mig av det Johannessen och Tufte 

(2003: 109 -110) kallar för analys av meningsinnehåll. Jag koncentrerade mig på innehållet i 

materialet, och analyserade det intervjupersonerna berättade i intervjuerna. Då materialet 

samlats in via olika vägar medförde det även en begränsning med mailintervjun då betoning 

av olika ord och hur de förmedlades inte kunde tas i beaktning.  

Jag gjorde en systematisk genomgång av och organiserade materialet i kategorier utifrån de 

viktigaste teman som förekommer i intervjuerna, dessa angavs med kodord. På så vis försökte 

jag upptäcka samband, liknande uttalande, processer samt skillnader. Därefter satte jag 

samman materialet på nytt efter de teman som upptäcktes. Hur mycket information som 

framgick genom de olika intervjuerna varierade, varpå vissas berättelser fick större fokus 

inom olika teman. De mönster som identifierades utforskades utifrån syfte, befintlig forskning 

och teori. 

4.2  Etik  

Det finns fyra forskningsetiska riktlinjer som uppsatsen följer efter Johannessen och Tufte 

(2003:61-63): informationskravet, vilket innebär att jag informerade alla intervjupersoner om 

syftet med intervjun. Intervjupersonerna upplystes om att det var frivilligt att delta och att de 

kunde avbryta sin medverkan när de så ville. Samtyckeskravet innebär att intervjupersonerna 

hade rätt att bestämma över sin medverkan, de kunde bestämma om, hur länge och på vilka 

villkor de ville delta. De kunde även avbryta utan negativa följder och utan att utsättas för 

någon form av påtryckning. Konfidentialitetskravet innebär att intervjupersonerna ges största 
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möjliga konfidentialitet, deras personuppgifter lämnas inte ut. Nyttjandekravet betyder att det 

insamlade materialet, intervjuerna, endast används för forskningsändamålet, alltså för 

uppsatsen. Uppgifterna får inte användas för icke-vetenskapliga syften eller kommersiellt 

bruk, och det får inte heller användas för beslut eller åtgärder som påverkar intervjupersonen.  

Samtliga intervjupersoner har gett sitt samtycke och själva kontaktat mig och visat intresse. 

Alla har blivit informerade om vad intervjun kommer att handla om och att de kan välja att 

inte svara på en fråga eller avbryta intervjun om de så vill. Intervjupersonerna kommer även 

vara anonyma, då jag ger dem nya namn. Jag frågade intervjupersonerna om de föredrog 

kvinnligt, manligt eller hopslaget namn, och om de vill använda pronomen han, hon eller hen.  

När forskning på olika sätt direkt berör människor så uppstår etiska problemställningar. Även 

under intervjuer är det viktigt att tänka på att behandla den intervjuade och den information 

den förmedlar med respekt. Forskning påverkar människor med den kunskap och 

verklighetsuppfattning om ett visst fenomen det förmedlar, då det kan påverka andra 

människors förståelse av en individ eller grupp (Johannessen och Tufte 2003:60). Utifrån 

detta är det viktigt att visa respekt för de intervjuades erfarenheter och ha en accepterande 

inställning under intervjun, där jag klargjorde att de fick berätta det de själva kände sig 

bekväma med. Det är också av vikt att inte reducera intervjupersonerna till studieobjekt. 

Eftersom transperson redan är en stigmatiserad och osynliggjord grupp är det viktigt att tänka 

på den bild som förmedlas och hur de framställs under insamlandet av material och under 

uppsatsens gång, och vara medveten om de förutfattade meningar jag själv bär på. 

Danielsson (2009: 142-143) menar att viktiga punkter vid synliggörande av transpersoner är 

en ödmjuk inställning från forskarens sida - experterna på transpersonernas liv är 

transpersonerna själva, och självreflektion kring huruvida transpersonerna blir ett sorts objekt 

för att bekräfta en viss teori. Han menar även att det är viktigt att vara medveten om 

subjektivitetsbekräftande, då forskarens egna utgångspunkter och förutfattade meningar går 

före ett föresättningslöst förhållningssätt. Han skriver även om förståelse för hur 

mångfasetterad gruppen transpersoner är och svårighet att generalisera allas erfarenhet. Det 

enda som emellanåt kan förena transpersoner som grupp är attityderna som de möts av. 

Eftersom jag fokuserat på en teori i min analys blir också den teoretiska kopplingen något 

ensidigt vinklad.  Utifrån detta är det viktigt att se teorin som ett sätt att belysa, förstå och föra 

fram intervjupersonernas erfarenheter, och att inte ha som fokus att bekräfta teoretiska 
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ansatser genom dessa erfarenheter. Dessa intervjupersoners erfarenheter speglar inte alla 

transpersoners erfarenheter, utan endast deras egna individuella erfarenheter, där det ev. kan 

finnas gemensamma överliggande drag. Det intervjupersonerna berättar kan och ska inte 

generaliseras som den allmänna upplevelsen för alla personer som definierar sig som trans. 

4.4  Metodreflektion  

Alvesson och Sköldberg (1994: 5) lyfter fram ett perspektiv på kvalitativ metod med ett 

reflekterande sinne. Reflektion handlar om en medvetenhet om att texten har en tvetydig 

relation till den verklighet som den säger sig studera. Liedholm (1999: 185) menar att 

intervjun är en verklighetskonstruktion som intervjuaren är en del av. Det som skildras 

kommer till viss del till i det ögonblick som det sägs. Detta behöver inte betyda att den är 

mindre ”sann”. Alvesson och Sköldberg (1994: 12) menar att alla referenser till empirin är 

tolkningsresultat. Det är därför viktigt med medvetenhet om förförståelsens och språkets vikt. 

De menar att det är viktigt att ha systematisk reflektion på olika nivåer, mot forskaren som 

person och ens egna tolkningar, samhället, intellektuella traditioner, och framställningens och 

språkets stora betydelse.  

Jag som uppsatsskrivare bestämmer agendan för uppsatsen.  Intervjufrågorna, den teori jag 

använt mig av och det jag väljer att plocka ut och ta fasta på i materialet och intervjuerna är 

inte neutrala utan utgår från mina egna tolkningar och förförståelse. Jag utgår även från 

material; begrepp, ord, litteratur, teorier och upplevelser, som i sin tur också är subjektivt 

tolkade. Detta är något jag har haft i mitt medvetande under arbetets gång då jag försökt gå in 

med en öppen attityd. Med tanke på att detta är en intervjustudie kan en hänvisa till 

Danielsson (2009: 16) som menar att en enskild människas erfarenhet alltid bär potential att 

säga något om det djupt mänskliga. Utifrån detta menar jag att subjektivitet kan sägas vara 

ofrånkomligt i kvalitativa studier, särskilt då de som denna har som syfte att faktiskt lyfta 

fram vissa människors subjektiva upplevelser. Subjektivitet behöver inte ses som en nackdel 

eftersom det som framkommer ändå kan säga någonting betydelsefullt.  
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5 Analys 

5.1  Presentation av intervjupersonerna 

Karl: 70 år, har varit gift, har två vuxna barn och tre barnbarn, pensionär, bor i storstad. 

Definierar sig som man och transvestit. Har haft intresse för kvinnokläder sedan lägre tonåren. 

Klädde sig som kvinna i smyg och hemlighöll det för alla inklusive sin fru upp till 50-

årsåldern då han berättade för henne. Gick ut offentligt som transvestit efter sin frus död för 

tio år sen och klär sig nu som kvinna i de flesta sammanhang. (Intervju fysiskt möte) 

Maria: 50-årsåldern, föddes som man, har känt sig som trans så länge hon kan minnas. 

Definierar sig som transvestit, men önskar ibland att hon var kvinna. Vill inte byta kön, men 

skulle möjligtvis kunna tänka sig bröst och hormoner. Tycker sig inte passa in i någon av 

kategorierna, känner sig inte riktigt som man eller kvinna. Har fyra barn och har tidigare varit 

gift med en kvinna under en lång period, men är nu skild och singel. Högutbildad, 

höginkomsttagare, bor i större stad. Klär sig som kvinna både dag- och kvällstid i många 

sammanhang.  (Skypeintervju) 

JonMia: Över 50 år, gift i trettio år med en kvinna, fyra barn, medelklass, bor i större stad. 

Född som man, definierar sig nu som transgender. Har vetat det sedan hen var 6-7 år. Kom ut 

för första gången för ungefär sex år sedan. Hen skriver att:”Uppfattar mig som socialt 

välanpassad och med ett bra socialt nätverk”.  (Mailintervju)  

Det finns många gemensamma nämnare mellan intervjupersonerna, alla föddes som män och 

har ett kvinnligt könsuttryck utan att ha genomgått en könsoperation. De är alla över 50 år, 

har varit gifta med en kvinna under längre tid, har barn, är svenskar, medelklass och bor i 

större städer. Inom många av dessa kategorier utgör de normen i samhället; vit, medelklass, 

heterosexuell man, om det inte vore för deras transidentitet som de alla för närvarande är 

öppna med i de flesta sammanhang. Deras transpraktik började med ett intresse för det andra 

könets kläder, i barndomen eller yngre tonåren, och påföljande skuldkänslor som följde dem 

långt in i livet.  

5.2  Känslor i ungdomen 

Maria har känt sig som trans sedan barndomen, så länge hon kan minnas. JonMia skriver om 

sitt första minne av trans från en lek när hen var 6-7 år, då hen tog på sig tjejkläder: ”Dessa 
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tjejkläder kändes bekväma och rätt, de gav ett välbefinnande som jag inte tidigare känt med 

kläder, vilket gjorde att jag längtade efter denna känsla”. Karl menar att upplevelsen av sig 

själv som trans har varit en glidande skala. Han fattade intresse för kvinnokläder i yngre 

tonåren, dessförinnan hade han alltid varit svag för fina tyger och avundsjuk på sin mamma 

och syster för att de kunde klä sig i fina kläder. Han menar att det från början var ett 

fetischistiskt intresse.  

Maria och Karl kände båda skam över sina tankar i början. Karl säger: ”… jag visste 

ingenting om det, att det var någonting som fanns överhuvudtaget.”  Han säger senare om 

vilka känslor som uppkom när han först ville klä sig som kvinna ”… vad är man för konstig 

… det måste ju vara fel. Men samtidigt så var det ju det här välbefinnandet … ” Maria kände 

också att det inte var normalt. Hon berättar: ”jag visste inte om några andra kände likadant 

eller om jag var ensam” . Hon menar att hon inte förstod vad det var, det fanns inget ord för 

det, ” puberteten är tillräckligt svår som det är med identitet och frågor som ”vem är jag?” ”   

Endast intervjupersonernas tankar om ett könsuttryck och tillhörande attribut som inte 

upplevdes som sammanhängande i enlighet med tvåkönsnormen väckte känslor av skam och 

tankar om att någonting är fel. Samhällets cissexism och naturaliserade syn på kön kan ofta 

vara subtila men ses enligt Danielsson (2009: 148) som något naturligt eftersom de finns 

överallt och sällan ifrågasätts, detta internaliserades hos intervjupersonerna. Det var så 

osynliggjort att Karl och Maria inte ens fann ett ord för det. Det personerna kände var inte 

allmänt uttalat och legitimt som Butler (1999: 84) skriver om. Intervjupersonerna kan sägas 

ha lärt sig vad som är äkta och verkligt kring kön, att som kille vilja klä sig i tjejkläder 

upplevdes som onormalt, en logisk omöjlighet. Garber (1993: 3) lyfter fram hur kläder 

används för att konstruera kön, en tanke som tydligt speglas här.  Paralleller kan även dras till 

Butlers (1999) tankar om hur könsuttryck formar könsidentiteten, ett intresse för kvinnokläder 

leder till en vilja att faktiskt ha en kvinnlig könsidentitet, vilket visar på det performativa i 

kön.  

5.3 ”Komma ut” och hustrurelationer 

Maria berättade det för första gången för en kompis i tonåren, han tog det bra. Hon berättade 

det sedan gradvis för andra och gick med i en transförening i 20-årsåldern. Maria berättar att 

hennes fru visste om det och accepterade det, och att deras skilsmässa inte hade något med 

transbiten att göra. Hon träffade en annan partner efter skilsmässan när hon var ute klädd som 
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kvinna, vilket hon upplevde som smidigt. Maria menar att hon inte behöver berätta för alla att 

hon är trans, hon upplever att det inte alltid är viktigt. Hon tycker det är viktigast i en nära 

relation, då denna inte kan vara byggd på en lögn. ”Men det är svårt innan man bestämmer 

sig för att berätta det.” 

Karl och JonMia behöll däremot sitt intresse för kvinnokläder och sin transidentitet hemligt 

långt i livet. Den första de båda berättade det för var deras fru.  JonMia berättade det för första 

gången för sin fru efter 25 års äktenskap; ”jag kände det som att jag dolde en viktig del av 

min personlighet för den person som stod mig närmst. Jag kände mig inte ärlig mot henne. 

Jag kände också att jag inte längre orkade bära denna hemlighet själv.”  JonMia menar att 

hens relation till familj och vänner inte ändrats alls efter detta: ”en av mina döttrar har 

tvärtom sagt att detta fört oss mer samman mellan min fru och våra barn. Enbart positivt!” 

Efter att ha träffat sin blivande fru i 20-årsåldern trodde Karl att intresset för kvinnokläder 

skulle gå över. Det dämpades en period, men så småningom började han bära kvinnoplagg 

och smög med det. Karl beskriver den rädsla han kände för hur hans fru skulle reagera, att hon 

skulle lämna honom. Runt 50-årsåldern efter att barnen flyttat hemifrån växte intresset. Han 

råkade lämna en sak framme som hans fru såg och han berättade allt. Om sin frus reaktion 

berättar Karl: ” … naturligtvis konstigt för henne … kände som att jag lurat och mer hade 

liksom haft hemligheter, det var väl nästan, det var värst. Att man klädde sig lite konstigt det 

var väl konstigt men inte värre.” Karl säger att hans fru accepterade att han klädde sig som 

kvinna, men hon tyckte det var lite obekvämt och konstigt i början. ”För henne var det fel kön 

utseendemässigt. Hon har gift sig med en karl, då ska det vara en karl.” Han menar att hon 

vande sig vid det ganska fort.  Karl fick hädanefter vara klädd som kvinna hemma, ”med 

vissa begränsningar. Jag fick inte skaffa peruk och jag fick inte använda parfym, lukta som 

jag brukar. Hon kunde bara se mig som en karl. Och jag fick inte komma ut, barnen skulle 

inte få veta det”.  Hans fru var rädd för vad andra skulle tänka, deras barn skulle inte få veta, 

för vad skulle klasskompisarna tycka.  

Att Karl trodde att intresset för kvinnokläder skulle gå över efter att ha träffat sin fru kan 

relateras till den heterosexuella matrisen (Butler 1999 & Ambjörnsson 2006), då ett 

heterosexuellt begär till en kvinna förväntas leda till maskulinitet eller längtan efter manliga 

attribut. Att ha ett heterosexuellt begär och en relation kvinna men samtidigt önska kvinnliga 

attribut är inkongruent med de normer matrisen upprätthåller.  
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Fruarna var positiva enligt intervjupersonerna vilket stämmer överens med t.ex. Larsson, Lilja 

& Fossums (2008: 351) studie där fruar till manliga transvestiter överlag var accepterande. 

Karl beskriver dock hur hans fru fortfarande ville se honom som man och att han inte fick 

överskrida vissa könsgränser. Detta kan även kopplas till Butlers (1999) heterosexuella matris 

och Larssons (1997: 472) studie där de fruar som var mest negativa kände sig hotade í sin 

kvinnoroll. Om en kvinnas make klär sig i kvinnokläder och inte passar in i idén om det 

binära könet, så kan det för vissa spegla kvinnan själv och ifrågasätta hennes heterosexualitet 

och därmed könstillhörighet.   

Karl kände sig för första gången bekväm med att komma ut som trans offentligt efter sin frus 

död, då hon under sin levnad inte ville att andra skulle få veta. Samtidigt så lät hon ändå Karl 

inkorporera rollen som kvinna i deras relation, men inte i andra. Nuttbrock et al. (2002) menar 

att graden av välmående påverkas av accepterande i nära relationer. En nära relation kan som 

i detta fall paradoxalt nog både vara ett sätt att få uttrycka sin transidentitet, men även vara ett 

skäl till att hemlighålla det i andra relationer.  

5.4 Relation till barn 

Maria upplever det som svårast att vara trans i sammanhang som rör hennes barn; deras 

kompisar på skolan och deras föräldrar. Hennes tre äldsta barn vet om det och har sett en del, 

medan hennes yngsta barn inte vet. Hon tycker att det är svårt med små barn, att begära av 

dem att hålla något hemligt. 

Runt tre år efter att hans fru dött, i 60-årsåldern, började Karl gradvis komma ut, först genom 

att smyga under mörka kvällar och sedan alltmer öppet. Tillslut gick han ut öppet för alla 

utom sina barn. Han var rädd för att barnen skulle få reda på hans transidentitet i media, och  

därför berättade han till slut. ”Först trodde jag att de hade tagit det bra liksom. Men sen 

visade det sig att nä … Vi har inte pratat om det.” Han umgås inte med sina barn och 

barnbarn som transvestit, berättar han.  Karls svärdotter är negativ till hans transvestism, han 

berättar om en gång han var hos sin sons familj och svärdottern ringde och ”hon ville prata 

och var hysterisk, hon sa att jag lovat att jag inte skulle vara sminkad” .  Karl förstod först 

inte vad hon menade eftersom han inte hade smink på sig, men det visade sig att han hade 

färgat ögonbrynen. Karl tror att det kan vara svårare för hans barn att acceptera tranidentiteten 

än t.ex. grannar eftersom ”pappa är pappa, och granne är granne.” och senare ”Pappa ska 

vara karl.”  Karl menar att det är upp till hans barn att bestämma om hans barnbarn ska få 
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veta. Själv tror han att det kan vara bra eftersom ”det som de får veta som små finns i 

världen”.  

Här kan en utifrån Danielson (2009: 173) och Elze (2006: 67, 86) urskilja hur samhällets 

heterosexistiska strukturer och cissexism gör det svårt för Maria att berätta för sitt yngsta 

barn, eftersom det är något som barnet förväntas hålla hemligt och inte prata om. Likaså 

speglar oron för hur barnens skolkompisar ska reagera hur transidentiteter konstrueras som 

avvikande och inte upplevs som legitimt och uttalbart i alla sammanhang. 

Med hänsyn till Karl kan en uppfatta svårigheter i relation till barn p.g.a. att kön ses som en 

viktig komponent i papparollen, då pappa ska vara en man.  Kanske är könsöverskridande mer 

problematisk i vissa relationer, då t.ex. en roll som pappa definieras av att han är en man. 

Detta kan inte generaliseras till alla, då JonMia hade positiva upplevelser i relationen med 

sina barn. Karls svärdotters reaktion på Karls sminkning av ögonbrynen speglar också en 

osäkerhet och rädsla när kategorier kring kön och dess normer överskrids. Det kan dras 

paralleller till Garbers (1993: 32) tankar om vår syn på jaget. Enligt Garber ifrågasätter män 

med kvinnliga attribut människors tankar om jaget som stabilt, vilket kan skapa rädsla. Den 

essentiella och naturaliserade synen på kön undergrävs och därmed ifrågasätts det som 

uppfattas som verkligt och normalt, för att återknyta till Butler (1999 förord: xxiii) och 

Ambjörnsson (2006). 

5.5 Allmänt Bemötande  

Både Maria och Karl kom successivt ut mer och mer i allt fler sammanhang klädd som kvinna 

och känner att de fått en alltmer avslappnad inställning till det med tiden.  Alla tre klär sig 

som kvinna i de flesta sammanhang och är överens om att de allra flesta de möter har en 

accepterande inställning. Karl säger: ” jag har inte märkt att det varit någon brist på respekt 

eller att jag blivit nedlåtande behandlad” . 

Maria menar att hon ofta målade upp skräckscenarion innan hon berättade eller visade sin 

transidentitet som sällan stämde överens med verkligheten. Hon upplever att de flesta ofta tar 

det bättre än hon tror. ”De flesta bryr sig inte så mycket”.  Överlag tycker Maria att de allra 

flesta var accepterande, många var inte heller förvånade, en del hade misstänkt något innan. 

Hon berättar att hon förlorade en del vänner som kanske inte var särskilt bra vänner till att 

börja med, och istället fick många nya vänner genom transföreningen. Hon menar att 

relationerna inte har förändrats så mycket efter att hon berättat, de som känt henne från början 
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vet att hon är samma person i grund och botten. Hon säger att även om folk inte varit 

accepterande skulle hon ändå inte ångra det, eftersom ”jag måste få vara som jag vill”. 

Marias mor vet om det, och de har en bra relation som inte blivit lidande av det.  

Karl berättar om första gången han gick klädd som kvinna offentligt, han smög sig ut hemma 

ibland, men det var först under en bilresa i en annan del av Sverige då han åkte tre dagar som 

kvinna och tog in på ett hotell på en annan ort, ”det var ingen som brydde sig där”.  Efter 

resan beskriver han hur han kom hem och parkerade bilen i garaget klädd som kvinna framför 

sina grannar.”Jag kunde inte låta bli att fråga ’vad tycker ni om att jag är klädd såhär då?’. 

Då tittade de på mig och sa, ’nä du får göra som du vill, det går väl bra, var och en klär sig 

som sig själv’.”  

JonMia skriver om bemötandet hen stött på: ”Nästan bara positiva reaktioner, den enda som 

har haft svårt att ta det är min systers man. … har man gillat mig innan så ändras det inte av 

något så trivialt som trans. Men tycker någon inte om mig innan jag berättat så blir det inte 

bättre av att jag berättar, utan tvärtom.”  JonMia fortsätter: ”de människor som inte har en 

relation till mig som person struntar fullständigt i vad jag har på mig.”   

Karl menar att han var rädd för hur folk skulle reagera, men ”folk är inte så hemska som man 

tror”. Karls syster frågade varför han inte berättat det förr och var positiv, hans systerdotters 

pojkvän sa till honom att det var tufft gjort och att vi alla har våra hemligheter.  Karl säger om 

sina tidigare känslor av skam: ”Nu skäms jag inte ett dugg för det. … Det tog ju sin lilla tid. 

Det var inte förrän jag började röra mig ut … och de tittar inte konstigt på en. De kanske 

tittar fel, men de tittar inte konstigt.”   

Alla är av åsikten att reaktionerna överlag är positiva, men Maria menar att människor är 

accepterande, däremot kanske alla inte alltid är respektfulla. Hon säger att folk vet att de ska 

vara toleranta för att det är politiskt korrekt, ”men ibland ser man på vissa att de tycker man 

är knäpp”. Karl säger: ”Man accepterar, konstigt kan man väl tycka, men det är ingen som 

säger någonting. Det är snarare tvärtom, att man tycker det är konstigt att folk inte frågar 

mer. Alltså, fruktansvärt diskret.”   Maria har andra erfarenheter och beskriver hur vissa 

ställer närgånga frågor som de inte skulle ha ställt till någon annan, som handlar om t.ex. 

sexualitet. Maria menar att för närgånga frågor ofta handlar om okunskap. Hon tycker ändå 

det är ok att ställa direkta frågor, så länge folk är raka och ärliga.  
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Karl beskriver hur en del säger hej för att de vill höra honom säga hej tillbaka, så att de kan 

höra om hans röst är kvinnlig eller manlig, han upplever det inte som något negativt utan 

ganska oskyldigt. Han berättar om en kille som frågade ” ’jaså du har käringkläder på dig?’ 

Och så var jag ensam med honom, då började han fråga lite grann varför jag gjorde det här, 

han tyckte det var konstigt. Tyckte att det måste vara så att jag ville visa upp mig.”  Karl 

menar att han efter första kommentaren var trevlig och frågade intresserat.  

Karl beskriver ett par grannar som var avvaktande i början, men nu pratar de som vanligt 

igen, han menar att det handlar om att vänja sig. ”Det är något främmande för dem på något 

vänster. Om jag möter en person som är maskerad känner jag mig avvaktande. Jag vill se hur 

personen ser ut. Det är fel, det stämmer inte med deras uppfattning om hur personen ska se 

ut”. 

Detta kan anknytas till Butlers (1999: 142) tankar om hur kön markerar en person som 

mänsklig, och hur en person som faller utanför hur deras biologiska kön ska klä sig, bete sig 

och prata hamnar utanför det vissa anser är begripligt och verkligt, det stämmer inte överens 

med hur de har lärt sig att det borde vara. Det är även intressant hur det sker parallella och nya 

normaliseringsprocesser med personer som Karls fru och grannar som till en början är 

obekväma och ser det som konstigt, för att sedan efter upprepad exponering mer och mer se 

det som en del av den faktiska verkligheten och begripligheten. Ett exempel på att 

verkligheten är modifierbar (Butler 1999 förord: xxiii) och hur det som upplevs som äkta eller 

oäkta kan förändras.  

Karl berättar om en obehaglig händelse nyligen då några flickor i lägre tonåren vid hans hem 

smög efter honom och kikade och fnissade. Efter att han gått in busringde de, men tog fel 

dörr, grannens. Han upplevde det som obehagligt och var rädd för att det skulle leda till 

trakasserier. Han menar dock att det är det enda negativa han stött på under de åtta år han varit 

ute.  Karl säger om människors allmänna bemötande: ” Majoriteten av alla svenskar är så 

väluppfostrade så att så länge man är nykter så säger man ingenting. … Det är inte fint att 

fråga folk om sånt.”   ”Men vad som kan hända det är som med dem som går ut och går på 

krog på lördagskvällen. … … de kan råka illa ut.”  

Maria är ofta klädd som kvinna i offentliga sammanhang som ute på krogen, men upplever 

människors bemötande som mestadels positivt. Vissa alkoholberusade kan ha ett negativt 

bemötande, men det är inget hon tar åt sig av. Maria säger att hon mest tycker synd om dem 
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som är negativa för att de är så pass trångsynta. Hon berättar om en kväll nyligen ute på 

krogen då en kvinna varit påstridig och prompt måste få veta om hon är man eller kvinna, 

varpå hon svarade ”backa ned, är det så viktigt?”, men sådana situationer upplever hon inte 

som så vanliga.   

Karl har inte vistats mycket i krogmiljö som transvestit, enbart på träffar som transföreningen 

han är med i ordnar. Han säger att han inte stött på några problem där heller. När han ska 

ställa sig och vänta på bussen efter krogkvällarna brukar han kolla så att det inte står ett 

tonårsgäng där. I så fall skulle han gömma sig undan, berättar han. Enda gången Maria som 

ofta rör sig i krogmiljö upplevt en situation som hotfull var en gång då hon gick hem med en 

väninna på kvällen och några följde efter, det blev en obehaglig stämning. Hon har annars 

aldrig känt något hot om våld. Hon menar att hon ibland tar vissa försiktighetsåtgärder klädd 

som kvinna, vissa platser man inte går till, ”men inte mer andra, det är sådant som alla 

kvinnor tänker på”. Hon känner sig inte mindre trygg klädd som man än som kvinna. JonMia 

har i offentliga sammanhang som krogmiljö endast blivit behandlad med respekt, utom två 

gånger då kvinnor tafsat på hen eller försökt provocera genom att visa sina bröst. Hen skriver 

om dessa erfarenheter: ”detta handlar ju om att de vill veta hur mycket man jag är, och säger 

mer om deras syn på manlighet än något annat”.  

Bemötandet upplevs överlag som positivt och trakasserier är inte särskilt vanligt, vilket går 

emot vissa siffror från Roth et al. (2006) om trakasserier av transpersoner. Dock är det en 

väldigt heterogen grupp där mycket kan spela in i fråga om bemötande.  

Det verkar finnas ett sorts motstånd mot det binära tänkande kring kön och en acceptans av 

transidentiteter bland många i intervjupersonens omgivning. Kanhända speglar det en parallell 

dominerande diskurs som föreskriver att vi ska vara trevliga mot andra och ha ett positivt 

bemötande, även om det är en person som t.ex. har en icke-normativ klädsel. Kanske visar 

detta också på att den heterosexuella matrisen och diskurserna däromkring skapar för många 

avvikelser, en våldsam omskrivning kallar Butler (1999 förord: xxiii) vår syn på kön. Dessa 

strukturer och normer är i sig artificiella och komplexa och framförallt föränderliga, samtidigt 

som de kan vara för rigida och begränsande, de börjar uppluckras med t.ex. den ökande 

acceptansen av homosexualitet. Möjligtvis känner sig många inte helt hemma i denna 

polarisering och ser det inte nödvändigtvis som” onaturligt” att inte helt passa in i den ena 

eller andra kategorin. Kanske är det ett tecken på en sorts ”motdiskurs” eller en uppluckring 
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av kategorierna som allt mer börjare ske. En ökad acceptans av hbt -identiteter de senaste åren 

och att folk i massmedia och i det offentliga rummet för en diskussion om könsroller och 

genus kan ha lett till ett större utrymme att handla utanför vissa kön- och genusnormer. Även 

cispersoner kan nog ofta känna att de inte passar in i samhällets köns – och genusnormer, och 

därför ha möjlighet att förstå och sympatisera med de som definierar sig som trans, utan att  

nödvändigtvis se dessa som ”de andra”. Synliga transpersoner kan själva vara en del av den 

förändringen och skapa nya uppfattningar och möjligheter hos de personer de möter. 

Österman (2002: 9) visar att kontakt med hbt–personer påverkar attityden till dessa på ett 

ytterst positivt sätt. Som exemplet med Karls grannar kan intervjupersonerna ha bidragit till 

en förändrad attityd hos deras omgivning, genom att bara visa att de finns, något även Maria 

senare tar upp som viktigt för ökad acceptans.  

Maria uttrycker att behovet av att uttrycka sig som hon vill är starkare än det normativa 

tvånget, vilket pekar på hur normer inte är determinerande utan föränderliga sociala praktiker 

för att anknyta till Butler (2006). Många har en accepterande inställning, men ibland verkar 

det saknas respekt och kunskap, något som ofta kan gå hand i hand. Kvinnan som prompt 

måste veta om Maria var man eller kvinna speglar tvåkönsnormen och det dikotomiska 

tänkandet som genomsyrar vår syn på kön, då vi lär oss att reagera på det som inte passar in i 

den ena eller andra kategorin och känner ett behov av att placera in människor i det ena eller 

andra, då de som inte passar in faller utanför mänskligheten (Whittle 2002: 39).  Okunskap 

behöver dock inte alltid leda till dåligt bemötande, som i Karls fall där en man började fråga 

intresserat och inte förstod men inte uppfattades som otrevlig. Mannens frågor speglar dock 

hur transidentiteter ses som något avvikande som måste förklaras (Rosenberg 2002: 102), och 

inte något autentiskt och självklart som mannen kanske uppfattar sin egen könsidentitet.  

Det görs en distinktion mellan människor i nära relationer, människor i mindre nära relationer 

och främlingar. De nära relationerna kan både vara positiva och negativa, de upplevs som de 

viktigaste men samtidigt svåraste relationerna att vara öppna med sin transidentitet i. 

Samtidigt som alla intervjupersoner talar om ett positivt bemötande överlag finns det också 

andra mindre positiva historier. Främst kopplat till relationer till deras barn och den kontexten 

som kan vara extra känslig, där det dels handlar om nära relationer och barnens välmående, 

och dels för att det är en relation där det kan läggas extra stor vikt vid rollen som man. Maken 

och pappan ska vara man och kan inte vara kvinna. Det finns även andra sammanhang som 
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upplevs som svårare, ofta kontexter där beroendeställningen till vad andra ska tycka är 

starkare och normerna mer rigida.  

5.6 Olika kontexter 

I vissa sammanhang går de inte klädda som kvinnor. För Karl är det tillsammans med sina 

barn och barnbarn, och på vissa pensionärsluncher med gamla kollegor som han inte tror 

skulle reagera så positivt, och för Maria är det främst på arbetet. 

Maria klär sig inte som kvinna på arbetsplatsen, inte p.g.a. arbetskollegorna som inte vet om 

hennes transidentitet, utan p.g.a. oro för företagets framtid och hur kunder skulle reagera. 

”Jag skulle kunna gå klädd som kvinna på arbetsplatsen, men jag är rädd för företagets 

framtid”. JonMia menar att det svåraste av allt är att vara öppen på arbetsplatsen, ”vi är alla 

mycket beroende av en utkomst och att bli respekterade på arbetet”. Hen menar att det för 

henom varit enklare med arbetet, eftersom alla på hens nuvarande jobb visste när hen sökte 

jobbet. ”Jag ställde t.o.m. som villkor att kunna komma ombytt till arbetet, vilket 

accepterades”.  JonMia menar att ”Jag kan vara mig själv och alla behandlar mig likadant 

oavsett om jag kommer som Jon eller som Mia till jobbet.”  JonMia som har en positiv 

upplevelse av att vara trans på sin arbetsplats skriver dock om en obehaglig situation som var 

jobbrelaterad. Två personer som blivit inhyrda genom jobbet ville inte jobba för hens företag 

om hen inte lovade att inte komma som Mia till arbetet. ”Det var obehagligt, speciellt som det 

var gamla kolleger till mig. Nu har jag en bra chef, som stod på min sida helt och fullt och 

därför löste det sig bra. Men det var mycket obehagligt.”   

Karl tror att det är lättare att vara transperson som pensionär. Han menar att det kan vara 

svårare på arbetsplatser och under en arbetsintervju. Han säger att vi har ”en väldig 

beroendeställning till arbetet. … Om man har kunder är man helt beroende av hur kunderna 

uppfattar en. I arbetslivet är normerna mer strikta.” Han menar även att det kan vara olika i 

olika branscher.   

Det skulle vara intressant att jämföra vilket utrymme olika yrken ger människor att vara 

könsöverskridande och vilken roll t.ex. klass kan spela här. Alla har kanske inte samma 

möjlighet att kräva att få visa sin transidentitet på jobbet och under arbetsintervjuer som 

JonMia hade.  Dessa uttalanden väcker även tankar om institutioners - som företag och 

arbetsplatsers – roll i att reproducera och upprätthålla normer i samhället och begränsa 

människors möjligheter att själva välja t.ex. klädsel. Det kan ses som en relativt tvingande 
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social kontext där det kan vara särskilt svårt att stämplas som avvikande. JonMias erfarenhet 

av de två gamla arbetskollegorna som inte accepterade att han kom som Mia speglar hur 

människor ibland söker straffa de som inte gör kön rätt enligt normerna, i enlighet med Butler 

(1999: 178).  

Om arbetsplatsen upplevs som ett svårt sammanhang att vara trans i, om än inte helt omöjligt 

för t.ex. JonMia, så uttrycker Maria och Karl att det mesta accepterade sammanhanget att vara 

trans i är transföreningen de är med i och de evenemang som anordnas med andra 

transpersoner. ”Då är jag en bland andra”, menar Karl.  Maria påpekar ändå att de flesta 

sammanhangen är accepterande. Maria kom i kontakt med en transförening i 20-årsåldern, 

hon hittade andra som var som hon och fann att hon inte var ensam. Karl gick med i en 

transförening för 6-7 år sen, inte så långt efter att han först började gå ut som kvinna för 8 år 

sedan. Han tycker att det lättare att vara transperson genom denna, inte minst för att han 

träffat andra. Han tror att det kanske skulle ha varit lite svårare utan transföreningen.  

Detta går även i linje med Roth (2006: 85) där de transpersoner som inte var föreningsaktiva 

hade sämre emotionellt stöd. I dessa sammanhang finns det möjlighet att helt inkorporera sin 

transidentitet i det sociala samspelet och mötas av acceptans, vilket är viktigt för 

transpersoners välmående enligt Nuttbrock et al (2002). Morrow (2006: 184) talar om 

internaliserad transfobi då transpersoner internaliserar de negativa budskapen från samhället. 

Samtidigt kan det vara möjligt att internalisera andra positiva budskap som undergräver detta, 

som acceptans i bemötande och gemenskap i föreningar, vilket i sin tur kan leda till större 

öppenhet.  

 Alla tre bor i större städer.  Östermans (2002: 9) undersökning visar att människor utanför 

storstäder har en mer negativ inställning till hbt, samtidigt som Roth et al.:s (2006: 25) 

enkätstudie visar att transpersoner på landsbygden faktiskt mår bättre än de i storstäderna. 

Maria och Karl menar att det kan vara lättare att vara transperson i en storstad. Maria 

uttrycker att det finns fler olika människor i större städer och såhär säger Karl om att bo i en 

storstad : ”Mycket folk, finns många konstiga människor, man kan vara konstig utan att det 

sticker i ögonen.”  I dessa uttalanden finns tankar om att större variation leder till större 

möjlighet till identiteter som utmanar hegemoniska normer, om tillräckligt många andra är 

avvikande så är det ok att själv ha icke-normativa attribut. Men gäller detta alla normer och i 
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alla sammanhang? Det kan tänkas att vissa normer är mindre befästa och möjliga att bryta, 

samtidigt som normer kan ha en mer tvingande funktion i vissa sammanhang.  

Karl menar ändå att folks fördomar om landsbygden kan vara överdrivna. Han berättar om sin 

första resa klädd som kvinna då han stannade i en liten stad på landsbygden, han stod i en 

kassakö och det var inget speciellt, ingen tittade. Karl menar att det beror mycket på hur 

öppen personen är själv.  

5.7 Inställning och ålder 

Samtliga tre förmedlar bilden av öppenhet, självacceptans och en positiv inställning till sin 

transidentitet, vilket har växt fram gradvis.  Karl och Maria lyfter fram att mycket ligger i ens 

egen attityd och inställning, och verkar lägga ett visst ansvar på den egna individen.  Maria 

säger: ”vi som transpersoner måste visa att vi finns och själva se till att synas”. Hon menar 

att många bygger upp en inre bild som inte stämmer med verkligheten ”och visst kan vissa ha 

hemska upplevelser … men folk är mer ok med det än vad man tror”. Karl berättar att t.ex. 

vissa försäljare som knackar på dörren blir väldigt förvånade, men han bryr sig inte så 

mycket, utan tycker mest att det är lite roligt. Han menar att han inte har särskilt många 

negativa upplevelser att berätta om. Han tror att det handlar mycket om hur man tolkar sociala 

signaler, ”är man glad och trevlig blir folk glada och trevliga”. Han menar att om någon 

beter sig osäkert och smyger som han gjorde i början så tror folk också att denne är en 

skummis.  

Både Karl och Maria har blivit mer trygga med sig själva som trans och har rört sig med 

kvinnliga attribut i allt fler miljöer och sammanhang med åren och erfarenheten. Maria 

beskriver hur hon på ett flygplan klädd som kvinna såg en gammal klasskompis. Hon beskrev 

hur hon tidigare i livet skulle ha blivit stressad och tänkt ”vart ska jag gömma mig?”, men 

hon var nu helt lugn och skulle inte haft några problem om de skulle stött på varandra. Bägge 

menar att de har utvecklat en ökad acceptans och självkännedom med åldern. Båda tror att det 

kan vara svårare som yngre transperson. Karl säger: ”När man blivit över 70 så skiter man i 

vad andra tycker, man vågar göra vad man vill.” och ”Runt 20-30 så är det viktigt vad 

tjejerna tycker, de får tycka vad de vill. Det här med att manligheten inte får naggas i 

kanten”.   

Tidigare forskning som Roth et al. (2006: 5-6) visar att det bland yngre transpersoner är 

vanligare med t.ex. ångestkänslor och självmordstankar än bland äldre. Generation är här en 
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stark faktor att ta upp. En ökad acceptans och öppen attityd till sin transidentitet har för alla 

intervjupersoner vuxit fram genom åren. Det kan spekuleras kring skörare identitet i yngre 

åldrar, att det är början av processen att bli som Butler (1999: 43) skriver om, det kan finnas 

större mottaglighet för sociala normer och en vilja att passa in. Vuxna har ofta tillgång till 

andra och fler diskurser för att förstå vem de är och vill bli, medan ungdomar som precis 

påbörjat sin identitetsskapande process kan löpa större risk för skadad jagkänsla. En större 

distans till normer och insikten i det svåruppnådda projektet att vara normal, som 

Ambjörnsson (2006: 69) skriver om, kan göra det enklare att bryta mot könsbinariteten. Ett 

distanserat förhållningssätt till normer kan möjligtvis påverkas av ålder.  

Intervjupersonernas positiva och öppna inställning har även vuxit fram gradvis med ökad 

exponering och generellt positivt bemötande, i ett socialt samspel med positiv spegling från 

andra. Jaget och kön görs enligt Butler (2006: 39) relationellt, i interaktioner med andra. 

Omgivningens attityder har påverkat intervjupersonernas självbild och attityd till identiteten, 

fler positiva erfarenheter leder till en mer positiv självbild. Innan kände intervjupersonerna 

rädsla för att komma ut och oro inför hur människor skulle reagera. Detta kan också kopplas 

till Nuttbrock et al. (2002) då omgivningens stöd är en viktig faktor för transpersoners 

välmående, vilket också gör det svårt att berätta, p.g.a. osäkerheten över att stödet inte 

kommer att finnas där.  

5.8 ”Bögskräck” 

Karl menar att han upplever att män har en mer avvaktande inställning och inte accepterar på 

samma sätt som kvinnor, men att det är en generalisering och att det såklart finns undantag. 

Maria menar att hon upplever kvinnor som generellt mer accepterande, medan män oftare är 

bland de som har svårt för det. Hon nämner ”bögskräck” som en tänkbar orsak till att trans är 

så tabu, främst bland män. Maria menar att många kopplar trans till sexualitet och 

homosexualitet, ”när det handlar om identitet”. Karl menar även han att det är en vanlig 

uppfattning att han är homosexuell. Maria säger att många tror att transvestiter som klär sig 

som kvinnor är homosexuella män som klär ut sig för att få killar. Hon påpekar att det är ett 

konstig antagande, ”för varför skulle man klä ut sig till kvinna om man vill attrahera 

homosexuella män?”  

Karl menar att ens negativa bild av hur andra kommer att reagera ofta kan ligga i en själv, 

”genom sig själv känner man andra”. Han poängterar även att det kan komma från 
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omgivningen och ”negativa uttryck om bögar och transor, ingen säger att bögar är tuffa”. 

Detta menar han kan stärka uppfattningen att människor tänker negativt om transpersoner.  

Karl tror ändå att den ökade acceptansen för homosexualitet har lett till detsamma för 

transpersoner.  JonMia skriver om varför trans är så tabu: ” Vi provocerar en mycket kraftig 

norm, nämligen den om manligt/kvinnligt. Vi utmanar så många maktordningar. Den manliga 

självbilden av att vara normen i samhället, det kvinnliga monopolet på att få vara vacker, 

homosexuella mäns bild av manlighet, den heterosexuella normen för vad som är ”normalt 

sex” etc.”  

Transfobi och homofobi blir här tydligt ihopkopplat, transvestism har i den västerländska 

kulturen varit kopplat till homosexualitet enligt Garber (1993: 4).  Både transpraktiker och 

homosexuell läggning går emot förväntningar kopplat till kön och den heterosexuella matrisen 

där kön, genus och begär hänger ihop. De binära könen är enligt Butler (1999: 30) ett sätt att 

säkerställa sexualitet. Könsuttryck kopplas utifrån detta till begär, en man klädd i 

kvinnokläder kan inte vara heterosexuell utifrån de tankegångar som matrisen upprätthåller.  

Två av intervjupersoner upplevde kvinnor som grupp som tydligt mer positiva. Detta går i 

linje med tidigare forskning (Österman 2002: 9) där män har en mer negativ attityd till hbt-

identiteter än vad kvinnor har. Enligt Österman påverkar mäns syn på själva som maskulina 

attityden negativt. Möjligtvis upplevs det som mer hotande för en del män när den 

heterosexuella matrisen ifrågasätts. Deras egen manlighet som någonting naturligt givet och 

som normen i samhället, som JonMia skrev, ifrågasätts när en annan man klär sig som en 

kvinna.  Detta kan relateras till att polarisering av könen enligt Butler (1999: 43-44) används 

som ett sätt att upprätthålla det heterosexistiska förtrycket som män som grupp anses tjäna på. 

Det finns en hierarki i dikotomin, då det manliga kulturellt värderas högre på många områden.  

Män som klär sig i kvinnokläder undergräver den skillnad mellan man och kvinna som 

könsmaktsordningen vilar på, att den är ett uttryck för maktens godtycklighet som 

Ambjörnsson (2006: 159) resonerar kring. Möjligen upplever vissa män därför att de har mer 

att förlora om upprätthållandet av kön som dikotomier fragmenteras, särskilt om maskulinitet 

är en viktig del av deras identitetskonstruktion. Samtidigt uttrycker alla intervjupersonerna en 

upplevelse av mansrollen som för begränsande.  
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5.9 Kvinnligt/manligt 

JonMia skriver om kvinnligt/manligt: ”Jag tror att det är större skillnad inom könen än 

mellan könen på det som vi brukar karaktärisera som ”manligt/kvinnligt”. Det bästa ur 

jämlikhetssynpunkt tror jag vore om vi kunde se oss som människor och inte som man/kvinna. 

Jag tror att det är just själva karaktäriseringen som gör att män ses som norm. Hade 

människa setts vara själva normen skulle vi också ha lättare att se varandra som jämlikar.” 

Karl uttrycker att alla har kvinnliga och manliga sidor. Han menar att vissa kanske har 

utpräglat både sidorna, vissa åt ett håll och andra ligger någonstans i mitten. Han tror att 

manligt och kvinnligt flyter emellan. Han påpekar att alla ju har båda sorters könshormoner. 

Han menar att man inte kan säga att det är fel om man blir åt ett eller annat håll, folk ska 

tillåtas vara. Karl menar ändå att ”Det ligger djupt det där, hur man förväntar sig vad som är 

manligt och kvinnligt.” Han ser det som negativt att könsrollerna är så låsta. Maria är inne på 

samma spår och ser manligt och kvinnligt som en gråskala. Hon menar att hon själv alltid 

varit androgyn. ”De flesta är runt mitten och har både och, jag är själv runt mitten”.  

Alla intervjupersonerna är överens om att kön inte är motsatspar och att alla kan ha sidor som 

uppfattas som både manliga och kvinnliga och uttrycker sig negativt om rigida könsroller.  

Detta kan sägas gå hand i hand med den ökande medvetenhet och diskussionen i det offentliga 

rummet om könsroller och hur de skapas. Stereotyperna om kvinnligt och manligt är ständigt 

föränderligt och flytande, kanske kan gränserna sägas ha blivit mindre skarpa och mer 

flytande och transpersoner själva bidrar till den förändringen.  

Varken Maria eller Karl kände sig bekväma i mansrollen när de var yngre. Maria kände sig 

tvungen att vara mer maskulin när hon var ung, men upplever nu sig ha mer utrymme att vara 

som hon vill. Hon känner inte heller att hon måste anpassa sig till alla kvinnliga stereotyper: 

”Jag är bara jag”.  Karl tror att han själv varit ganska opåverkad av mansrollen, hans mjuka 

sidor har kommit fram ganska fritt, han har haft lätt för att gråta och säger att han aldrig har 

känt sig särskilt manlig. Han berättar att hans arbetskollegor efter att de fått reda på hans 

transidentitet sagt att de upplevt honom som manlig, en uppfattning han själv inte delar. Han 

känner sig inte bekväm med en roll, utan ”som jag är”. Däremot tyckte han att det var jobbigt 

i ungdomen, då han inte levde upp till manligheten. ”Jag hade ingen framgång hos tjejerna, 

det ingår i manligheten. Jag var blyg…” 
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Samtliga är av åsikten att det är överdrivet tabu för män att vara kvinnliga. Maria menar att 

det är svårare att vara en feminin man, medan att vara pojkflicka och klä sig manligt som 

flicka är mer accepterat redan på dagis. Karl menar att tjejer kan klä sig manligt hur mycket 

som helst innan någon reagerar. ”Det är accepterat för att det är vanligt och vanligt för att 

det är accepterat.”  

 Intervjupersoners erfarenhet pekar på att normerna kring kön, kropp, könsuttryck och begär 

inte är oproblematiska eller givna. Intervjupersonerna visar på instabiliteten i genusnormer 

och deras föränderlighet, för att återknyta till Butler (2006: 46). Alla uttrycker att kvinnor är 

tillåtna att klä sig mer manligt. Detta kan anknytas till den könsmaktsordning där det 

kvinnliga har lägre status och inte ses som normen till skillnad från det manliga. En man anses 

förlora sin status vid mer feminint beteende, medan kvinnor tillägnas status genom att imitera 

det som värderas högre. Detta synsätt är dock inte alltid självklart och är inte något som 

intervjupersonerna själva har anammat. Att inte ha ett begär efter erkännande i vissa normer, 

t.ex. manligt/kvinnligt, förutsätter också ett visst avstånd från dem, vilket intervjupersonerna 

uppvisar. De verkar vara inne på samma spår som Rosenberg (2002: 164) och förespråkar ett 

horisontellt synsätt istället för det rådande dikotomiska, där det handlar om gradskillnader och 

inte artskillnader. Deras tankar visar på ett behov av att utvidga könsgränserna.  

5.10 Identitet och trans 

Karl är klar över hans identitet som transvestit och man: ”Jag är man, har manlig utrustning, 

inte någon kvinnlig kropp” och ”Jag ser inte ut som kvinna, det är ingen som misstar mig, än 

möjligen vid en slarvig blick. Så nej, jag är man och transvestit.”  Karl säger om ordet 

transvestit: ”det är en man eller kvinna som klär sig i det andra könets kläder. Och inte bara 

kläder, utan försöker vara, känna sig som” och ”Det är en person som klär sig och använder 

könsuttryck”. Karl lyfter främst fram utseendeaspekter som kläder, smink och peruk som 

definition av transvestit, men även kroppsspråk och gester och andra uttryck.  Han uppfattar 

själv inte att han beter sig annorlunda när han klär sig som kvinna i jämförelse med när han 

klär sig som man, men känner sig mer som sig själv i kvinnokläder. Maria menar även hon att 

hon inte klär ut sig klädd som kvinna, hon brukar inte förställa sin röst, utan är sig själv. 

Maria menar att det inte enbart handlar om kläder, utan också att känna sig som kvinna. Hon 

uttrycker att hon känner sig mer naturlig och sann mot sig själv klädd som kvinna. Karl 

uttrycker något liknande: ”Nu går jag för det mesta klädd (i kvinnokläder). Men när jag vid 
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något tillfälle ska klä upp mig i kostym då är jag direkt utklädd. … Det där är inte alls jag, 

det bara en roll man ska spela. … omgivningens syn på hur man ska vara.”  När Karl är 

klädd som man så ”… då är man klädd för att man måste vara klädd”.  

Detta går i linje med Danielsson (2009:89); att transpersoner inte försöker ändra sin 

könsidentitet, utan hitta ett sätt att uttrycka den på så att omgivningen förstår vem hen är, det 

handlar inte om att förställa sig och spela en roll. Identiteter ses inom queerteorin som 

föränderliga och har ingen stabil essens (Ambjörnsson 2006: 48), samtidigt så finns det för 

intervjupersonerna identiteter som känns mer naturliga. Intervjupersonerna utmanar på det 

viset cissexismen och cisgender idealet (Danielsson 2009: 173) och ser sina erfarenheter som 

lika autentiska och naturliga som cispersoner.  

 Karl kan inte tänka sig könsbyte nu, men om han hade vetat förr vad han vet nu skulle han 

kanske ha sett annorlunda på saken. Maria vill inte heller byta kön och särskiljer sig från 

transsexuella, ”de mår dåligt av sin kropp och det de har mellan benen, jag gör inte det”. 

Däremot kan hon möjligtvis tänka sig bröst och hormoner. Maria menar att det kan vara svårt 

att dra gränsen mellan transperson och icke-transperson. Hon säger att om alla fick vara som 

de ville, utan könsroller, skulle det nog inte finnas transpersoner, men ”Tror inte jag lever 

då”. 

Karl funderar över anledningen till att han blev transvestit, och tror att uppfostran kan vara en 

faktor och berättar att han hade en pappa som för den tidens förhållande var ganska huslig och 

inte hade några problem med feminina sysslor. Själv ser han inte kvinnlighet som negativt.  

Karl menar att det kan finnas en lockelse i att klä sig ”fel”, det förbjudna.  

I definitionen av trans är kläder en faktor som alla är överens om är en del av transpraktik. För 

att känna sig som kvinna krävs det s.k. kvinnliga attribut. Detta är intressant eftersom det inte 

finns någon naturligt given manlig eller kvinnlig klädsel, vilket också pekar på det socialt 

konstruerade i begreppet trans. Som Garber (1993: 3) påpekar kan klädsel både konstruera 

och dekonstruera kön, som i intervjupersonernas fall där det naturligt givna i att vilja klä sig 

manligt p.g.a. en manlig kropp ifrågasätts, de dekonstruerar kön och manlighet genom sin 

kvinnliga klädsel.  

Intervjupersonernas beskrivningar visar på att de aktivt gör kön för att relatera till Butler 

(1999) och performativitet, det handlar inte bara om att vara kvinna utan att aktivt använda 
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kvinnliga attribut och uttryck för att kunna känna sig som en kvinna. Identiteten konstrueras 

genom handlingar, den föregår inte handlingen (Butler 1999: 178,181).  

Ingen av intervjupersonerna passerar som kvinna i andras ögon. För Karl verkar kropp och 

igenkänning vara en viktig faktor i definitionen, ingen uppfattar honom som kvinna därför är 

han inte det, könsidentitet hänger för honom ihop med biologiskt kön, attribut och uttryck 

spelar mindre roll. Maria och JonMia däremot ser inte sin könsidentitet som manlig p.g.a. sin 

manskropp, JonMia specifikt identifierar sig som transgender och inte som man.  

Könsidentitet är heller inte alltid är så enkelt och binärt. Maria menar att hon inte känner att 

hon passar in i kategorierna kvinna eller man. Butler (1999: 30) uttrycker att en är ens kön i 

den grad den inte är det andra könet. Om någon klär sig i vad som uppfattas vara 

kvinnokläder ses de inte som en riktig man, trots manlig kropp. Detta kan tydliggöra hur 

normer kring yttre attribut som kläder skapar vår bild av kön och vilka konsekvenser det får 

för människor som känner sig dragna till vissa kläder men inte tillåts känna den dragningen. 

Möjligen kan även just det tabu och förbjudna i att klä sig ”fel” enlig vissa normer faktiskt 

vara en del av dragningen, som Karl resonerade kring. Detta kan kopplas till de glapp i 

systemet som Ambjörnsson (2006: 159-160) skrev om, hur människor hela tiden riskerar att 

göra kön fel och att vissa kanske ibland gör det mer eller mindre medvetet.  

Ross et al. (1981) menar att Sverige har mindre rigida i könsroller i jämförelse med andra 

länder, och visar att hur många som söker könskorrigering kan påverkas av faktorer som hur 

differentierade synen på könet är. Att ingen av intervjupersonerna vill genomgå 

könskorrigering trots kvinnlig könsidentitet och uttryck kan även vara en indikation på att 

könsrollerna inte är så pass rigida och separatistiska att en måste passera som kvinna fysiskt 

för att tillåtas ha ”kvinnliga” attribut.   

5.11  Begreppet transperson 

Maria tycker att det finns ett värde i att använda ordet som ett paraplybegrepp, men att vi ska 

vara medvetna om att det är ett brett begrepp med olika grupper som innehåller alla sorters 

människor, och därmed kan vara begränsande. Karl tycker att det är bra med ett begrepp som 

innefattar alla och ser det mer som en flytande gräns mellan de olika kategorierna.  

Jon Mia skriver om begreppet transperson: ”Jag har inga problem med själva uttrycket, det 

jag kan tänka är att ju fler kategorier vi delar in oss i desto mer förvirrande blir det för 

omgivningen. Därför är det bättre tror jag att använda ett uttryck för oss transpersoner och 
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inte 20 olika.”  Maria menar att det kan vara farligt att konstruera en grupp om det leder till 

negativa stereotyper, om man sprider fördomar och förutfattade meningar om transpersoner. 

När en talar om begreppet transperson är det viktigt att ha i åtanke att det inte är en naturligt 

given, enhetlig eller oföränderlig grupp. För Karl var t.ex. transvestism och transidentiteten 

något som gradvis växte fram och förändrades, då det började som en fetischism men gick 

över till något annat. Detta visar att transidentiteter i sig och dess motiv kan förändras över 

tid, processen att bli för att relatera till Butler (1999: 43). Det är heller inte alltid självklart var 

gränsen går mellan transperson och cisperson då denna åtskillnad är konstruerad i en 

samhällelig kontext och då det rör sig om grupper som producerats av sociala diskurser. 

Transpersoners ”annorlundaskap” kan bara ställas i relation till cispersoner och 

konstruktionen av dessa som normen, för att återknyta till Ambjörnssons (2006: 67) 

resonemang om att en stigmatiserad grupp bara existerar i förhållande till sin motpol.  

5.12 Media  

Alla tre är kritiska till medias bild av transpersoner. JonMia kan inte känna igen sig i den bild 

media ger.”… antingen framställs vi som tragiska ensamma figurer eller som ensamma 

monster. Så känner jag mig INTE.”  Hen menar att bilden blivit mer mångfasetterad genom 

åren, men det går långsamt framåt. Karl menar att de flesta förmedlar en korrekt uppfattning, 

men så finns det de som skriver käpprätt också. Han tycker att kunskapen blivit bättre. Han 

har själv skrivit till skribenter som skrivit fel i artiklar och har fått en positiv respons tillbaka.  

Maria tycker inte heller att media ger en särskilt rättvisande bild av transpersoner, den är ofta 

stereotyp. ”Det är mest dragqueens som klär ut sig och vill synas”. Hon klär inte ut sig när 

hon klär sig som kvinna, vilket hon uppfattar som en vanlig missuppfattning och fördom. Hon 

säger att det blivit bättre på senare tid, att det skett en positiv utveckling med fler artiklar om 

och intervjuer med transpersoner, men mycket kan fortfarande göras. Karl påpekar även han 

att vissa inte vet skillnaden mellan drag och trans. Han menar att dragqueens inte är en 

representativ bild av transvestiter utan något helt annat. 

 I dessa tankar om medias bild kan en se uttryck för kulturell dominans, som Young (2000: 

79-81) skriver om, ett förtryck där vissa har begränsade möjligheter att förmedla sina 

erfarenheter. Transpersoner framställs stereotypt, som “den andre”, och som mindre autentisk 

i sin identitet för att återknyta till Danielsson (2009. 31-32), de framställs som dragqueens 

som klär ut sig, uppträder och spelar en roll, medan cispersoner är naturliga och allmängiltiga. 
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Här kan det även finnas en tendens i samhället att klumpa samman alla som avviker från den 

heterosexuella matrisen i samma grupp. 

Två distanserar sig från drag. Butler (1999: 175) menar att dragqueens imiterar kön, men att 

detta speglar hur vi alla imiterar kön med olika uttryck och attribut, som klädsel och 

kroppsspråk. Intervjupersonerna imiterar dock inte någon, de går inte ut på en scen och spelar 

en roll, utan menar att de är sig själva. Karl ser snarare traditionella manskläder som en 

utklädnad, inte kvinnokläder. Vissa kläder skulle kunna tänkas upplevas som mer naturliga 

för olika personer, dels p.g.a. att  de associeras med välbefinnande, dels för att de speglar den 

identitet som individen identifierar sig och känner sig bekväm med.  

5.13 Åtgärder 

Karl menar att transpraktiker och transidentiteter måste göras kända och att folk i allmänhet 

nog har väldigt diffusa idéer om vad det innebär. För att göra trans mindre tabu lyfter JonMia 

fram kunskap som den viktigaste faktorn. Enligt Maria ska man öka kunskap med utbildning, 

i t.ex. skolor. Maria säger ”Vi måste synas, så att människor ser att vi inte är konstiga 

personer, utan som alla andra”. Hon menar att det behövs en kombination av att 

transpersoner själva kommer ut mer och politiska åtgärder. Bland politiska åtgärder nämner 

hon att tvångssterilisering måste tas bort vid könskorrigering, likaså att de som byter kön 

måste skilja sig från sin partner, och att det ska vara enkelt att byta till ett namn som tillhör 

det andra könet trots att personen inte genomgått könskorrigering. Maria kommer själv att 

byta namn och officiellt lägga till namnet Maria tillsammans med sitt manliga namn i sitt pass 

och körkort när det går ut. Som politiska åtgärder föreslår JonMia att transpersoner införlivas i 

hetslagstiftningen och att ändra könsbyteslagen, genom t.ex. allmän opinionsbildning. Karl 

menar att det finns glapp i diskrimineringslagstiftningen som inte tagit med könsuttryck. 

Karl tror att uppfattningen om transpersoner har ändrats över tid och att unga transpersoner är 

öppna på ett helt annat sätt. Maria tror att det är mer accepterat med trans bland den yngre 

generationen, att det skett en positiv utveckling, men inte alla grupper av unga. Detta går även 

i linje med Österman (2002: 9) då yngre oftare har en positiv attityd till hbt-identiteter. Maria 

tror att fler människor skulle vara trans om det var mer accepterat.  

Samtliga intervjupersoner verkar få bra stöd överlag och har getts möjlighet att inkorporera 

sin transidentitet i sociala relationer. Det största steget verkar vara att komma ut till att börja 
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med och övervinna rädslan för hur folk ska reagera. Maria och Karl menar båda att det är 

viktigt att vara öppen och inte vänta för länge med att komma ut.  

Jag tolkar det som att det finns en vilja bland intervjupersonerna att inte förmedla en bild av 

sig själva som offer eller som någon det är synd om. Det finns en tendens att beskriva 

transpersoner som offer för bl.a. trakasserier, våld, diskriminering, etc. i litteraturen (se Roth 

et al. 2006) . Det kan vara viktigt att problematisera detta, att alla inte nödvändigtvis känner 

igen sig i den bilden, och om det verkligen hjälper eller stjälper transpersoner som grupp.   

Intervjupersonerna är svenskar och medelklass vilket går i linje med tidigare forskning från 

t.ex. Larsson (1997: 463) då en stor andel manliga transvestiter i studier har högre utbildning 

och välbetalda jobb. Vad detta kan bero kan vara intressant att spekulera vidare kring. Har de 

med högre utbildning och högre inkomst mer utrymme att uttrycka icke-normativa identiteter 

i samhället? Det pekar på att det kan finnas olika förutsättningar för socioekonomiskt 

privilegierade och icke-privilegierade människor att störa könsnormer. När det gäller 

utbildningsdimensionen visar Roth et al. (2006: 37) att självmordsförsök är vanligare bland 

transpersoner med kort utbildning än de med lång och Östermans (2002: 9) undersökning 

visar att negativa attityder till hbt-identiter oftare återfinns bland lågutbildade. Detta tyder på 

att högre utbildning kan vara en av flera faktorer som påverkar öppenhet med transidentitet på 

ett positivt sätt. 

Gällande åtgärder för ökad acceptans av transidentitet är det viktigt att ha i åtanke att 

begreppet transperson förutsätter motpolen cisperson. Om folk kräver lika rättigheter för 

transpersoner utmanas då den rådande ordningen eller skapas det en minoritet som motpol för 

att upprätthålla det normativa systemet? Bekräftar det avvikelse eller ifrågasätter det synen på 

det normala? Normativa föreställningar om kön förtrycker minoriteten transpersoner men 

begränsar även majoriteten. De föreskriver för alla människor de identiteter och liv som bara 

passar somliga. Makten som bestämmer vad i är eller kan bli (Butler 2006: 73) förändras i och 

med synliga transpersoner. För att denna synlighet ska öka är det av stor vikt att anpassa 

normer efter människor och inte tvinga in dem i kategorier som inte passar dem. 
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    6.    Avslutande diskussion 

6.1  Summering 

Hos de tre intervjupersonerna är upplevelsen av bemötande överlag positivt och de är av 

åsikten att de flesta i deras omgivning har en accepterande attityd till deras transidentiteter. 

Intervjupersonerna växte upp som män, är över 50 år och bor i storstäder, vilket antagligen 

påverkat deras upplevelse av att vara trans. Samtliga hade känt skam och skuldkänslor över 

deras dragning till kvinnokläder och transidentitet när dessa känslor först uppkom. Två av 

intervjupersonerna hade hemlighållit det in i vuxenlivet och medelåldern, medan den tredje 

hade kommit ut som trans tidigare i livet. Deras upplevelser visar på att det ofta fanns en stor 

rädsla för omgivningens reaktioner innan de kom ut, men att folk i allmänhet har en 

accepterande inställning när så väl sker. Samtliga är öppna med sin transidentitet i de flesta 

sammanhang. Intervjupersonerna hade berättat för sin respektive hustru, ibland efter många 

år, och i samtliga relationer hade hon kommit att acceptera det, ibland efter en viss tid. En av 

intervjupersonerna hade en positiv upplevelse av att komma ut som trans för sina barn, medan 

två av dem såg deras relation till sina barn som trans som mer komplicerad. En med yngre 

barn tyckte det var svårt att vara öppen i sammanhang som rör barnens skolkompisar och 

deras föräldrar, samt att berätta för barn som är små. Den tredje hade vuxna barn som inte 

accepterade transidentiteten och inte tillät honom att gå klädd i kvinnokläder i deras sällskap 

och med barnbarnen.  

Arbetslivet var en kontext där det bedömdes vara svårt att vara trans. En av 

intervjupersonerna var ett positivt exempel på att det går att vara öppen transperson på 

arbetsplatsen. En annan kände sig däremot inte bekväm med det. Här kan också andra 

faktorer, som typ av yrke och möjlighet att ställa krav spela in. Det mest positiva 

sammanhanget att vara trans i bedömdes vara den gemenskap som transföreningar gav. 

Kvinnor upplevdes överlag ha en mer positiv attityd än män till transpraktiker.  En vanlig 

fördom mot män som klär sig i kvinnokläder som homosexuella togs upp. Intervjupersonerna 

var överens om att manligt och kvinnligt är mer av en flytande skala snarare än en dikotomi, 

och de tog upp att det är mer tabubelagt för män att klä sig i kvinnokläder än tvärtom. Alla har 

gradvis utvecklat en självacceptans och öppenhet med sin transidentitet under senare år och de 

lyfter fram den egna inställning som viktig. Medias bild av transpersoner upplevdes stereotyp 
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och negativ men med en viss positiv utveckling till det bättre. Bland åtgärder för att göra trans 

mer accepterat nämndes kunskap, politiska åtgärder och ökad synlighet.  

6.2  Övergripande diskussion 

Två av intervjupersonerna uttryckte att de i början inte hade ett ord för det som de kände och 

att det måste vara något fel och onormalt, Karl sa ”… jag visste ingenting om det, att det var 

någonting som fanns överhuvudtaget.”   Det här speglar hur kön kopplat till könsuttryck som 

kläder framställs som naturligt givet i samhälle. De som har känslor som avviker från dessa 

konstrueras som avvikande. Intervjupersonerna internaliserade från början denna bild av sig 

själva, det sågs som en logisk omöjlighet som Butler (1999: 23-24) skriver. Detta visar även 

på hur språket är medskapare i hur vi ser på verkligheten. Det fanns inga tillgängliga sociala 

diskurser för vad de kände, det kunde inte uttalas och därmed inte existera, vilket ledde till 

känslor av skam och skuld. Alla kände först ett behov av att hemlighålla sina tankar, två av 

dem långt in i 40 och 50-årsåldern. Två av intervjupersonerna känner sig fortfarande inte 

bekväma med att uttrycka sin transidentitet i vissa sammanhang, p.g.a. oro för de reaktioner 

det kan leda till. Detta gäller ofta sammanhang där reglerna och normerna är mer rigida och 

där det finns en starkare beroendeställning, som i arbetslivet.  

Relationen till barnen och sammanhang kring det kunde också vara svårt. Det lyftes fram att 

detta kan bero på att kön är en särskilt integrerad del av rollen som pappa, då pappa ska vara 

en man och inte en kvinna. Det fanns en paradoxal tendens i att komma ut i nära relationer då 

de både kunde möjliggöra och begränsa komma ut processen och möjligheten att uttrycka sin 

transidentitet. En av intervjupersonerna fru tillät honom att gå klädd som kvinna hemma, men 

inte någon annanstans. Detta pekar på att komma ut processen kan vara komplex och inte helt 

linjär.  

Att ett intresse för kvinnokläder ledde till en utveckling av kvinnlig könsidentitet pekar även 

på det Butler (2006) kallar för det performativa i kön, då det är något vi aktivt gör i vardagliga 

sociala ritualer. Intervjupersonerna uttryckte att användningen av kvinnliga attribut även ledde 

till en känsla av att vara kvinna. En av intervjupersonerna identifierade sig dock ändå som 

man, p.g.a. sin fysiskt manliga kropp. En annan kände sig inte riktigt hemma i någon av 

kategorierna. Detta visar på en inre instabilitet i genus och att könsbinariteten inte 

nödvändigtvis är självklar eller oproblematisk. 
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Det finns en positiv sida då intervjupersonerna uttrycker att rädslan för vad människor ska 

tycka inte står i proportion till hur människor faktiskt reagerar när de sedan får veta. Detta 

pekar på att samhällets normer kring kön och genus kan bygga upp en rädsla och känsla av 

skam hos de som avviker från dessa, samtidigt som många människor trots normerna faktiskt 

inte reagerar särskilt negativt. Detta kan bero på flera faktorer. Dels finns det också en norm 

som påvisar att vi ska ha ett vänligt och trevligt beteende mot andra. Dels kan 

tvåkönsparadigmet vara för rigid, då många själva inte känner sig helt hemma i den kategori 

de tilldelats och kan acceptera och förstå människor som bryter mot denna. Exponering för 

transpersoner kan också bidra till en förändrad attityd hos de som möter dessa (se Österman 

2002: 9), då transidentiteter blir en del av världen och inte längre utanför begripligheten. 

Detta visar även på ambivalensen mellan norm och avvikelse som Ambjörnsson (2006: 159-

160) nämner. Skillnaderna som konstruerats mellan trans- och cispersoner är föränderliga och 

flytande, liksom normerna kring dessa, då de skapas genom sociala processer. Alla bär på en 

potential att vara trans och avvika från könsnormer då dessa inte speglar en inre essens. 

Intervjupersoner har själva framträtt som cispersoner, två under större delen av sina liv och 

två även idag i vissa sammanhang, vilket påvisar att gränsen mellan cis och trans inte alltid är 

så skarp.  

En av intervjupersonerna lyfte fram att acceptansen oftast fanns hos de hon mötte, men 

kanske inte alltid respekt. Vissa kan ha en mask av trevlighet men mellan raderna utläses en 

annan attityd. Det visar hur det Danielsson (2009: 173) kallar cissexism ofta kan ha mer 

subtila uttryck, och inte endast de renodlade hatbrott som våld och trakasserier som ofta 

omnämns i litteraturen, t.ex. Roth et al. (2006). 

En del av attityderna intervjupersonerna mötte var även starkt kopplat till Butlers (1999) 

heterosexuella matris, då en vanlig fördom ofta var att de var homosexuella. Detta pekar på 

hur könsuttryck och begär kopplas samman. Kvinnliga egenskaper förväntas leda till begär 

efter män. En del reaktioner påvisar att det inte ses som naturligt att ha ett annat könsuttryck 

än det biologiska kön som tilldelats dig, och att alla helst ska befinna sig i antingen den ena 

eller andra kategorin för att passa in. Ett exempel på detta är en intervjuperson svärdotter som 

blir upprörd när han har färgat ögonbrynen och därmed sminkat sig, och en annan 

intervjupersons gamla arbetskollegor som kräver att hen ska sluta komma som kvinna på 

jobbet. Detta visar på hur sociala bestraffningar kan ske när genus överskrids. Paralleller kan 

även dras till Youngs (2000: 79-81) tankar om kulturell dominans, då cispersoner ses som 
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allmängiltiga och inte behöver förklaras, de är den måttstock som alla andra ska bedömas 

efter. En av intervjupersoner säger om ett par grannars reaktion: ”Det är något främmande för 

dem på något vänster. Om jag möter en person som är maskerad känner jag mig avvaktande. 

Jag vill se hur personen ser ut. Det är fel, det stämmer inte med deras uppfattning om hur 

personen ska se ut”. Transpraktiker uppfattas här som någonting främmande. Det kan föras en 

diskussion om vår syn på identitet och jaget kopplat till möjligheten att vara trans. Garber 

(1993: 32, 17) menar att transpersoner ifrågasätter vår kulturellt färgade bild av jaget som 

stabilt. Detta bidrar till att kategorin i sig luckras upp, vilket kan skapa osäkerhet bland vissa. 

Queerteorins tankar vänder sig även de emot vår essentiella syn och menar att jaget och kön 

är komplext skapat genom performativa praktiker (Butler 2006: 211), att vår identitet 

konstrueras genom handlingar (Butler 1999: 178, 181). Det kan vara viktigt att föra en 

diskussion om synen på jaget och möjligheten att uttrycka olika identiteter genom livet i vårt 

samhälle utan att dessa måste vara sammanbundna med den identitet vi tilldelades vid 

födseln. På det viset kan det bli lättare att förflytta sig från det ena könet till det andra.  

Betydelsen av ålder och den egna attityden i relation till hur öppna de är och hur det i sin tur 

påverkar folks reaktioner lyfts också fram. Intervjupersonerna lägger inte särskilt stor vikt vid 

att passa in i den heterosexuella matrisen och dess koppling mellan manlig kropp och manliga 

uttryck. Kanske är det viktigare för många unga att passa in i denna då unga transpersoner 

enligt Roth et al. (2006. 5-6) ofta mår sämre än de i den äldre åldersgruppen. Att inte passa in 

i en norm kräver också ett visst avstånd från denna, något som äldre med större tillgång till 

andra diskurser än den dominerande kan tänkas ha. Ålder kan också kopplas till matrisen och 

begär. En av intervjupersonerna lyfter fram att tjejers åsikter och manlighet var viktigare för 

honom i yngre ålder: ”Runt 20-30 så är det viktigt vad tjejerna tycker, de får tycka vad de vill. 

Det här med att manligheten inte får naggas i kanten”.   En annan håller med om att 

manligheten upplevdes som viktigare att upprätthålla i ungdomen. P.g.a. giftermål och en viss 

avsexualisering av äldre i det offentliga rummet kan det spekuleras kring om ett minskande 

behov av att attrahera personer av det kvinnliga könet också kan leda till en känsla av större 

utrymme att inte behöva uppvisa en traditionell maskulinitet och placeras in i tvåkönsnormen. 

Differentiering av könen upprätthålls enligt Butler (1999: 30) genom praktiker av 

heterosexuellt begär. Det som uppfattas vara manliga attribut kopplas också till en manlig och 

heterosexuell identitet. Ett minskat behov av andras heterosexuella begär kan möjligtvis leda 

till ett större utrymme att använda kvinnliga uttryck.  Intervjupersonerna undergräver de 
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hegemoniska tankegångar som länkar biologiskt kön med könsuttryck, och bidrar därmed till 

att förändra uppfattningen om vad som är äkta och verkligt kring kön. De visar på att den 

heterosexuella matrisen inte är något naturligt och oproblematiskt, för att återkoppla till 

Rosenberg (2002: 70).  

Det är intressant att se hur intervjupersonernas olika sociala positioner samverkar. 

Intervjupersonerna har som transpersoner en osynliggjord social position, samtidigt tillhör de 

också andra grupper och sociala positioner som ses som mer privilegierade.  Dessa 

privilegierade positioner kan samverka med deras transposition och möjligtvis ge större 

möjlighet att uttrycka denna. Queerteori kritiserar oönskade identitetsbaserade bestämmelser 

(se Butler 2006: 28). Friheten att uttrycka identiteter som går utanför normativa bestämmelser 

om vilka vi tillåts vara kan utifrån detta sammankopplas med andra faktorer som 

socioekonomisk ställning, ålder och framför allt stöd ifrån omgivningen som bl.a. Nuttbrock 

et al. (2002) lyfter fram. Transföreningar och stödet från andra transpersoner var här 

betydelsefullt för två av intervjupersonerna, likaså acceptansen och möjligheten att 

inkorporera den sociala roll de känner sig tillfreds med i sina relationer. Det är viktigt att 

skapa alternativa diskurser till de normer kring kön som föreskriver vilka liv som är levbara 

(Butler 2006), och ge människor möjlighet att uttrycka sig som de vill. En förändring av 

verkligheten som intervjupersonerna själva och andra transpersoner med stor sannolikhet 

bidrar till.  

6.3  Implikationer för forskning och praktik 

Som nämnts av bl.a. Larsson, Lilja & Fossum (2008: 22-23) är det viktigt att inte reproducera 

bilden av transpersoner som avvikande utan se till de föreställningar och normer som leder till 

att de av andra ses som avvikande. Det är den nuvarande betoningen av kön som binära 

motsatser som konstruerar transpersoner som ”de andra.” Det skulle vara intressant att genom 

en mer omfattande undersökning se hur cispersoner uppfattar transpraktiker och 

transpersoner. Om de själva skulle kunna tänka sig vara trans och hur de skulle reagera om 

personer i deras omgivning, i både nära och mindre nära relationer, skulle komma ut som 

trans.  

Det är av vikt att kritisera det naturligt givna i traditionella könsroller och vidga mäns 

möjligheter att ha ett traditionellt feminint utseende och beteende och ha en diskussion kring 

mansrollens begränsningar och möjligheter.  En intervjuperson menar att transidentiteter nog 
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skulle vara vanligare om acceptansen vore större eller kanske inte ens skulle existera som 

kategori om könsrollerna inte var så stela och alla fick klä sig som de ville. 

Intervjupersonerna menar att medias bild kan förbättras och pekar ut kunskap som en viktig 

faktor för ökad acceptans. Att se över möjligheter för och diskriminering av transpersoner på 

arbetsplatsen är ett område för framtida forskning och praktik, då intervjupersonerna lyfte 

fram det som ett särskilt svårt sammanhang att vara trans i.  

Det är vidare viktigt att stötta människor som funderar över sin könsidentitet och inte vågat 

komma ut. Den egna inställning lyfts av intervjupersonerna fram som viktig, men för många 

unga som inte nått den ålder, självacceptans och mognad som intervjupersonerna gjort kan det 

vara lättare sagt än gjort i en kultur som på många sätt osynliggör transpersoner. 

Omgivningens acceptans och stöd är här betydelsefullt. Det skulle också vara av vikt att 

försöka vidga begreppen man och kvinna, och tillåta människor att uttrycka en större variation 

av identiteter under sin livstid utan att vara fastlåsta vid två motsatta kategorier.  
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Bilaga  

 

Intervjuguide 

 

Tema 1: Bakgrund 

Berätta om dig själv? Ålder? Relationer? Sysselsättning? Vad tycker du om begreppet trans? 

Hur ser du på manligt/kvinnligt? Hur vill du definiera dig själv? Hur länge har du varit/känt 

dig som trans? Vilka känslor uppkom i förhållande till det? När berättade/visade du först för 

någon?  

 

Tema 2: Bemötande från omgivning 

Hur har reaktionen från vänner och familj varit? Från släkt och bekanta? Har dina relationer 

till andra förändrats och i så fall hur? Vad är ett bra och respektfullt bemötande? 

 

Tema 3: Bemötande från myndigheter 

Hur är bemötandet från skola, universitet och arbetsplats? Från sjukvården om du haft någon 

kontakt med den?  I offentliga sammanhang, som ute på krogen? I vilka sammanhang är det 

speciellt svårt att vara trans? I vilka sammanhang är det mest accepterat att vara trans? Är det 

någon speciell situation som varit särskilt påtaglig/obehaglig? 

 

Tema 4: Media och Åtgärder 

http://www.rfsl.se/?p=2840
http://www.ne.se/lang/diskurs%20Nationalencyklopedin.%20%20Hämtad%202011-05-17
http://www.ne.se/lang/diskurs%20Nationalencyklopedin.%20%20Hämtad%202011-05-17
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Vad tycker du om hur media framställer transpersoner? Kan du känna igen dig i den bild som 

ges? Vad tror du kan vara bidragande faktorer till att trans är så tabu och svårt att prata om för 

många? Vad kan göras för att öka acceptans och synliggöra transpersoner och transfrågor? 

Vad kan politiker och andra beslutsfattande institutioner göra?   

 


