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Sammanfattning   

Ickebinära transpersoner är en grupp om vilken kunskapsluckan i forskningen är stor, 

samtidigt som könsidentiteter utanför tvåkönsnormen på senare år fått större utrymme 

i svensk media. Syftet med studien är att ge en socialpsykologisk förståelse av hur 

ickebinära transpersoner upplever sina könsidentiteter och hur upplevelsen påverkas 

av bemötande från omgivningen och specifikt av sexuella partners. Studien 

genomfördes med kvalitativ metod och tio intervjuer utifrån en intervjuguide 

bestående av en semistrukturerad del och en tematisk del. Informanterna är personer 

som själva identifierar sig som ickebinära. För att skapa förståelse av informanternas 

upplevelser användes teorin av Jenkins, som menar att identifikation är en intern-

extern dialektisk process, och Butlers teori om kön som något performativt. Studien 

genomsyras av Blumers tankar om symbolisk interaktionism, som innebär att 

handlingar formas av den mening individer tillskriver olika symboler i sin omgivning, 

samt att meningen uppkommer genom social interaktion. Resultatet visar att 

informanterna ständigt måste förhålla sig till samhällets norm av att det bara finns två 

kön; kvinna och man. Då de själva inte identifierar sig med någon av kategorierna 

uppstår en känsla av utanförskap och exkludering. Bristen på ord för att beskriva 

deras upplevelser av sina könsidentiteter är påtaglig, vilket förstärker känslan av att 

vara udda. Informanterna beskriver hur omgivningen har svårt att förstå och att ta 

deras könsidentiteter på allvar och att de ständigt blir sedda som ett kön de inte är. 

Detta blir extra känsligt i intima relationer, där brist på respekt för könsidentiteten kan 

göra att de får svårt att njuta av sex, eller att de väjer bort sexuella relationer helt.  

 

Nyckelord: Ickebinär, könsidentitet, relationer. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Transpersoner är en grupp som syns mer och mer både i media och i forskning. I 

Sverige har fokus på transpersoner ökat de senaste åren, och i april 2015 publicerade 

Socialstyrelsen ett kunskapsstöd för god vård av personer med könsdysfori (psykiskt 

lidande av att kroppen inte stämmer överens med könsidentiteten). I juni samma år 

gav Folkhälsomyndigheten ut en rapport om hälsoläget bland transpersoner 

(Folkhälsomyndigheten 2015; Socialstyrelsen 2015). 

I forskningen på transpersoners livssituation och identiteter har sexualiteten och 

sexuella partners visat sig spela en stor roll för att de ska må bra och få en trygg 

självbild. Sexualiteten medför också sina egna problem för gruppen transpersoner, 

både utifrån självbild kring och andras förväntningar på hur transpersoner kan och vill 

ha sex (Bremer 2011). 

I Folkhälsomyndighetens undersökning angav ungefär en fjärdedel av respondenterna 

att de har en könsidentitet som går utanför, eller inte passar in i, vår kulturs två 

distinkta könskategorier. Liknande siffror visas i en undersökning som gjordes 2011, 

av RFSL (Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras 

rättigheter) och RFSL Ungdom (Ungdomsförbundet för homosexuellas, bisexuellas, 

transpersoners och queeras rättigheter). Där uppgav en dryg tredjedel av deltagarna att 

de varken identifierade sig som män eller som kvinnor (Gäredal & Orre 2011, 13). 

Trots att Folkhälsomyndigheten samlade in och redovisade data om ickebinära 

könsidentiteter (se definitioner), valde de att inte använda detta för någon vidare 

analys (Folkhälsomyndigheten 2015, 25). 

2012 startade det som kom att kallas för ”hen-debatten” i svenska medier, vilken har 

haft stor betydelse för respondenterna i vår studie. Startskottet var en debattartikel i 

Svenska Dagbladet, om behovet av ett könsneutralt pronomen i svenska språket. 

Ordet både hyllades och hånades. Ickebinära berättade om vilken betydelse ”hen” har 

för dem, medan vissa debattörer menade att ordet skulle förvirra barn i deras 
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utveckling av sin könsidentitet. Då skribenterna undersökte när och hur ordet ”hen” 

används, kom de fram till att det framförallt förekom i diskussioner om ordet i sig 

(Ledin & Lyngfelt 2014, 141-143). Vid en sökning i Mediearkivet Retriever i februari 

2016 framkommer det att ”hen” alltmer används som ett alternativ till skrivsättet 

”han/hon”. 

Ickebinära personer har lyfts fram allt oftare i media under de senaste åren. Sveriges 

Radio P3 tog i ett nyhetsreportage 2014 upp att personer på Twitter delade med sig 

om hur det är att vara ickebinär. Samma år publicerade Upsala Nya Tidning en 

intervju med tre ickebinära personer. Flera andra medier har haft liknande reportage 

(Vi Föräldrar 2016; Nyheter24 2015; Norrbottens-Kuriren 2014; Nyheter24 2014). 

Det finns förhållandevis lite forskning som fokuserar specifikt på ickebinära 

transpersoner, även om de ibland inkluderas i studier som tittar mer övergripande på 

transpersoners upplevelser. Vid en sökning efter referentgranskade (peer reviewed) 

artiklar på Uppsala Universitetsbiblioteks söktjänst, med sökorden ”non binary” och 

”gender identity”, är det bara några få artiklar som handlar om ickebinäras 

upplevelser. Några artiklar handlar om den juridiska problematiken och några handlar 

om transpersoner generellt. De flesta är studier där kön och genus och ibland 

sexualitet problematiseras, men utan att beskriva de ickebinära individernas 

upplevelser. Samma resultat får vi på sökorden ”genderqueer” och ”gender identity”, 

”non binary” och ”transgender”, och andra liknande ordkombinationer. Några av de 

studier som faktiskt beskriver ickebinäras upplevelser är ändå starkt präglade av ett 

dikotomt synsätt, där det könsöverskridande framställs som något exotiskt och där 

informanterna blir frekvent felkönade. 

Den synlighet som transfrågor har fått de senaste åren, i kombination med den stora 

bristen i forskning på området ickebinära könsidentiteter, gör detta till ett högst 

relevant område att studera. Det ökade utrymmet som transpersoner har fått i 

samhället, kan ge uppfattningen att kunskapen och förståelsen för transerfarenheter är 

större än vad den egentligen är. Kunskapen begränsas i stort till de identiteter som 

ryms i vårt binära könssystem, och gruppen ickebinära transpersoner kommer ofta i 
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skymundan. De upplevelser som dokumenteras kan lätt antas gälla alla transpersoner, 

och de berättelser som avviker från dessa riskerar att inte tas på samma allvar. Med 

detta som grund vill vi titta närmare på just ickebinära personers upplevelser av sina 

könsidentiteter, och bidra till att fylla den stora kunskapslucka som finns på området. 

1.2 Definitioner 

Att vara transperson innebär att könsidentiteten inte stämmer överens med det 

juridiska kön som blev fastslaget vid födseln. Cispersoner är de vars könsidentitet är 

densamma som det juridiska kön de tillskrivits. Könsidentiteten hos en person kan 

variera över tid. En del har samma könsidentitet hela livet, vissa kanske ändrar 

könsidentitet en eller två gånger och andra har könsidentiteter som varierar från dag 

till dag. Ickebinär könsidentitet är en kategori som ryms under paraplybegreppet 

transpersoner. Att vara ickebinär innebär att könsidentiteten inte ryms i de binära 

könsnormerna och i kategorierna kvinna och man. En ickebinär person kan identifiera 

sig mellan eller bortom de binära könen, ha en identitet som rymmer flera kön eller 

inte ha någon könsidentitet alls. Exakt vad den ickebinära könsidentiteten innebär är 

individuellt och varierar från person till person (RFSL 2015; RFSL Ungdom 2015; 

Språkrådet 2014). Även om fenomenet att inte passa in i de kulturella könsrollerna är 

gammalt så är just termen ickebinär relativt ny och verkar ha slagit igenom först 2014 

både i Sverige och i USA (Nonbinary Wiki 2015b; Språkrådet 2014). Dock har bland 

annat transrörelsen använt ordet i flera år innan det nådde den popularitet och 

spridning som behövs för att uppmärksammas av till exempel Språkrådet. Bland annat 

skrevs redan 2011 en avhandling vid Widener University i USA med titeln 

Intersections of gender and intimacy in the lives of transgender people with non-

binary gender identities (Constantinides 2011). Tidigare var intergender ett ord som i 

svenskan användes på samma sätt som ickebinär gör idag. Andra ord som ibland 

används synonymt med ickebinär, men också som olika identiteter under 

paraplybegreppet, är genderqueer, genderfluid och transgender. Dessa är lånade till 

svenska från engelska (Nonbinary Wiki 2015a; Nonbinary Wiki 2015b; RFSL 

Ungdom 2016). För att underlätta för både oss och för läsaren använder vi i den här 

uppsatsen ordet ickebinär om alla könsidentiteter som faller utanför kategorierna 



8 

kvinna och man, oavsett vilka ord som originalförfattaren använder. På samma sätt 

använder vi begreppet binär könsidentitet då vi syftar på identiteterna man och 

kvinna. 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka upplevelser av könsidentitet hos ickebinära 

transpersoner. Studien tittar också närmare på hur dessa upplevelser kan se ut i 

sexuella möten.  

Frågeställningar: 

• Hur beskriver informanterna sin könsidentitet och upplevelsen av den i 

förhållande till omgivningen? 

• Hur beskriver informanterna sexuella partners bemötande av deras 

könsidentitet och hur upplever de att detta påverkar möjligheten till närhet? 

• Hur beskriver informanterna tvåkönsnormens inverkan på deras upplevelse av 

könsidentiteten? 

1.4 Uppsatsens disposition  

Efter att bakgrunden till studien presenterats följer en redogörelse av tidigare 

forskning om transpersoners upplevelser av könsidentitet, med fokus på ickebinära 

erfarenheter och sexuella relationer. I nästa avsnitt presenteras de teorier som används 

i studien, där symbolisk interaktionism utgör en grund. Studiens tillvägagångssätt 

beskrivs i metodkapitlet som också tar upp hur urvalet gått till samt etiska 

överväganden. Därefter presenteras resultatet i form av citat från intervjumaterialet 

och analys av dessa. Den sista delen inleds med en sammanfattning av resultatet 

varefter en diskussion av resultatet förs i förhållande till syfte, tidigare forskning, 

teori, samt metod. Avslutningsvis görs reflektioner utifrån resultaten om vilka 

områden som bör forskas vidare på. 
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2 Tidigare forskning 

Det här kapitlet tar upp hur tidigare forskning har beskrivit transpersoners upplevelser 

av könsidentitet och sexuella relationer. Den första delen av kapitlet fokuserar på hur 

transpersoner förhåller sig till sin könsidentitet och hur samhället inverkar på deras 

upplevelser. Vi börjar med att beskriva forskningen på transpersoner som grupp och 

går sedan in på vad som är specifikt för ickebinära transpersoner. Den andra delen av 

kapitlet behandlar forskning om hur sexuella situationer och relationer kan se ut för 

transpersoner. Här blir också transpersonernas relation till sina kroppar relevant. 

Den mesta forskningen om transpersoners livssituation och skapandet av en trygg 

könsidentitet hos transpersoner har utförts i USA (Connell 2010; Constantinides 2011; 

Davis 2009; Diamond & Butterworth 2008; Dozier 2010; Galupo et al 2014; Iantaffi 

& Bockting 2011; Kosenko 2010; Levitt & Ippoliti 2014; Nagoshi et al. 2012; 

Saltzburg & Davis 2010; Schilt & Windsor 2014; Schrock et al. 2005; Williams et al 

2013) men några studier har också gjorts i olika länder i Europa (Doorduin & van 

Berlo 2014). I huvudsak fokuserar forskningen på transpersoner som är antingen FtM 

(female to male) eller MtF (male to female), alltså personer som har registrerats 

antingen som män eller kvinnor vid födseln, men vars könsidentitet hör till den andra 

av dessa två kategorier. Dessa refererar vi i studien till som binära transpersoner 

(Doorduin & van Berlo 2014; Iantaffi & Bockting 2011; Kessler & McKenna 2000; 

Levitt & Ippolito 2014; Schleifer 2006; Williams et al. 2013). De studier som tar upp 

både binära och ickebinära transpersoner klumpar ofta ihop dessa till en kategori och 

det görs inga jämförelser mellan dem (Connell 2010; Davis 2009; Doorduin & van 

Berlo 2014; Galupo et al. 2014; Kosenko 2010; Levitt & Ippolito 2014; Nagoshi et al. 

2012; Schilt & Windsor 2014). Två av studierna, de av Dozier (2005) och 

Constantinides (2011), är gjorda av forskare som själva är transpersoner.  

2.1 Könsidentiteter utanför tvåkönsnormen 

Den traditionella västerländska synen på kön beskriver kön och könsidentitet som 

dikotoma kategorier, där det yttre, det synliga, och den inre självbilden är 

samstämmiga (Kessler & McKenna 2000, 13; Lundgren & Kroon 1996, 31-32). Alla 
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människor skapar hela tiden sitt kön genom kropp, klädsel, beteende och social 

interaktion och återskapar genom detta förståelsen av att det bara finns två separata 

kön (Kessler & McKenna 2000, 28). Dessa dikotoma kategorier räcker dock inte till 

för att beskriva alla de olika erfarenheter, beteenden och självbilder som individer kan 

uppleva (Davis 2009, 105). 

Lundgren och Kroon menar att det dikotoma synsättet upprätthålls av den psykiatriska 

konstruktionen av transsexualism, där könsidentiteten ses som konstant och det yttre 

rättas till för att skapa samstämmighet med det inre. Den ”naturliga” enhetligheten 

mellan kropp och könsidentitet blir däremot ifrågasatt och därmed rubbas ändå 

tvåkönsmodellen (Lundgren & Kroon 1996, 33). Flera kvalitativa studier visar att 

transpersoner måste uttrycka sin könsidentitet på ett sätt som verkar "övertygande" för 

personer i omgivningen, alltså följa de normer som finns för könskategorin, för att bli 

bemötta med respekt och acceptans (Davis 2009, 105-108; Connell 2010, 39-42 ; 

Kessler & McKenna 2000, 13-16; Levitt & Ippolito 2014, 1739-1745; Schrock et al. 

2005, 323). En del transpersoner väljer av denna anledning att leva "stealth", alltså i 

överensstämmelse med sin könsidentitet och utan att berätta för omgivningen att den 

skiljer sig från det kön de blev tilldelade vid födseln (Connell 2010, 39-40). 

Möjligheten att leva stealth eller att uttrycka sin könsidentitet på ett för omgivningen 

övertygande sätt begränsas till viss del av individernas kroppar. Dozier (2005) 

beskriver i en kvalitativ studie med transmän hur ansiktsformen och 

ansiktsbehåringen verkar vara avgörande för hur dessa uppfattas av andra gällande 

kön, medan sådant som bröst och könsorgan visade sig spela en mindre roll. Han 

beskriver också hur dessa män efter att de börjat erhålla ett mer maskulint utseende 

blev mer bekväma med att uppvisa uttryck som ofta tolkas som feminina (Dozier 

2005, 304-305). I Kesslers och McKennas studie uppger deltagare istället att för dem 

är könsorganen en central del i upplevelsen att vara man eller kvinna (Kessler & 

McKenna 2000, 14). 

När det gäller att berätta för andra om sin könsidentitet skriver Galupo och 

medarbetare (2014) att även om erfarenheterna skiljer sig mycket verkar många 

transpersoner bli förvånade av positiva eller likgiltiga reaktionerna av anhöriga, då de 
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förväntar sig ett negativt bemötande. Detta överensstämmer också med resultaten från 

andra studier (Constantinides 2011, 159-160; Levitt & Ippolito 2014, 1739; Saltzburg 

& Davis 2010, 94-99). Vad som uppfattades som ett positivt bemötande handlar till 

stor del om ett korrekt könande, såsom användandet av valda pronomen och namn. 

Negativt bemötande innefattar på motsvarande sätt ett felaktigt könande med gamla 

namn och pronomen, såväl som ifrågasättande av könsidentiteten. Många upplevde 

också att omgivningen saknade kunskap om transpersoner och könsidentiteter i 

allmänhet (Constantinides 2011, 140-141; Galupo et al. 2014, 32-35; Levitt & 

Ippolito 2014, 1739; Saltzburg & Davis 2010, 94-99). 

För personer vars könsidentitet inte passar in i kategorierna kvinna och man kan det 

vara ännu svårare än för andra transpersoner att förklara sin könsidentitet. Ofta kan de 

behöva utbilda sina närstående, vilket lätt blir frustrerande och påfrestande. De 

upplever också att det är svårt för folk att förstå deras upplevelser (Constantinides 

2011, 141). 

Flera studier beskriver hur en del ickebinära personer fortfarande väljer att i sociala 

sammanhang uttrycka och presentera sig i enlighet med könsnormerna. Detta 

eftersom de annars riskerar att få ett negativt bemötande från omgivningen (Davis 

2009, 106-108; Connell 2010, 39-42; Saltzburg & Davis 2010, 99-101). Vissa väljer i 

stället att tydligt visa sitt könsöverskridande, antingen för att känna sig mer "sanna" 

mot sig själva eller för att utmana omgivningens binära könsstereotyper (Connell 

2010, 43-45; Diamond & Butterworth 2008, 368, 370). Ett felaktigt könande kan bli 

en påminnelse om omgivningens oförmåga att se deras identitet. Transpersoner, 

särskilt de som bryter det binära könssystemet, som inte blir bemötta i enlighet med 

sin könsidentitet får lätt en känsla av att "inte finnas" eller vara osynliggjorda (Dozier 

2005, 305-307; Saltzburg & Davis 2010, 94-95). 

Det kan vara svårt för personer med en könsöverskridande identitet att hitta ord för att 

beskriva sig själva och sina känslor, vilket kan skapa en känsla av att inte räknas i 

samhället (Constantinides 2011, 161-162 ; Levitt & Ippolito 2014, 1753-1754; 

Saltzburg & Davis 2010, 94-95, 105). Ibland blir känslan av utanförskap så stor att 
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individerna kommer att se på sig själva i termer som "freak", missfoster och 

enhörning (Constantinides 2011, 137).  

För ickebinära personer finns också en risk att inte känna sig inkluderade i, eller aktivt 

uteslutas ur, könade utrymmen och utrymmen definierade utifrån sexuell läggning. 

Även transcommunityt kan ibland upplevas exkluderande och alltså binärt 

(Constantinides 2011, 156-157). Flera forskare beskriver behovet av att hitta 

sammanhang där den egna identiteten blir bekräftad och där personer tillsammans 

skapar nya ord som passar deras mer flytande identiteter. Dessa utrymmen blir 

avgörande för individernas känsla av trygghet och deras möjlighet att utveckla sin 

könsidentitet (Constantinides 2011, 150-152; Levitt & Ippolito 2014, 1753-1754; 

Saltzburg & Davis 2010, 94-95, 105).  

2.2 Transpersoners sexuella relationer  

För transpersoner kan sexuella situationer vara potentiellt skadliga, både fysiskt och 

emotionellt, men också någonting som kan stärka och bekräfta självkänslan och 

könsidentiteten (Constantinides 2011, 147-148; Doorduin & van Berlo 2014, 659; 

Iantaffi & Bockting 2011, 361-366; Kosenko 2010, 135; Schleifer 2006, 68-72; 

Williams et al. 2013, 726-733). För att kunna skapa intima relationer krävs dock en 

känsla av trygghet och av att bli respekterad av sin partner (Constantinides 2011, 148-

149; Diamond & Butterworth 2008, 137).   

Studier på transmaskulina personer (det vill säga personer som definierades som 

flickor vid födseln men vars identitet är manlig eller maskulin) både i USA och i 

Europa har visat att sexualitet och sexuella situationer har en stark koppling till 

upplevelsen av könsidentiteten och den egna kroppen. Känslan av dissonans och 

inkongruens som ofta uppstår hos transpersoner i förhållande till kroppen påverkar 

den sexuella njutningen negativt (Iantaffi & Bockting 2011, 362; Doorduin & van 

Berlo 2014, 659; Schilt & Windsor 2014, 740-741; Williams et al. 2013, 726-732). 

Alla transpersoner upplever dock inte denna inkongruens mellan kropp och identitet, 

utan beskriver att den snarare handlar om att deras könsidentitet inte stämmer med 
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den sociala uppfattningen om vilken könskategori de tillhör (Doorduin & van Berlo 

2014, 669). Mycket energi kan gå till att vidhålla sin könsidentitet i situationen, vilket 

minskar känslan av närhet och intimitet. Partnerns tolkning och bemötande av 

personens kropp spelar därför en stor roll för hur den sexuella situationen upplevs. 

Detta leder till att många transpersoner är rädda eller oroliga för hur den sexuella 

partnern ska reagera. En del väljer att inte berätta om sin könsidentitet eller 

transbakgrund, medan andra aldrig inleder en sexuell relation utan att först försäkra 

sig om att motparten respekterar deras kropp och könsidentitet (Constantinides 2011, 

159-160; Doorduin & van Berlo 2014, 661; Iantaffi & Bockting 2011, 361, 366; 

Kosenko 2010, 135-137; Williams et al. 2013, 729).  

För många transpersoner skapas också svårigheter i den sexuella situationen av 

bristen på ett inklusivt språk. Det finns en tydlig brist på ord som beskriver 

transpersoner kroppar och sexuella handlingar, vilket försvårar kommunikationen och 

möjligheten att skapa en gemensam mening i de sexuella situationerna 

(Constantinides 2011, 168; Iantaffi & Bockting 2011, 366; Kosenko 2010, 138). 

Många transpersoner upplever också svårigheter med att definiera sin sexuella 

identitet, då de vedertagna sexuella identiteterna ofta utgår från både det egna könet 

och könet på de som det sexuella intresset riktar sig mot. De flesta väljer att utgå från 

sin könsidentitet, snarare än det kön de blivit tilldelade vid födseln, men det kan vara 

extra problematiskt för de personer som överskrider det binära tvåkönssystemet 

(Constantinides 2011, 161;Doorduin & van Berlo 2014, 667; Iantaffi & Bockting 

2011, 366). 

2.3 Sammanfattning av tidigare forskning 

De studier som tas upp i detta kapitel har valts för att ge en bild av hur transpersoner 

skapar sina könsidentiteter i en social kontext. Studierna lyfter på olika sätt hur 

transpersoner navigerar könsrollerna i en västerländsk kultur och hur de hanterar 

andras bemötande av deras kroppar och identiteter.  

Det finns ont om forskning som fokuserar på ickebinära transpersoners upplevelser 
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och i studier där ickebinära personer förekommer görs oftast ingen skillnad mellan 

dessa och binära transpersoner. De flesta studier på transpersoners upplevelser av sin 

könsidentitet eller sexualitet är gjorda i USA och inga använder sig av 

socialpsykologiska teorier för att skapa förståelse kring upplevelserna. De studier som 

presenterats ovan är trots detta de, som ger den tydligaste bilden av transpersoners 

erfarenheter av sina könsidentiteter. 

Tanken om två separata kön återskapas ständigt i vårt samhälle genom människors 

utseende och beteende. Transpersoner förhåller sig till detta på olika sätt. Forskning 

visar att de, för att bli bemötta med respekt, måste uttrycka sig på sådana sätt att andra 

upplever deras könsidentitet som trovärdig. En del väljer därför att inte berätta att de 

blev tilldelade ett annat kön vid födseln. Hur trovärdig någon upplevs begränsas av 

hur kroppen ser ut och för en del transpersoner är vissa kroppsdelars utseende 

avgörande för hur de mår i sin könsidentitet. Även ickebinära transpersoner väljer 

ibland att uttrycka sig i enlighet med en av de vedertagna könskategorierna, medan 

vissa väljer att vara tydligt könsöverskridande i sina uttryck. 

Korrekt användande av de namn och pronomen som individerna känner sig bekväma 

med är viktiga i transpersoners upplevelse av att bli bekräftade och bemötta med 

respekt. Enligt studier förväntar sig många transpersoner att få ett negativt bemötande 

om de är öppna med sin transidentitet, vilket skulle kunna bero på omgivningens 

okunskap. Att inte få sin könsidentitet bekräftad skapar ofta en känsla av 

osynliggörande och utanförskap. Detta blir extra svårt för ickebinära personer, som 

kan ha svårt att beskriva sina erfarenheter så att andra förstår. Ickebinära blir ibland 

också exkluderade från sammanhang både av samhället i stort och av binära 

transpersoner, vilket skapar stora problem då bekräftande utrymmen är avgörande för 

individens välmående. 

Studier har visat att sexuella situationer kan ha en stark koppling till upplevelsen av 

könsidentitet och kropp. Dissonans mellan kroppen och könsidentiteten påverkar 

njutningen negativt och även partnerns bemötande av könsidentiteten och kroppen är 

avgörande för hur situationen upplevs. Många transpersoner har därför svårt att inleda 
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intima relationer. 

3 Teori  

En interaktionistisk grundsyn genomsyrar hela denna studie, och ligger bakom hur vi 

tolkar och analyserar de sociala situationer vi undersöker. Vi utgår från Herbert 

Blumers (1969) tankar om symbolisk interaktionism, och tänker oss att individers 

handlingar formas av den mening de tillskriver objekt och andra symboler i sin 

omgivning. Vidare utgår vi från att denna mening uppkommer genom interaktion med 

andra individer, och att den tolkas och omtolkas genom en social process (Blumer 

1969, 2-5).  

För att bygga vidare utifrån den symboliska interaktionismen använder vi teorier av 

Richard Jenkins (2014) och Judith Butler (1990; 1993; 1999; 2004), för att skapa 

förståelse kring hur könsidentitet skapas och upprätthålls. Jenkins beskriver hur det 

går att se identifikation som en process, med påverkan både inifrån individen och från 

omgivningen. Butler talar om kön som något performativt, någonting som hela tiden 

skapas genom handlingar. Butler tillför också ett maktperspektiv, som inte är lika 

tydligt hos Jenkins. 

Begreppet stigma och de teorier som beskrivs av bland annat Irving Goffman (1972), 

skulle gå bra att applicera på studier om ickebinära transpersoner och skulle kanske 

kunna vara till hjälp för att förstå individernas upplevelser. Goffman beskriver stigma 

som attribut, en fysisk eller mental egenskap, som ligger bäraren till last i sociala 

relationer. Stigmat innebär att individen avviker från omgivningens förväntningar. 

Det är därför alltid relativt och beroende av det sociala sammanhanget (Goffman 

1972, 12-13). Link och Phelan (2001), som har vidareutvecklat Goffmans tankar, 

menar att grunden till stigmatiseringen ligger i kategoriseringen av människor, utifrån 

egenskaper och beteende. Egenskapen blir till någonting individen ”är” och inte 

någonting som den ”har”, menar Link och Phelan. Detta stärker känslan av ”vi” och 

”dem”. När egenskaperna upplevs som kulturellt negativa leder det till att individen 

stigmatiseras (Link & Phelan 2001, 167-169). För ickebinära transpersoner är denna 
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egenskap könsidentiteten och ibland också könsuttrycken. Vi har dock valt att inte 

använda oss av teorier om stigma och stigmatisering, vid analysen av materialet i den 

här uppsatsen. Istället för att fokusera på den ickebinära könsidentiteten som 

någonting avvikande och negativt, ville vi ha en mer neutral utgångspunkt och lyfta 

fram både positiva och negativa upplevelser ur berättelserna. Vi upplevde att det 

fanns en risk att teorier om stigma skulle påverka analysen åt ett alltför negativt håll. 

Dessutom skulle våra frågor vid intervjuerna kunnat få ett för starkt fokus på 

stigmatiserande upplevelser. Då vår förförståelse var att ickebinära transpersoner ändå 

upplever mycket utanförskap, ville vi undvika att förstärka detta genom teorierna. 

Även om kodningen av materialet inte gjordes utifrån teorierna så har dessa legat till 

grund för studiens upplägg och påverkat våra egna tankeprocesser. Det kändes viktigt 

att använda teorier som inte på förhand såg identiteten vi ville studera, som någonting 

som leder till ett utanförskap. 

3.1 Könsidentitet genom social interaktion 

Jenkins (2014) menar att alla identiteter i grunden är sociala och att de skapas och 

upprätthålls i ett socialt samspel. Enligt Jenkins (2014, 84) gäller detta även 

könsidentiteter, och det är med den utgångspunkten vi använder teorierna i den här 

studien. Vi har låtit tanken att könsidentiteter skapas i interaktion utgöra en grund för 

studiens syfte och frågeställning. 

Butler använder sig inte av termen ”interaktionism”, men hennes resonemang om 

identitet överensstämmer väl med interaktionismens. Centralt hos Butler är synsättet 

att kön skapas performativt. Butler menar att det inte finns något ursprungligt kön, 

utan att vi hela tiden skapar kön genom att härma en norm. Därmed kan kön förstås 

som en kopia, byggd på de samhällsnormer som talar om vad som är rätt sätt att göra 

kön. Det finns dock inget original för denna kopia, utan allt kön är görande – en 

strävan efter en ouppnåbar norm. Kön är alltså ingenting en person är, utan något hen 

hela tiden gör. Butler betonar vikten av språket. Hon menar att normer för hur vi gör 

kön blir tillgängliga för oss genom diskurser, det vill säga utifrån det tillgängliga 

språkbruket om kön (Butler 1999, 198-199). Kopplingen mellan görande, språk och 
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normer gör Butler intressant inom socialpsykologin (Iversen 2010, 236) För vår studie 

är Butlers teori, om hur det diskursiva språket ligger till grund för hur vi får en 

identitet, extra intressant. Detta eftersom våra informanter har könsidentiteter utanför 

normen. 

Jenkins (2014, 6) beskriver identitet som en produkt av vår förmåga att veta vem som 

är vem i vår omgivning, och att skilja oss själva från andra. Identifikation är en 

process som går ut på att kartlägga och klassificera vår sociala omvärld, och hitta vår 

plats i den. Identiteten är det som skiljer oss från andra individer, men det är också 

någonting som skapar samhörighet. När det gäller könsidentiteter blir detta extra 

tydligt. Vår identifikation med en viss könskategori skapar en gemenskap med andra 

individer med samma könsidentitet. Samtidigt gör den att vi skiljs av från personer 

med en annan identitet. Jenkins menar också att könsidentiteten är en av de mest 

framträdande klassificeringarna vi har, och att den ofta är hårt inbäddad i vår 

upplevelse av vem vi är. Den är ständigt närvarande i vår vardag, då kön är en faktor 

utifrån vilken samhällets ordning är utformad. Identifikationen med, eller 

klassificeringen till, en viss könskategori har stora konsekvenser för en individs liv 

(Jenkins 2014, 84-85). Att skapa en identitet är ett ständigt jämförande av hur vi är 

lika och hur vi är olika. Vad har jag gemensamt med andra individer? Vilka passar jag 

ihop med och vad är det som gör oss till en enhet? Vad är det som skiljer mig från 

andra med samma könsidentitet, och vad är det som skiljer vår könsidentitet från 

andra identiteter? Ofta är just det vi har gemensamt med någon, det som skiljer oss 

från någon annan (Jenkins 2014, 104).  

3.2 Intern-extern dialektik 

För att förklara hur identiteter uppkommer genom social interaktion, beskriver 

Jenkins identifikation som en dialektisk process. Processen sker mellan den interna 

självdefinieringen, och de externa definieringarna som tillskrivs oss av andra. De 

externa och de interna identifikationerna måste ses som något som sker samtidigt, och 

som inverkar på varandra. Det är alltså inte så att det ena kommer först och det andra 

sen, de är inte heller helt skilda åt (Jenkins 2014, 42, 49). Jenkins anser att den 
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dialektiska identitetsprocessen är relativt jämt balanserad. mellan interna och externa 

komponenter, när det kommer till könsidentiteten. Det innebär att vi påverkas lika 

mycket utifrån som inifrån, något som också gör könsidentiteten unik. Han menar att 

anledningen till att den så starkt påverkas av externa faktorer, delvis kommer sig av 

att vi redan vid födseln, innan vi har en känsla av ett ”själv”, blir tilldelade en 

könskategori. Att det sker så tidigt i livet, påverkar våra senare 

identifikationsprocesser (Jenkins 2014, 84-85). Enligt detta blir det relevant för vår 

egen upplevelse av vår könsidentitet hur andra ser oss, och hur de reagerar på de 

identiteter vi deklarerar. Jenkins menar att vi behöver få våra identiteter validerade av 

andra i vår omgivning (Jenkins 2014, 44), något som vi använder oss av och 

diskuterar senare i denna studie. Han skriver också att om vi uppfattas som 

könsavvikande eller onaturliga i vårt beteende, kan detta leda till att vi själva ser oss 

som ”onaturliga”, eller att vi måste kämpa hårt för att inte göra det (Jenkins 2014, 86).  

Precis som Jenkins menar att vi blir tilldelade en könsidentitet innan vi upplever oss 

själva som ”själv”, finns det enligt Butler inte ett jag som föregår personens görande. 

Individen har snarare ett begränsat antal verktyg att välja mellan, och möjligheten att 

välja bland dessa förutsätter att verktygen existerar (Butler 1999, 198-199). Det är inte 

jag som väljer vad jag är, utan identiteten är beroende av ett socialt erkännande, 

baserat på rådande normer. Först efter att ha blivit tilltalad och positionerad i 

förhållande till kön, kan ett jag uppkomma och själv tala (Butler 1993, 225-226). Det 

går alltså inte att göra kön ensam. Det görs alltid med eller för någon annan, även om 

den andra bara existerar i vår föreställningsvärld (Butler 1990, 1). Vi är med andra ord 

ständigt beroende av ett socialt samspel, och andras erkännande av vårt sätt att göra 

kön. 

3.3 Gruppidentifikation 

Jenkins skiljer på självidentifierade grupper och utifrån-definierade kategorier. 

Könsidentitet skulle kunna ses som båda delarna (Jenkins 2014, 85). Grupper formas 

utifrån en kollektiv identifikation, en gemensam upplevelse att vara lika på ett för 

gruppen viktigt sätt. Med detta följer också, som med alla identiteter, en strävan efter 
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att skapa en gräns mot det som finns utanför, det som skiljer gruppen från alla andra 

(Jenkins 2014, 104). Kriterier som krävs för att ingå i en könskategori är också sådana 

som diskvalificerar personen för en annan, och tvärt om. Centralt för den kollektiva 

identifikation är den gemensamma förståelsen av vad det är som gör dem till en grupp 

(Jenkins 2014, 104). Här finns en tydlig koppling till det Blumer skriver om, att 

meningen av ett objekt eller en symbol uppkommer genom social interaktion (Blumer 

1969, 2-5). För många är könsidentiteten en självdefinierad gruppidentitet, där 

individen har en förståelse för vad hen har gemensamt med andra av samma 

könsidentitet, och vad som skiljer hen från individer med en annan könsidentitet 

(Jenkins 2014, 84-85). 

Gruppidentifikation skiljer sig från kategorisering, som sker utifrån och där gruppen 

inte behöver ha en känsla av gemenskap, eller dela definition och förståelse för vad 

det är som andra uppfattar att de har gemensamt (Jenkins 2014, 107-108). Detta är 

också sant för könskategorierna, som är definierade av samhället, och där alla 

individer inte känner igen sig eller håller med om kriterierna för kategorierna. Detta 

gäller oavsett om de är transpersoner eller cispersoner. Både gruppidentifikation och 

kategorisering påverkar hur vi uppfattar oss själva, genom den interna-externa 

dialektiska processen. Jenkins menar att ingen av de två uppdelningarna är mer 

verklig än den andra, och att båda spelar en viktig roll i och är produkter av den 

sociala interaktionen. Det han anser är relevant att fokusera på, när det gäller grupper 

och kategorier, är vilka konsekvenser de har för individerna och för interaktionerna 

(Jenkins 2014, 108). 

Att vi delar upp andra i tidigare kända kategorier gör att vi skaffar oss en illusion av 

vad vi kan förvänta oss av dem, utifrån gruppbeteenden, alltså beteendemönster vi 

associerar med gruppen ifråga. Jenkins menar att ett vanligt antagande är, att personer 

som beter sig på samma sätt utgör en gemensam enhet (Jenkins 2014, 105). Våra 

förväntningar på hur ett visst gruppbeteende ser ut, och behovet av att få identiteten 

validerad, gör att vi anstränger oss i hur vi presenterar oss själva. Detta så att andras 

kategorisering av oss blir i linje med hur vi vill bli kategoriserade av dem (Jenkins 

2014, 27). Jenkins menar att vi också har ett behov av att skapa en känsla av 
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tillhörighet med andra i samma grupp. Ett sätt att göra det är genom gruppsymboler. 

Det kan handla om fysiska symboler som kläder och liknande, men också om olika 

beteenden och ritualer som genomförs för att skapa just en känsla av samhörighet 

(Jenkins 2014, 137- 138). För könskategorierna har vi tydliga exempel i 

könsuttrycken, som behandlar både utseende och beteende, även om dessa inte enbart 

är skapade inifrån gruppen, utan också genom förväntningar utifrån. Dock har 

individen aldrig full kontroll över vilka signaler hen sänder ut, eller hur de tolkas av 

mottagarna. Detta beror på att vi använder oss av flera olika källor av information för 

att kategorisera människor omkring oss, till exempel utseende och beteende, men 

också vad andra har sagt om dem tidigare (Jenkins 2014, 27, 44). 

Jenkins poängterar att identifikationsprocessen är något som sker på gränserna mellan 

olika grupper, individer och normsystem, eller när vi träder över en sådan gräns. 

Identiteten blir relevant först när den kan användas för särskiljning eller 

sammanlänkande med andra individer. Det är när vi befinner oss utanför vår egen 

trygga grupp som själva kriterierna för identiteten utvecklas, presenteras och repeteras 

(Jenkins 2014, 105, 157). När det kommer till ickebinära transpersoner kan man tänka 

sig att frågor om identitet blir extra viktiga. Detta just för att de tillbringar det allra 

mesta av sin tid i just denna otrygga miljö, skilda från andra med samma identitet. 

Vad själva gränsen består av kan dock vara svårt att definiera. Jenkins poängterar att 

det inte går att se på gränserna mellan grupper och identiteter, som någonting 

påtagligt eller fysiskt som går att peka på. Istället finns gränserna i interaktionen 

mellan individer som identifierar sig på olika sätt. Gränser är alltså en pågående 

process av ständigt förhandlande. Här lyfter Jenkins själv transpersoner som ett 

exempel och menar att de är ett bevis på att gränserna går att manipulera, men att de 

till viss del begränsas av våra kroppar och av samhällets normer och institutioner. De 

går bara att manipulera till en viss gräns, menar han, resten ligger bortom vår kontroll 

(Jenkins 2014, 129). 

Vidare menar Jenkins att huruvida andras kategorisering internaliseras av en individ 

har att göra med maktpositioner, alltså vems definition det är som räknas i situationen. 

Här definierar Jenkins makt som förmågan att utfärda konsekvenser till följd av 
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kategoriseringen (Jenkins 2014, 45). När det gäller kön görs kategoriseringen till en 

början av vårdpersonal, familj och andra i en individs tidiga omgivning. Dessa är alla 

personer med en tydlig maktposition gentemot individen, och det är därför också 

troligt att kategoriseringen till stor del internaliseras.  

3.4 Performativitet och makt 

Utifrån Butlers teorier om performativitet, finns det alltid en maktaspekt närvarande i 

görandet av identitet. Makt är inte bara någonting som styr en person, utan den formar 

också subjektet. Butler går så långt att hon menar att bli reglerad av rådande 

normerande diskurser är nödvändigt, för att bli ett könat subjekt. Personer som 

befinner sig utanför normen blir fortfarande definierade utifrån normen; att inte vara 

feminin blir bara begripligt utifrån vår förståelse av vad det innebär att vara feminin. 

Att vara beroende av andras bekräftelse för att bli sedd som ett subjekt, innebär att 

brist på bekräftelse gör att vissa människor kan ses som mindre mänskliga än andra 

(Butler 2004, 41-42).  

Sociala normer innefattar makt att konstruera en identitet som avvikande, såväl som 

att ”upphäva” (”undo”) subjektet (Butler 1990, 2-3). En person kan bli upphävd som 

subjekt om hens identitet skiljer sig från normen på ett så grundläggande sätt, att det 

inte finns ord för att beskriva den, och ingen möjlighet till bekräftelse från andra. Det 

finns en skillnad mellan att bli förtryckt utifrån att avvika från normen, och att bli 

upphävd som subjekt utifrån att inte bli igenkänd utifrån normen. I det första fallet 

blir förtrycket, om än negativt, en bekräftelse på din existens. Det senare fallet ses 

däremot som en kulturell och språklig omöjlighet – någon som inte kan finnas. (Butler 

1990, 30). Exempelvis kan bögar ses som avvikande utifrån heteronormen och bli 

förtryckta därav, men identiteten som bög ifrågasätts vanligtvis inte. Att vara 

ickebinär, varken man eller kvinna, är däremot något som inte existerar varken i 

medvetande eller i språkbruk hos många i samhället. I en världsbild där en binär 

könsidentitet är avgörande för hur man ses som människa (där den första frågan när 

ett barn föds är vilket kön det har), ställs frågor om upphävande på sin spets. Butler 

uttrycker detta som att en del människor inte ses som människor överhuvudtaget. 
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Detta gör paradoxalt nog att samtidigt som subjektet behöver bekräftelse för att 

existera, gör normerna att bekräftelsen i stället upphäver subjektet (Butler 1990, 2-4). 

Också Jenkins tar upp att personer som alltför mycket avviker från vissa normer 

(vilka varierar mellan olika kulturer), kan bli kategoriserade som ickemänskliga 

(Jenkins 2014, 77-78).  

3.5 Identitet som en pågående process 

Bilden som målas upp i avsnittet ovan kan framstå som dyster. Normer styr 

möjligheten att bli till som en person och när normer inte erkänner handlingar eller 

attribut ses de som omöjliga. Både Jenkins och Butler öppnar dock för att identiteter 

är möjliga att ifrågasätta och omskapa. Enligt Jenkins måste identitet ses som något 

ständigt pågående. Med nya interaktioner, både med oss själva och med personer i vår 

omgivning, kommer våra identiteter att förändras, utvecklas och bytas ut under hela 

livet (Jenkins 2014, 18, 42). Butler pekar också på att människor som inte lever upp 

till normen kan visa att det är normen som är problematisk. Misslyckandet att leva 

upp till normen blir en grund för ifrågasättandet. Detta kräver dock någon typ av 

erkännande, kanske från andra i samma situation, som inom en subkultur (Butler 

1999, 203). 

Butler tar dragshow-framträdande som exempel på att det är möjligt att medvetet göra 

kön på fel sätt, det vill säga att bryta mot rådande könsnormer. Vid drag parodieras 

normen genom att överdrivas. Detta både upprätthåller det ”äkta” och ”rätta” genom 

att övertydligt reproducera det, samtidigt som det avslöjar illusionen av kön som en 

inneboende sanning, genom att påvisa att det handlar om att spela en roll (Butler 

1999, 200). För att ett nytt (tidigare felaktigt) görande ska erkännas måste det till 

någon del likna det redan accepterade görandet. Det nya måste påminna tillräckligt 

mycket om den tidigare kopian, för att fortfarande kunna kännas igen av normen. På 

sätt och vis innebär allt görande av kön förändring eftersom det aldrig är möjligt att 

perfekt härma en norm. En förändring av hur vi gör kön sker därför genom att vi 

missförstår det vi tror oss härma, det vill säga att vår tolkning av hur ett specifikt kön 

görs inte helt stämmer med förlagans syfte. När det gäller starka avvikelser från 



23 

normen sker dock en större förändring eftersom normen uppenbaras som tydligt 

begränsande (Butler 1993, 226-227). 

För att ifrågasätta den binära synen på kön menar Butler att vi måste fokusera på de 

möjligheter att göra kön annorlunda som existerar inom en kultur, som utifrån ses som 

kulturellt obegriplig, till exempel olika subkulturer bland queera och transpersoner. 

Nya sätt att göra kön kommer då spridas till och möjliggöras även inom den 

etablerade kulturen (Butler 1999, 203). 

3.5 Sammanfattning av teorin 

Jenkins beskriver identifiering som en process över tid, där externa och interna 

faktorer samverkar dialektiskt. Identiteter är ett sätt för oss att jämföra oss med andra 

individer och grupper och urskilja andra från varandra. Könsidentiteten ser han som 

en av våra starkaste klassificeringar, där vi utsätts för de externa faktorerna innan vi 

egentligen har någon självuppfattning. Jenkins menar att vi använder oss av 

gruppsymboler, attribut eller beteenden för att skapa en samhörighet inom 

gruppen/identiteten. Dessa symboler används också för att bedöma vilken kategori 

andra individer tillhör, vilket har konsekvenser för vårt bemötande. 

Butler menar att kön skapas performativt, alltså att vi hela tiden gör kön genom att 

bete oss utifrån könsbundna normer. Normerna är i sin tur skapade utifrån det 

språkbruk om kön som finns tillgängligt. Butlers teorier innefattar ett maktperspektiv, 

då det är just rådande normer en person regleras utifrån. Också personer som bryter 

mot normerna bedöms utifrån dem. Om en person bryter mot normer till den mån att 

det inte finns ett tillgängligt språkbruk att definieras utifrån, innebär det att personen 

upphävs som subjekt när denna bekräftas utifrån normen. Det finns dock öppningar 

för förändring, då det aldrig går att härma en norm perfekt. 

4 Metod 

Till studien har en etnografik ansats använts, med kvalitativa intervjuer som metod. I 

detta avsnitt beskrivs valet av ansatsen och de metoder vi har använt för att uppnå 
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studiens syfte; att undersöka ickebinära transpersoners identitet. Därefter presenteras 

urvalet och vi tar också upp hur vi själva förhåller oss till fältet och hur det kan ha 

påverkat studien. Intervjuförfarandet redogörs ingående och kodningsprocessen 

presenteras. Kapitlet avslutas med att redogöra för de etiska riktlinjer som har 

efterföljts, samt en uppskattning av studiens kvalitet utifrån fyra faktorer. 

4.1 Etnografisk ansats 

Den etnografiska ansatsen i studien syftar till att ge en djupare förståelse för 

individernas handlande och meningsskapande, genom att forskaren närmar sig och 

interagerar med det fält som studeras. Tanken är att forskaren själv ska gå in i den 

andres roll och upplevelsevärld och få förståelse för hur hen förhåller sig till sig själv 

och sin omvärld (Aspers 2011, 13, 33). Ickebinära transpersoner utgör en grupp som 

till viss del kan förväntas bryta mot samhällets normer, och som inte passar in i det 

system av binära kön som samhället är inordnat efter. Därför är det extra viktigt att 

arbeta med en metod, som strävar efter att forskaren ska sätta sig in i individernas 

förhållningssätt och upplevelser. En kvantitativ metod hade kunnat visa hur bred 

förekomsten av de olika erfarenheterna är, men inte på samma sätt gett en uppfattning 

om hur de upplevs av individerna (Trost 2010, 32). 

En aspekt som är viktig att ta i beaktande är att vi själva är en del av det fält som 

undersökts. Detta har inneburit flera fördelar. För det första är vi väl förtrogna med 

fenomenet, både när det gäller språkbruk och terminologi. Vi känner också till hur 

gruppen ofta betraktas och bemöts av samhället, och de svårigheter som medföljer. 

Vår förtrogenhet ger oss en förståelse för informanternas erfarenheter och minskar 

risken att vi missförstår kulturella termer och uttryck (LaSala 2003, 17-19) . Det kan 

vara pressande och en stor omställning för forskare att gå in i och interagera i en 

tidigare obekant miljö (Aspers 2011, 33, 38), något som vi inte har behövt förhålla oss 

till. Att vi är en del av fältet betyder också att vi har tillgång till slutna 

internetgrupper, där vi har kunnat söka informanter, samt att vi har en förförståelse 

kring hur och om vad det är relevant att ställa frågor. Våra egna erfarenheter och vår 

tidigare kunskap om fältet har påverkat utformandet av studiens syfte och 
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frågeställning. Vi har kunnat gå djupare in i upplevelserna och inte stannat på frågan 

om vad en ickebinär könsidentitet innebär. En förståelse för komplexiteten i 

informanternas upplevelser och erfarenheter har gjort det möjligt att lyfta både 

positiva och negativa aspekter, och att göra en djupare analys. Våra erfarenheter har 

också gett oss insikt i behovet av forskning på det här området, samt vilka aspekter 

som kan vara relevanta att titta närmare på. Det senare gav oss möjligheten att smalna 

av intervjuerna och fokusera på de områden som vi vet kan ha extra stor inverkan på 

identitetsupplevelserna. Vi har genom våra erfarenheter kunnat utforma frågorna och 

intervjuguiden på ett sätt som bejakar informanternas erfarenheter och minimerar 

risken för kränkningar och osynliggörande, både i form av ordval och formuleringar. 

Att själva vara del av fältet vi undersökt tror vi kan ha inneburit att informanterna haft 

en större tillit till, och känt sig tryggare med oss i intervjusituationen, vilket kan 

påverka både hur benägna de är att delta i studien från första början, såväl som hur 

bekväma de är med att svara på frågorna (LaSala 2003, 17-19).  

Det finns en risk att vår förförståelse har medfört att vi har gjort felaktiga 

förgivettaganden och att vi har missat sådant som från ett annat perspektiv skulle ha 

varit tydligare (Aspers 2011, 38-39; LaSala 2003, 19). Det kan också finnas en risk 

med att anta att våra erfarenheter gäller även för våra informanter (LaSala 2003, 20). 

Detta gäller framförallt valet av inriktning på intervjuerna, och vilka aspekter som kan 

inverka extra stort på skapandet av könsidentiteten. Genom att använda oss av öppna 

frågor och låta informanterna själva välja vinkel och ordval i sina berättelser har vi 

försökt att undvika dessa bias. Vi har under hela studien förhållit oss kritiska till vår 

egen subjektivitet, till exempel genom att förhålla oss till tidigare forskning och 

teorier. Under analysen har vi också varit extra uppmärksamma på vilka exempel och 

citat vi lyft fram, så att de inte bara uppfyller våra egna föreställningar. 

4.2 Kvalitativa intervjuer 

Då syftet med studien är att undersöka informanternas upplevelser av sin könsidentitet 

är kvalitativ intervju en lämplig metod (Trost 2010, 32). En kombination av 

observationer och intervjuer hade möjligtvis varit än mer lämpligt, dock är sådana 
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observationer svåra att genomföra, då informanterna skulle behöva följas i vardagliga 

situationer och kanske under en lång tid. För sexuella möten är observation dessutom 

potentiellt obekvämt för alla inblandande och därför också etiskt tveksamma. Det 

finns också klara fördelar med att använda intervjuer. Genom informanternas 

berättelse får forskaren inblick i deras värld och upplevelser, även utan att själv delta i 

deras upplevelsevärld. Till skillnad från en observation kan forskaren vid en intervju 

också få tillgång till informantens inre liv, tankar och känslor, som kan ge ytterligare 

inblick i situationen. Informanten får en möjlighet att beskriva sina upplevelser utifrån 

sin egen förståelse och med sitt eget språk (Aspers 2011, 33, 37).  

Graden av struktur på intervjuerna varierade under intervjuernas gång. Vi inledde med 

en semistrukturerad inledning och avslutade mer tematiskt. Detta eftersom vi på vissa 

frågor var ute efter mer specifika svar, medan vi ville att informanterna skulle berätta 

mer fritt om de centrala frågorna för studien, utan att vi gjorde några antaganden om 

hur deras upplevelser ser ut. Aspers menar att den tematiskt öppna intervjun ger större 

utrymme för forskaren att anpassa sig efter den som intervjuas, och ger informanten 

möjlighet att själv definiera de begrepp som diskuteras. Forskaren bestämmer på 

förhand ett antal centrala teman som ska undersökas och styr intervjun med 

påståenden, frågor och följdfrågor, men låter i övrigt informanten tala fritt (Aspers 

2011, 144-150). Vid den semistrukturerade intervjun finns på förhand angivna frågor, 

samma för alla informanter, som dock kan utvecklas vidare utifrån informantens svar 

(Aspers 2011, 143).   

För att få informanterna att slappna av och känna sig trygga inledde vi intervjuerna 

med frågor som var mindre känsliga, såsom ålder och sysselsättning. Därefter 

fortsatte vi med semistrukturerade frågor, som rörde informantens könsidentitet och 

relation till kroppen, följt av en tematisk öppen del om sexuella möten. Där fick 

informanten själv berätta om sitt sexualliv, varpå följdfrågor ställdes om särskilt 

intressanta aspekter (bilaga 3). Detta både för att informanterna inte skulle känna sig 

tvingade att svara på frågor de var obekväma med, och för att vi ville styra så lite som 

möjligt med antaganden. Vi har också haft frågor vi ansåg var för känsliga eller för 

ledande att ställa direkt, som till exempel hur informanterna reagerat på olika sexuella 
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bemötanden. Dessa har vi istället försökt att få svar på genom att uppmuntra 

informanterna att prata om närliggande områden. I den semistrukturerade delen har vi 

varit noga med i vilken ordning vi har ställt frågorna, för att informanterna skulle 

känna sig så accepterade och sedda som möjligt. Vi ansåg det till exempel viktigt att 

börja med frågor om hur informanten själv identifierar sig, för att sedan gå in på hur 

de tror att de blir tolkade av samhället och hur deras identitet och uttryck har 

förändrats över tid. 

När hälften av intervjuerna hade genomförts insåg vi behovet av ta reda på hur 

informanterna upplevde det faktum att vi själva på olika sätt identifierar oss som 

ickebinära, vilket vi angett i missivbrevet (bilaga 1). Vi lade därför till en fråga på 

slutet av resterande intervjuer, där informanterna fick berätta ifall de upplevde att 

detta inverkat på intervjuerna. Vi frågade om de trodde att de skulle ha agerat eller 

svarat annorlunda om de inte känt till detta, eller om de hade blivit intervjuade av 

någon som inte på samma sätt bröt mot tvåkönssystemet. Detta är något vi diskuterar 

mer under rubriken som tar upp kritik av metoden, senare i uppsatsen.  

4.3 Urval och avgränsningar 

Det fält som studien innefattar utgörs av en självidentifierad grupp individer, 

utspridda i hela landet. För att nå dessa har vi använt oss av snöbollsselektion (Aspers 

2011, 95-96; Trost 2010, 140), där informanter sökts via Facebook på sidor och 

grupper för transpersoner och ickebinära, samt genom deras vidare kontaktnät. Detta 

kan ha gett oss en snedrekrytering av informanter, då inte alla har tillgång till dessa 

sammanhang. Dock innebar det en möjlighet att relativt snabbt nå ut till ett stort antal 

ickebinära personer, en grupp som tidigare forskats om i låg grad. I ett missivbrev 

(bilaga 1) som postades på dessa forum angavs kriterierna för deltagande i studien och 

det var sedan upp till besökarna själva att meddela om de var intresserade av att delta. 

På så sätt tydliggjordes att allt deltagande var frivilligt och att vi bara fick informanter 

som var bekväma med att prata om sin könsidentitet och sin sexuella praktik. 

De tio informanterna är mellan 16-26 år gamla. Sex av dem registrerades som kvinnor 
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vid födseln och fyra informanter registrerades som män. De flesta bor i en mellanstor 

stad, men en informant bor i en by på landet. Två bor i mindre städer och en 

informant bor i en storstad. Uppväxtmiljön varierar från storstad till liten by på landet 

och de flesta har vuxit upp i en liten eller mellanstor stad. Sex informanter har 

avslutad eller pågående högskoleutbildning och tre informanter har ännu inte avslutat 

gymnasieutbildning. En informant arbetar och två är sjukskrivna, resterande sju 

informanter studerar. Sex informanter anger att de har en eller flera fasta partners, två 

av dessa har också andra sexuella relationer. Fyra informanter har inga fasta sexuella 

partners. Av dessa är det två som dejtar eller har andra tillfälliga sexuella relationer, 

och två som inte har några sexuella kontakter för närvarande. 

Eftersom studien avser att ge en grundläggande uppfattning om ickebinära personers 

upplevelser av sin könsidentitet, har det i analysen inte tagits hänsyn till särskiljande 

faktorer inom urvalsgruppen. Detta inkluderar faktorer som nämns ovan såsom ålder, 

bostadsort, uppväxtförhållande, utbildning, relationsform och andra sociala faktorer. 

Vi har heller inte tagit hänsyn till informanternas sexuella läggning eller sexuella 

praktiker. 

4.4 Genomförande 

Sammanlagt har tio intervjuer genomförts, fem av vardera studieförfattare. När det 

har funnits möjlighet har intervjuerna genomförts genom att intervjuaren träffat 

informanterna. Detta för att ge ett mer personligt möte, vilket förespråkas vid 

etnografiska studier, eftersom detta anses ge en djupare interaktion med informanten. 

Enligt metodlitteraturen kan fler nyanser komma fram i samtalet ansikte mot ansikte, 

till exempel genom ickeverbal kommunikation, vilket kan försvinna vid till exempel 

en telefonintervju (Aspers 2011, 33; Trost 2010, 95). Informanterna fick själva välja 

plats för intervjuerna, vilket innebär att chansen ökade för att det skulle vara en plats 

där informanten kände sig trygg och där vi kunde prata ostört, utan risk för att bli 

avbrutna eller störda (Trost 2010, 64). Detta är extra viktigt då vi studerat en grupp, 

som utifrån att de bryter samhällsnormer, kan känna sig utsatta och otrygga. Sex av 

intervjuerna utfördes på detta sätt. 



29 

När ett personligt möte inte var möjligt, till exempel då informanter befann sig på 

annan ort, genomfördes intervjuerna via videosamtal. Detta innebar också att 

informanten kunde befinna sig hemma, på en välbekant och privat plats där risken för 

att bli störd var liten. Även om metodlitteraturen tar upp vikten av att utföra intervjuer 

i person (Aspers 2011, 33; Trost 2010, 95) märktes i denna studie liten eller ingen 

skillnad mellan intervjuerna som utfördes i ett fysiskt möte, eller i ett möte via 

internet. Detta skulle kunna bero på att människor idag, särskilt i den åldersgrupp som 

informanterna befinner sig i, är vana vid att kommunicera via videosamtal och därför 

kommunicerar på samma sätt som när de träffas i person. Videon ger också många av 

de fördelar som finns med att träffa informanten, som inte ges vid till exempel en 

telefonintervju. Mötet blir personligt och kroppsspråk och ansiktsuttryck 

kommuniceras åt båda hållen. 

Ljudupptagning har använts under intervjuerna, vilket informanterna tillfrågades om 

på förhand. Detta för att flödet i samtalet inte skulle störas av behovet att ta 

anteckningar och för att underlätta för kodning och analys (Trost 2010, 74-74). 

Längden på intervjuerna varierade från 25 till 75 minuter, beroende på hur omfattande 

svar informanterna gav, men också på att en del informanter var mer benägna att 

komma in på sidospår, som var mindre relevanta för analysen. Vi upplevde att alla 

intervjuer tillförde värdefullt material för studien, och att detta inte var beroende av 

hur lång tid de tog att genomföra. Inspelningen transkriberades ordagrant från tal till 

text så snart som möjligt efter intervjun av intervjuaren själv, för att senare kunna 

kodas och analyseras av båda författarna tillsammans. 

4.5 Analys 

För att koda materialet började vi med att vid en genomläsning plocka ut de stycken 

som verkade relevanta för studiens syfte. Dessa stycken kodades sedan några rader i 

taget och ett antal olika teman trädde fram. Några av dessa teman rörde beskrivningar 

av den egna identiteten, rädsla för att ta plats, olika former av bemötande från andra, 

samt den egna kroppen. Från den delen av intervjuerna som rörde sexuallivet fanns 

teman som gällde den egna sexualiteten, partnerns bemötande, könande och 
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ickekönande och bekvämlighet/trygghet. Dessa teman bearbetades sedan vidare. 

Några slogs ihop och andra nyanserades och ett antal övergripande kategorier växte 

fram. Vi insåg snart att dessa kategorier alla bestod av två dimensioner, en intern och 

en extern. Den interna dimensionen handlar om informanternas känslor och relationen 

till sig själv, deras rädslor och deras inre upplevelser. Den externa dimensionen 

handlar om upplevelsen av andras reaktioner, omgivningens bemötande och 

interaktioner mellan informanterna och personer i deras närhet. Detta gav oss ett 

analysschema med sju kategorier och två dimensioner. Snart framgick dock att flera 

av dessa kategorier behandlade samma saker och att det var svårt att skilja det interna 

och externa åt. Detta stämmer bra överens med Jenkins teorier, då han betraktar 

identitetsprocessen som något som påverkas både inifrån och i samspel med andra 

individer. Vi behöll de sju kategorierna som berör olika sätt som informanterna 

behöver förhålla sig till tvåkönsnormen, men skiljer inte ut de externa och interna 

processerna från varandra.  

4.6 Etiska överväganden 

Under studien har vi förhållit oss till Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska 

principer, samt etiska förutsättningar för uppsatsskrivande (Sociologiska institutionen 

2015, 13). I enlighet med Vetenskapsrådet delgavs informanterna studiens 

övergripande syfte samt hur och av vilka materialet kommer att användas. 

Informanterna fick möjlighet att samtycka till att delta i studien samt till att 

ljudinspelning användes. De informerades om att de hade rätt att när som helst 

avbryta intervjun, låta bli att svara på frågor samt att efter intervjun ta tillbaka sitt 

deltagande och förhindra att materialet, eller delar av det, användes till studien. Detta 

för att det fanns risk att känsliga detaljer kom upp i intervjuerna och att informanterna 

efteråt skulle kunna känna att de delat med sig av alltför privat information. Vi tror att 

risken för att det skulle ske kan vara större utifrån att vi själva tillhör fältet för studien, 

då intervjun kan upplevas som ett personligt samtal mellan likasinnade. Ingen av 

informanterna valde att begränsa vår tillgång till materialet.  

Transkriberingen har avidentifierats genom att informanterna gavs fiktiva namn, samt 
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genom att andra utpekande data undveks i uppsatsen (Vetenskapsrådet 2002, 7-14). 

Namnen som används i analysen är valda med hänsyn till om informanternas faktiska 

namn upplevs könade eller inte. Vi har också varit noga med att använda de 

pronomen som informanterna själva föredrar. 

Intervjuguiden har i förväg skickats in och godkänts av handledaren. I denna togs 

särskild hänsyn till att frågor om både könsidentitet och sexualitet kan upplevas som 

svåra, privata och integritetskränkande (Sociologiska institutionen 2015, 13-14). En 

lista med kontaktuppgifter till stödinstanser har delgivits alla informanter (bilaga 4). 

4.7 Kvalitet 

Eftersom validitet och reliabilitet är mätkriterier som är anpassade för kvantitativa 

studier är det inte säkert att de alltid passar för studier med kvalitativa metoder. 

Därför har vi till denna studie valt att använda oss av fyra kvalitetskriterier, som är 

framtagna av Guba och Lincoln (1981, 104), för att säkerställa kvaliteten hos 

kvalitativa studier. Dessa kriterier är trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och 

verifierbarhet.  

Trovärdigheten handlar om till vilken grad studiens data stämmer överens med det 

studerade fenomenet. Det bästa sättet att säkerställa detta är genom feedback direkt 

från deltagarna. (Guba & Lincoln 1981, 110). I denna studie gavs informanterna 

möjlighet att ge feedback på frågorna och på själva intervjun. De har dock inte haft 

möjlighet att se över resultaten, då detta inte ryms i formen för en kandidatuppsats. 

Under själva datainsamlingen kan möjligheten till hög trovärdighet förbättras genom 

att  hänsyn tas till eventuell bias och på vilka sätt forskaren och informanterna 

påverkar varandra och därför också resultaten (Guba & Lincoln 1981, 105). 

Intervjuguiden till studien är framtagen för att vara normkritisk och inte göra 

antaganden om relationsform, funktionalitet, etnicitet eller andra potentiellt känsliga 

faktorer. Den utformades för att ge informanterna möjlighet att själva redogöra för 

sina upplevelser utan att styras för mycket av oss som intervjuade. Genom 

ljudupptagning under intervjuerna har vår möjlighet att återge informanternas 
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berättelser rättvisande underlättats (Guba & Lincoln 1981, 109). 

Genom att vara tydliga med vilket urval vi har haft till studien samt hur vi har gått till 

väga möjliggör vi för läsaren att ta ställning till studiens överförbarhet (Guba & 

Lincoln 1981, 119). I studien framkom många olika berättelser och informanternas 

erfarenheter skiljer sig åt på många punkter. Vi har inte letat efter eller försökt att nå 

mättnad i våra intervjuer och vi tror inte att våra informanter är representativa för alla 

ickebinära transpersoner i Sverige i sin åldersgrupp. För att täcka alla erfarenheter 

skulle en mer omfattande studie behöva genomföras än vad som är möjligt för en 

kandidatuppsats. Samtidigt har vi hittat återkommande mönster som troligtvis gäller 

för fler än de tio personer som vi intervjuat. Vi har också kunnat visa en del av den 

variation som finns i upplevelserna hos ickebinära transpersoner i deras interaktion 

med omvärlden. 

I uppsatsen har vi strävat efter att vara transparenta med studiens upplägg och 

arbetsförfarande, vilket är förutsättningar för att avgöra studiens pålitlighet (Guba & 

Lincoln 1981, 120). Kategorierna som används vid analysen har kommit ur data och 

inte varit förutbestämda. Syftet och designen på studien har även testats genom en 

förstudie då vi fick möjlighet att titta närmare på om frågeställningen och metoden var 

relevanta och passade till forskningsområdet. Under förstudien utvärderades också 

intervjuguiden och hur Jenkins identitetsteori går att använda för att förstå ickebinäras 

upplevelser. Både förstudien och uppsatsen har blivit handledda av en av institutionen 

utsedd forskare som kontrollerat att studien utförts på ett adekvat sätt (Guba & 

Lincoln 1981, 122-123).  

För att stärka verifierbarheten har vi under analysen varit uppmärksamma på våra 

egna bias och vår förförståelse för det fält vi studerat (Guba & Linclon 1981, 126). Vi 

har aktivt letat efter berättelser som skiljer sig från våra egna erfarenheter som 

ickebinära, och efter aspekter där informanternas upplevelser skiljer sig från varandra.  

Detta minskar risken för att studien bara rapporterar förväntade data. Tillsammans 

med de åtgärder som vidtagits för de andra kvalitetskriterierna utgör det studiens 

verifierbarhet (Guba & Linclon 1981, 125). 
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5 Resultat – att förhålla sig till tvåkönsnormen 

Nedan presenteras resultaten och analysen för studien med hjälp av citat från 

intervjuerna. Det material som presenteras är utvalt för att svara på studiens 

frågeställningar. Teorierna av Jenkins och Butler har legat till grund för tolkningen 

och analysen av resultaten. Kapitlet är uppdelat i fem huvudrubriker som tar upp olika 

aspekter i informanternas upplevelser. Två av dessa teman är sedan uppdelade i 

ytterligare underrubriker för att tydligare belysa olika situationer. 

Resultaten visar att genomgående för alla informanterna är att de ständigt behöver 

förhålla sig till tvåkönsnormen. Detta innebär att de lätt känner sig exkluderade från 

samhället och att de bemöts av mycket oförståelse och negativt bemötande. Detta i sin 

tur försvårar för informanterna att skapa nära och sexuella relationer. 

5.1 Varken kvinna eller man 

Genomgående för informanterna är att de varken känner sig som kvinnor eller som 

män, vilket också var ett av kriterierna för att delta i studien. I det här avsnittet 

redogörs mer ingående för hur informanterna beskriver sina identiteter. Några pratar 

om kön som något de egentligen inte vill relatera till, en onödig kategori de önskar att 

andra inte la så stort fokus på. De kan uttrycka att de i första hand vill bli sedda som 

personer, och inte som tillhörande ett visst kön. Så här säger Ina (1) och Linda (2): 

Jag har ingen könsidentitet... det är... det är nog det bästa sättet att 

uttrycka det. Jag känner inte att jag har nån sån här kvalitativt... alltså 

något annat än man eller kvinna att skriva i den där raden. [...] Utan jag 

känner att jag har... jag har liksom... nej men jag har andra saker som jag 

identifierar mig med. Men just kön är just den icke-grej, liksom. Som jag 

dock, på grund av det här samhället, tvingas förhålla mig till, väldigt 

aktivt. (Citat 1) 

Alltså jag tycker ju ofta, jag gillar väldigt mycket när folk kallar mig 

person. Då, då känner jag mig som en person, eller som att kön inte är 
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lika viktigt, jag bara såhär, jag är. (Citat 2) 

Citaten visar hur dessa informanter tar avstånd från idén om kön som ett viktigt 

kriterium för hur vi tolkar människor. De väljer att i stället ta fasta på andra 

egenskaper hos sig själva, som de anser är mer väsentliga. 

För andra är könsidentitet en stor och viktig del av deras självbild. Vissa av dessa 

beskriver känslan av sin könsidentitet som ”flytande”, ibland mer kvinna och ibland 

mer man, men framförallt en känsla av att inte passa in i någon av kategorierna. Rio 

berättar: 

Ibland känner jag liksom att... det är inte helt liksom... utan det är något 

annat som jag inte riktigt kan sätta fingret på. Och ibland känner jag mig 

helt könsneutral... och jag kan köna mig, asså, som typ, kanske inte 

kvinna, så, men feminin, men inte, asså att det är, det är lite av någonting, 

men sen är det inte liksom hundra procent. Utan det är lite annat som inte 

kan... cloudy stuff som man inte kan ta på liksom. Och ibland känner jag 

mig som inget kön, bara som jag. Men det har jag inte känt så jätteofta, 

men ibland gör jag det... och... så det är svårt att beskriva eftersom det är 

olika... period till period och dag till dag och sådära och man har ju olika 

dagar. (Citat 3) 

Rio har svårt att hitta ord för sina känslor och upplevelsen av sin könsidentitet. Den 

varierar periodvis, så att hen ibland kan kännas sig som inget kön alls och ibland mer 

feminin, mer som en kvinna. Men hen är tydlig med att det aldrig bara är en sak, en 

känsla. Andra informanter beskriver sin könsidentitet som distinkt och stabil. Joni 

uttrycker det så här: 

Jag känner mig först och främst som varken man eller kvinna, utan typ 

tredje...ehm kön. Så det är egentligen det som är först och främst. Ehm, 

först och främst varken eller. Asså, men... inte agender, att jag inte har 

något kön, utan som en tredje, mitt emellan ungefär. (Citat 4) 
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För Joni är det viktigt att hen har en könsidentitet och att den inte överensstämmer 

med den binära synen på kön. Hen har inte heller hittat ett ord som passar för att 

beskriva detta, utan det som kommer närmast är att benämna det som ett tredje kön. 

Istället för att kunna definiera sina identiteter utifrån de kategorier som 

samhällsnormerna erbjuder har informanterna varit tvungna att skapa sina egna 

identiteter, formade utifrån vad de inte är. 

En tendens hos informanterna är att det viktigaste är att inte bli sedda som det kön de 

blivit tillskrivna vid födseln. Här får Alvin (5) och Mika (6) vara exempel på hur 

informanterna kan uttrycka det: 

Jag har ju länge känt nån slags distans från allt det manliga och allt som, 

jamen jag känner mig lite, ja inträngd i ett hörn utav mansnormen på nåt 

sätt och vill liksom inte vara där. (Citat 5) 

Att jag inte vill bli könad som tjej, det är det viktigaste, och sen, vad som 

kommer efter det... får vara lite olika beroende på vem det gäller sen… 

(Citat 6) 

Det tillskrivna könet, och de normer som följer med, är vad informanterna har varit 

tvungna att kämpa emot och definiera sig utifrån hela livet. Det är den rådande 

diskursen kring kön som har haft makten att definiera dem. Det tillskrivna könet kan 

kännas begränsande och som något som inte hör till dem, någonting som de måste 

bort ifrån. Kanske särskilt eftersom det ofta är så de definieras av sin omgivning. Det 

går att tänka sig att de å andra sidan inte riktigt har någon relation till den andra 

könskategorin, de blir sällan kategoriserade utifrån den och har därför ännu inte ett 

behov att ta avstånd från den på samma sätt. Men några informanter har reflekterat 

över just detta och en av dem, Ina, som ofta av omgivningen ses som man, säger: 

Jag blir liksom... om någon skulle köna mig som kvinna, det är hänt några 

gånger liksom, så... då blir jag ju, då ryggar jag inte tillbaka, men det är 

ju också för att jag vet att jag inte har nåt, liksom, anspråk på, på den 
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positionen. Om jag skulle bli könad som kvinna varje dag, så skulle jag 

börja störa mig på det. (Citat 7) 

Att Ina inte ser sig ha något anspråk på identiteten kvinna gör det mindre jobbigt att 

bli könad så. Detta går att tolka som just det som beskrevs tidigare, att hen tidigare 

inte placerats in i den kategorin och därför inte på samma sätt känner behov av att ta 

avstånd från den. Hen är dock övertygad om att kategorin kvinna med tiden skulle 

skava lika mycket som kategorin man gör nu. Det är andras felaktiga kategorisering 

som är det informanterna behöver kämpa emot, och de tar därför störst avstånd från 

det som de oftast kategoriseras som. Samtidigt kan det kännas som en risk att 

överkompensera i avståndstagandet. Så här säger Vanya: 

Alltså att könas som tjej, och då, att det tenderar att bli mer maskulin, 

såhär, i hur jag tänker kring mig själv, och hur, att jag då känner att det 

blir jobbigt, för att jag vill inte vara det. … Så att på något sätt, det 

pendlar och att det beror på hur folk runt omkring ser mig. Och sen också 

hur jag känner inför min kropp, när jag ser den i spegeln till exempel, 

eller på gymmet eller så där. Att det också pendlar. [...] Det blir liksom 

skumt, såhär, för att då, det är som att en kommer på sig själv såhär... ja, 

att en håller på och gör såna saker, att en kanske blir mer maskulin, att en 

inte vill vara det, och att jag då tänker att ”okej jag ska inte vara det” och 

sen så... blir jag könad som tjej igen och då går det tillbaks liksom. Som 

en ond cirkel. (Citat 8) 

När informanterna blir bemötta som tillhörandes den ena av de binära 

könskategorierna kan de som reaktion ibland anpassa sitt beteende och sitt utseende, 

kanske till och med sin identitet, så att de bättre platsar i den andra kategorin. Efter ett 

tag kan det kännas fel, den kategorin är inte heller rätt för informanterna, och de 

kompenserar då åt andra hållet, vilket leder till att de återigen blir könade fel. Det 

normerande språket tillåter bara två kön och det är utifrån detta informanterna kan bli 

bekräftade som individer. 
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Här går det att se en väldigt tydlig koppling till Jenkins teorier då både informanternas 

egna känslor och omgivningens perception blir relevant för identifieringsprocessen. 

Det går tydligt att se hur de interna och externa komponenterna samverkar med, och 

motverkar, varandra i skapandet av informanternas könsidentitet. Även om 

könsidentiteten till största delen verkar komma inifrån, från en känsla eller inre 

upplevelse, så påverkas den i hög grad av hur informanterna till en början 

kategoriserades. Den är också beroende av andra kategorier för att kunna få en 

definition. Butlers teorier förklarar hur makten att definiera kön utgörs av den rådande 

diskursen och språkbruket den tillåter. Informanterna tolkas utifrån och anpassar sig 

efter de två tillgängliga könen, trots att båda blir lika fel. 

5.1.1 Sammanfattning 

Det här temat behandlar den problematik som informanterna möter i sin 

identifieringsprocess som någonting annat än kvinnor eller män. I sina definitioner 

måste de utgå från de kategorier och de termer som finns tillgängliga, även om de inte 

riktigt passar. Resultatet blir ofta att de tvingas in i “inte”-kategorier, alltså 

definitioner av vad de inte är, utan att hitta sätt att i stället uttrycka vad de faktiskt är. 

Det viktigaste för informanterna verkar vara att ta avstånd från den kategori de blev 

tilldelade vid födseln, eftersom det oftast är den de förknippas med. I kapitlet framgår 

också hur mycket könsidentiteterna kan skilja sig åt, även om de alla faller under 

kategorin ickebinär.  

5.2 Att inte bli sedd 

Trots att informanterna har hittat sätt att uttrycka sin könsidentitet och insett att det 

finns någonting bortom de binära könskategorierna, framträder genom intervjuerna på 

olika sätt en känsla av att inte finnas till. Detta kan bero på att orden, och fenomenet i 

stort, inte är allmänt vedertagna i samhället. I det följande kapitlet presenteras olika 

sätt som detta tar sig uttryck. 

5.2.1 Brist på acceptabla kategorier 

De personer som informanterna möter verkar ha svårt att förhålla sig till och ta in, att 
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det finns fler än två könskategorier. Det gör att informanterna inte känner sig sedda 

och som att de inte riktigt har rätt att finnas. Ina säger: 

Dom pratar liksom vid sidan av mig, eller det är så det känns liksom, och 

när folk närmar sig mig på ett könande sätt, då är det som att dom... dom 

pratar två meter till vänster om mig [...] och då är det som att det jag 

skickar ut är en liten... men som en liten spegling av mig själv [...] medan 

största delen av mig själv bara sitter kvar inuti, utan att uppleva någon 

egentlig kontakt, med dom här personerna […] att jag inte kan ha en 

ordentlig kontakt med någon för att jag behöver sitta... sitta inlåst i mig 

själv och... och värna min identitet. (Citat 9) 

Ina upplever att personer som könar och då tillskriver hen fel könsidentitet, inte pratar 

direkt med hen. De ser inte Ina och hen kan därför inte möta dem helt och hållet. 

Istället är det bara en liten del av Ina, eller en spegling, som deltar i interaktionen. En 

av anledningarna till detta är att Ina behöver skydda sig själv. Hen upplever att inte 

bara känslorna utan också själva identiteten är sårbar för andras könande. För att 

slippa påverkas av de externa influenserna, som i det här fallet förnekar Inas känslor 

helt, försöker hen minimera kontakten och interaktionen genom mentala skyddsmurar. 

Detta leder också till en minskad social kontakt och stora svårigheter att verkligen 

komma nära någon, något som tas upp senare i analysen. 

Ibland kan informanterna vara tvingade att välja en kategori som är felaktig, för att 

det inte finns något passande alternativ. Ett exempel på det är de juridiska könen, som 

i Sverige bara är två. Joni säger så här: 

Mitt juridiska kön i nuläget är kvinna, säg att jag byter till man, så 

stämmer det fortfarande inte. [...] Jag är inte kvinna, men jag är inte man 

heller. Jag är inte mer man än vad jag skulle vara kvinna. Så båda två 

stämmer ungefär lika illa. (Citat 10) 

Hen är inte kvinna. Det juridiska könet representerar inte Jonis identitet och inte hens 
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behov i samhället eller de normer hen lever efter. Även om det skulle finnas en 

möjlighet för ickebinära personer att byta juridiskt kön i Sverige, vilket det i nuläget 

inte gör, skulle alternativet vara lika fel. Joni är inte man. Det juridiska könet är inte 

heller representativt för vem hen är, vilka behov hen har av samhället eller vilka 

normer hen lever efter.  

Citatet visar att könande av ett subjekt, som Butler uttrycker det, styrs av makt, här i 

form av juridik. Informanterna kan då välja mellan att inte finnas, eller att 

förmänskliga sig själva genom att upphöra att vara ett subjekt då de blir bekräftade 

som något de inte är. Det juridiska könet är dock bara en del av, eller en följd av, 

samhällets normer, som definierar kön och inte det enda sättet som informanterna 

utifrån normerna görs ickemänskliga, icke-existerande.  

5.2.2 Brist på utrymmen 

En aspekt av behovet av att ta avstånd från de binära könen blir att tillgången till 

separatistiska rum minskar, det vill säga grupper och arenor som är avsedda endast för 

personer av ett visst kön, vanligast kvinnor. De har inte tillträde till, eller känner sig 

inte bekväma i, sammanhang avsedda för enbart män eller enbart kvinnor, samtidigt 

som det inte finns utrymmen som är avsedda specifikt för ickebinära personer. Till 

och med sammanhang där ”alla” är välkomna uttrycks ofta vara för ”både män och 

kvinnor" och utesluter då informanterna. Detta visar på maktaspekten i språkbruket 

och blir också en källa till utanförskap och till en känsla av att inte riktigt få existera. 

De av informanterna som är kategoriserade som män vid födseln är medvetna om att 

de fortfarande har manliga privilegier och är noga med att påpeka detta. Ina säger: 

Ehm... så det är lite så här att jag... jag claimar liksom inte att vara 

kvinna, jag claimar inte nån, liksom, inträde till separatistiska rum, och 

det är jag väldigt noga med, och det är också något som jag, som jag 

tycker känns väldigt verkligt, att när jag umgås med binära transkvinnor, 

så känner jag liksom, att vi är inte, jag har kanske liknande erfarenheter 
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på vissa punkter, men.. dom är något som jag inte är, och det känns 

väldigt tydligt. (Citat 11) 

Hen ser att hen skiljer sig från binära transkvinnor i sina upplevelser och erfarenheter. 

Hen är helt enkelt inte kvinna och anser sig därför inte ha rätt till kvinnoseparatistiska 

utrymmen, utan tycker att dessa behöver finnas för just bara kvinnor.  

Det finns ändå en saknad hos informanterna och en sorts förvirring eller osäkerhet. 

Var hör de hemma? I vilka rum har de tillträde och på vilka villkor? Det blir 

framförallt påtagligt i raggningsmiljöer, och i andra sexuella miljöer. Ina (12) och Rio 

(13) berättar: 

Ehm... men det kan bli frustrerande, liksom, att, att känna att man blir... 

att ens begär och att ens existens, typ, är... är liksom, är någonting 

obekvämt [...] för om jag går ut på väldigt såhär heterocentrerade 

klubbar och söker mig till såna miljöer, då kanske folk tycker att jag är 

snygg, men det, liksom, dom kanske tycker att jag är snygg av en 

anledning som jag inte kan leva upp till, och som jag tycker känns som ett 

hot mot min existens, liksom. Så det... det går bort. [...] och i dom miljöer, 

där kön inte är ”en grej” tydligen, ehm... så är det liksom... så känner jag 

att villkoren för att jag ska tillåtas begära, ehm... andra k.. eller rättare, 

begära andra som är feminina och begära kvinnor, så begära folk i 

allmänhet och va liksom ett sexuellt objekt [...] Villkoren för att jag ska 

kunna vara det skulle vara att jag är ett... är en massa saker som jag inte 

är, liksom. Är försiktig och liten och vän och ehm... och liksom... ofarlig 

och oplatstagande, typ. [...] i situationer där jag inte blir könad så... så 

blir alla bara nervösa för att jag finns och är kåt, typ. Men i situationer 

där jag får finnas och får vara kåt, så blir jag könad. (Citat 12) 

[ohörbart] inte känt att jag har kunnat ta sexuell kontakt med någon för 

att då skulle dom antingen döma mig, typ se mig med sina cis-ögon 

[ohörbart] och liksom se mig med de här cis-ögonen och tänka ”det här 
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är en tjej och hon har kvinnliga former och... jag gillar hennes bröst och 

jag gillar hennes höfter och jag gillar hennes...” ja allt vad man gillar... 

med personen och inte se mig för den jag är. (Citat 13) 

Citaten visar mycket av den problematik som informanterna upplever när det gäller att 

ragga. Ina upplever att när hen blir raggad på av heterosexuella personer, som är ute 

efter och uppfattar hen vara en man eller en kvinna, är det som att hen inte kan leva 

upp till deras förväntningar och Rio (13) känner att hen blir könad utifrån andras 

begär av hens kropp. Raggandet i sig blir en sorts förnekande av deras ickebinära 

identiteter och därmed också av deras existens. De blir bekräftade, men eftersom de 

blir det utifrån normen blir det i stället till ett upphävande av subjektet. När Ina (12) 

istället är på platser som teoretiskt sett är öppna för ickebinära personer tror hen sig 

upplevas som alldeles för maskulin för att vara välkommen att ragga på tjejer. Hen 

verkar uppleva en norm i dessa sammanhang, som säger att personer som blev 

tillskrivna manligt kön vid födseln men vars könsidentitet är en annan, måste vara 

klassiskt feminina i sina uttryck. När hen uttrycker sin kåthet blir hen antagligen mer 

könad som man. Det finns en svårighet för informanterna att kunna ragga från ett 

ickebinärt perspektiv. Det finns inget utrymme för ickebinära att ragga på individer 

med en viss kropp eller en viss könsidentitet och inget utrymme för andra att ragga på 

dem som just ickebinära. 

5.2.3 Brist i transrörelsen 

Oftast upplever informanterna dock att de ”finns” och har ett utrymme att vara i 

tillsammans med andra transpersoner. I många av berättelserna är det av just andra 

transpersoner som de får sin bekräftelse. Omega (14) och Joni (15) säger: 

Jag känner mig väl alltid sådär extra säker när jag har pratat med andra 

ickebinära personer och dom bara ”det finns”, ”det är inte bara i ditt 

huvud”, och det såhär, ja då känner jag mig extra säker. (Citat 14) 

Så det är i princip bara andra transpersoner, som jag faktiskt har upplevt 
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respekterar min könsidentitet överhuvudtaget. Asså, respekterar att jag 

finns, höll jag på att säga. (Citat 15) 

Citaten ovan visar hur viktigt det är att just bli respekterad av andra. Andras 

bekräftelse behövs för att informanterna ska kunna känna sig verkliga. Citaten visar 

också känslan av icke-existens som tidigare har tagits upp i kapitlet. Om personer inte 

respekterar informantens könsidentitet känner hen att det är själva hens existens som 

inte respekteras. Bekräftelsen och respekten från andra transpersoner blir ett sätt att 

motverka den känslan. Det är dock inte alltid som det är så lätt ens bland andra 

transpersoner. Joni berättar vidare:  

Det är jättesvårt att förklara, ens för andra icke-binära. Allt, begrepp och 

hur man känner sig och hur man identifierar sig och så vidare. Det är 

svårt... bland transpersoner. Alltså binära. Det kan vara svårt att 

förklarar att man inte är man eller kvinna, att man är inte på väg mot att 

bli man eller kvinna. Utan man är icke-binär som identitet. (Citat 16) 

Eftersom varje persons upplevelse av sin könsidentitet är unik kan det vara svårt även 

för andra transpersoner, vare sig de är binära eller ickebinära, att förstå. Bland binära 

transpersoner är det inte ens alla som vet att ickebinära finns utan tänker, som Joni 

säger här, att en är på väg åt ena eller andra hållet, kvinna eller man. 

Att bli ofrivilligt könad kan också kännas som extra kränkande om det kommer från 

personer informanten tycker borde förstå, som sedan tidigare känner till att det finns 

ickebinära personer. Linda säger: 

Men sen folk som inte vet, vissa personer, speciellt personer som är 

politiskt och feministiskt aktiva, det kan göra lite ondare när såna 

personer felkönar mig. Särskilt dom som vet om att man kanske inte bör 

köna folk som man inte vet pronomen på och liksom kön. Så, ja särskilt 

om man har diskuterat det innan kanske till och med och sen så sitter dom 

där och könar ändå, då kan det va jobbigt. (Citat 17) 
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Informanten känner att det är mycket svårare att hantera när personer som vet, eller 

som borde veta, att en inte kan anta någons könsidentitet utan att fråga, könar den. 

(”Den” är Lindas valda pronomen.) Detta kan bero på att informanten själv har vissa 

förväntningar på individer som den tolkar in i och kategoriserar i en viss grupp. Det 

finns en uppfattning om vad som ingår i att tillhöra en grupp, oavsett om det är sant 

för gruppens alla individer eller inte.  

5.2.4 Brist på respekt 

Samtidigt som vissa informanter säger att de egentligen inte tycker att kön är särskilt 

viktigt, beskriver de att det blir jobbigt när någon felkönar dem, det vill säga kallar 

dem ”man”, ”kvinna”, ”han” eller ”hon”. De visar alltså på en ambivalens mellan att 

tycka att kön inte har särskilt stor betydelse och att det har en faktisk påverkan på hur 

de mår i sin vardag. 

Bristen på respekt i bemötandet av informanterna blir en sorts förnekelse av 

giltigheten hos deras könsidentiteter och har en stark koppling till det som vi tidigare 

tagit upp om känslan av att inte finnas. Joni säger: 

Hur trygg jag känner mig i mig själv och i min könsidentitet, ehm... 

påverkas faktiskt väldigt mycket ändå av hur accepterande omgivningen 

kan vara. (Citat 18) 

Jag kan finna en helt annan trygghet i mig själv och i min identitet, när 

jag vet att dom som är runt omkring mig i alla fall inte är öppet 

aggressiva, mot folk som inte är cis. (Citat 19) 

Det Joni beskriver ovan återkommer i flera intervjuer. Citaten visar hur 

informanternas självkänsla och övergripande trygghet påverkas av hur de blir bemötta 

i fråga om könsidentiteten. Citat 19 visar också på en förväntning om ett negativt 

bemötande. Här framgår att Joni räknar allt som inte är öppet aggressivt som 

någonting positivt och ett steg uppåt från det som hen räknat med. 
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Oförståelse verkar vara det som informanterna upplever som den största orsaken till 

att personer i deras omgivning inte respekterar deras könsidentitet. Detta är någonting 

som de ständigt måste förhålla sig till. Här är Lindas (20) och Jonis (21) upplevelser 

av negativt bemötande utifrån oförståelse: 

Mina föräldrar vet om det, dom tog det inte bra. Dom förstår inte riktigt. 

Dom, det känns som om dom inte har ett genuint intresse för att faktiskt 

förstå det, utan mer sådär ibland typ nån gång när vi kollade på tv och 

min mamma liksom kollade verkligen på tv:n och så bara ”men Linda, är 

du dragqueen?” (Citat 20) 

Dom flesta personer som jag har försökt att förklara att jag är ickebinär 

för, som säger ”oh! Åh, men vad fint” och fortsätter att köna mig som 

kvinna. Det är liksom... mmm.. det är.. du... du missade någonting... litet... 

där någonstans... Den där miniminimini detaljen… (Citat 21) 

När informanterna försöker förklara för sina närstående hur deras könsidentitet ser ut  

är det lätt att det upplevs som alltför krångligt och obskyrt. Folk faller tillbaka på 

stereotyper för att försöka förstå det som är en helt ny kategori för dem. Precis som 

informanterna själva måste de utgå från det språk och de kategorier som de redan 

känner till och ibland räcker det inte för att förklara. Det kan också för andra verka 

som någonting oviktigt, som inte spelar så stor roll och som de därför inte behöver 

lägga ner energi och intresse på. För informanterna blir det ett kränkande och ett 

osynliggörande samtidigt som de ständigt behöver agera som en slags lärare i 

förhållande till sin omgivning. 

5.2.5 Sammanfattning 

Som rubriken visar handlar det här temat om informanternas upplevelser av att bli 

osynliggjorda, uteslutna ur sociala sammanhang och att få sina könsidentiteter 

ifrågasatta eller invaliderade. Det finns brister i språket och i människors 

världsuppfattning när det gäller ickebinäras könsidentiteter, då språket är format 
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utifrån samhällets rådande normer. Som konstaterades i föregående tema saknas det 

ord och kategorier för att kunna beskriva en upplevelse av att vara något annat än 

kvinna eller man. Informanterna berättar hur omgivningen kan ha svårt att förstå och 

ta till sig deras könsidentitet, vilket leder till att de ständigt blir felkönade. Känslan av 

att inte vara sedd och bekräftad av samhället förstärks av att ickebinära utesluts ur 

könade utrymmen och att det finns få arenor där de kan känna sig inkluderade. 

5.3 Att uttrycka kön 

Det finns en tydlig koppling mellan varande och görande; att en del av identiteten som 

ickebinär handlar om att inte vilja följa en könsroll. Det handlar dels om sociala 

förväntningar i vardagen, men blir än mer tydligt i intima relationer. I nedanstående 

avsnitt presenteras hur informanterna förhåller sig till normerna kring olika 

könsuttryck och hur de själva "gör kön".  

5.3.1 Att inte gå med på normerna 

Beskrivningar av manligt och kvinnligt kodade roller vid sex och informanternas 

ovilja att uppfylla dessa framträder i intervjuerna. Mika berättar: 

Jo, jag har haft mindre sex på senare tid för att, det känns weird ibland. 

Eller när jag har börjat upptäcka att såhär, folk är väldigt väldigt 

könande när dom har sex med folk. … Då har det blivit som att min... eh, 

pool av kompatibla människor har krympt väldigt mycket. Så det är väl 

kanske mest det som jag är missnöjd över. Att, inte kunna vara så 

slampig, längre. (Citat 22) 

Mika beskriver problemet med att bli könad av en eventuell sexpartner. Redan vid 

första mötet tillskrivs hen en könsroll, med förväntningar som sedan följer med in i 

det sexuella mötet. Då hen inte vill leva upp till detta innebär det svårigheter med att 

träffa nya sexpartners. 

När det gäller att uttrycka kön, eller med Butlers ord göra kön, tenderar informanterna 
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att välja uttryck som oftast kopplas till det kön de inte tillskrevs vid födseln, vilket 

relaterar till att det oftast är där som identifieringsprocessen börjar. Detta togs också 

upp under rubriken “Varken kvinna eller man”. Informanterna har börjat med att 

härma utifrån hur de blivit diskursivt tilltalade, men misslyckats med det åtminstone 

känslomässigt. De tar alltså avstånd från det tillskrivna, det som samhället utifrån sin 

maktposition klassificerat dem som. Detta görs inte bara i den egna inre upplevelsen, 

utan också i hur de presenterar sig för omgivningen. Alvin beskriver det så här: 

Jag försöker att bryta den här manliga normen. Dels för att jag inte trivs i 

den överhuvudtaget, jag tycker inte att den är snygg, men dels också för 

att jag ska, det känns som att det är nån slags, på nåt sätt banar väg för 

hur folk tolkar mig. (Citat 23) 

Alvin förklarar att hen vare sig trivs i den manliga normen eller tycker att den är 

snygg. Det kan också ses som en strategi för att lättare bli tolkad som, om inte 

ickebinär, så i alla fall någon som bryter mot könsnormerna. 

Det framkommer också beskrivningar av hur de könade uttrycken växlar, att 

identiteten som ickebinär ger större frihet att välja mellan maskulint och feminint 

kodade uttryck och även att blanda dessa. Johan berättar att hen tycker om att klä sig 

könskodat: 

Däremot uppskattar jag att kunna klä upp mig som både man och kvinna, 

att kunna använda könsuttryck som kommer från både man och kvinna. 

Jag gillar att ha klänningar och få mitt hår uppsatt. (Citat 24) 

Att kunna välja vilka könsuttryck hen vill använda och hur hen vill blanda dem blir 

värdefullt för Johan. Detta kan jämföras med hur Butler beskriver att det går att 

medvetet ”härma fel”, för att på så sätt påvisa att kön är konstruerat. För informanten 

innebär detta dock inte att hen gör en parodi på könsroller, utan ska snarare ses som 

ett sätt att stärka identiteten som ickebinär och tillåta den att ta sig olika uttryck. Johan 

fortsätter: 
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Om jag går på sittningar eller baler så gillar jag att vända på kakan och 

gå som bordsdam. Då är jag bekväm med att personer kallar mig ”fru” 

eller ”fröken”, samma sak jag tycker också om att klä mig i kostym, jag 

har tredelad kostym, och då funkar ”herr”, även om jag fortfarande vill 

att pronomen ska va hen. (Citat 25) 

Oavsett om informanten uttrycker ”fru” eller ”herr” så är könsidentiteten som ”hen” 

alltid närvarande. Det centrala här, vilket också andra informanter förmedlar, är att 

oavsett uttryck är könsidentiteten konstant. Att personen använder beskrivningen att 

”vända på kakan” skulle kunna tolkas som att hen i någon bemärkelse ändå ser sig 

som man, men är mer troligt ett uttryck för att hen ofta förväntas ta rollen som 

”bordsherre”. 

5.3.2 Normerna i intima situationer 

Hur informanterna blir könade är extra viktigt och tydligt i intima eller sexuella 

situationer. Ofta kan det vara många små saker som tillsammans ger informanten ett 

negativt intryck eller får hen att bli obekväm eller må dåligt av situationen. Det är 

känslor som påverkar den sexuella upplevelsen och tryggheten med personen. Patrick 

säger när hen berättar om en tidigare partner: 

Vi hade väl ändå ganska jämställt sex eller vad man ska säga, men jag 

kände ändå att jag var den som måste vara drivande […] men sen också 

känns så dåligt att alltid behöva, för det är ju därför jag blev queer för att 

inte… manlighet handlar ju mer om att vara den aktive […] jag tycker 

egentligen det är ganska avtändande att alltid behöva va den som, vad 

säger man, som tar tag i det liksom. (Citat 26) 

Patrick förmedlar hur obekväm hen blev och hur avtändande det var för hen att i den 

relationen alltid vara den som behövde ta initiativet till sex. Hen kopplar manlighet till 

att vara aktiv och initiativtagande, vilket inte passar ihop med hens identitet som 

queer. Med Jenkins ord jämför Patrick sig själv med hur män i hens omgivning beter 
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sig och med stereotypen av män, som folk förväntar sig att hen ska följa, och kan inte 

identifiera sig med detta. 

Vad som kommer först; att vara eller att göra, är inte så tydligt, inte heller för 

informanterna själva. I exemplet ovan säger Patrick också att hen blev queer för att 

slippa uppfylla den normativa könsrollen som man. Andra beskriver också hur rollen 

de antas spela vid sex har fått dem att känna att de inte passar i den, och har därifrån 

ifrågasatt sin könsidentitet. Omega berättar om hur hens upplevelse kan se ut om hen 

inte har berättat om sin könsidentitet för en sexpartner: 

Jag vågar inte leva ut lika, jag släpper inte taget om personen ser mig 

som en tjej. För då blir det mycket såhär, jaha, vad gör tjejer? Vad ska 

jag göra, typ såhär, borde jag tycka att det här är skönt? Ja, men det är 

väldigt mycket så, vad är en typisk tjejställning. (Citat 27) 

Istället för att fokusera på sin njutning upplever Omega ett behov av att leva upp till 

vissa normer om personen hen har sex med ser Omega som tjej. När Omega istället 

har sex med någon som vet och respekterar hens könsidentitet kan det vara så här: 

Då känner jag mer att jag kan göra typ det jag vill. Det är såhär, jag 

känner mig inte såhär stressad att typ såhär det här säger porrindustrin 

till mig att jag ska göra som tjej, jag har liksom inte det i bakhuvudet alls 

på samma sätt. (Citat 28) 

Genom att Omega kan vara avslappnad i att hens sexpartner inte kommer ha några 

könade förväntningar kan hen tillåta sig själv att ha sex på sätt som hen är bekväm 

med, trots att det frångår de traditionella rollerna. 

Flera av informanterna tar upp cismän (personer som kategoriserats som män vid 

födseln och vilkas könsidentitet överensstämmer med detta) som en kategori personer 

som är extra problematisk att interagera med och framförallt att ha sex med. Joni (29) 

och Mika (30) säger så här: 
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Om du har sex med någon av motsatt kön, ska det vara man och kvinna, 

han ska alltid vara lite mer... lite bättre, lite starkare, lite mer on top, och 

det har inte egentligen att göra med vem av er som är mer dominant. Det 

har att göra med mer att de här förbannade stereotyperna. Det är mycket 

enklare, för mig, ehm... om personen i fråga... inte har de stereotypa, 

alltså ser mig, ser sex med mig som hetero. Om personen är bisexuell, om 

personen i fråga är lesbisk, det är mycket enklare, för att... där finns inte 

de där ingrodda stereotyperna om att kvinnor ska alltid vara svagare än 

män. (Citat 29) 

Om en ligger med män, som ofta behöver ha... är vana vid att behöva 

försvara sin manlighet väldigt mycket, liksom. Att dom inte kan tillåta sig 

att vara i en kvinnlig position, eller såhära. Då får dom en själv att bli att 

ta dom kvinnliga positionerna och det kvinnliga kroppsspråket, liksom. 

För att dom skulle bli väldigt obekväma om det inte var så. Men jag 

tycker också lite... hur folk ser på ens kropp. (Citat 30) 

Som visas i citaten ovan upplever informanterna att cismän mer än andra agerar 

utifrån stereotypa könsroller och därmed har svårt att inte köna informanterna utifrån 

deras kroppar. I en sexuell situation kan detta medföra att dessa informanter förväntas 

uppfylla en kvinnlig roll de inte känner sig hemma i, men samtidigt har större tillgång 

till än vad den de har sex med har. 

5.3.3 Normer utifrån kroppen 

Det finns en sorts uppgivenhet i informanternas berättelser om sina könsuttryck. De 

upplever ofta att hur de än gör, så uppfattas de som att de gör det tillskrivna könet på 

ett felaktigt sätt, snarare än en ny ickebinär könskategori. Omgivningen ser ”en man i 

klänning” eller ”en orakad tjej”, inte en ickebinär person. Kroppen kan på så sätt vara 

ett hinder för att informanterna ska kunna uttrycka sin könsidentitet på de sätt som de 

önskar. Linda (31) och Johan (32) berättar: 
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Jag tror att folk tänker på det, men kanske inte i form av ”vad har Linda 

för kön?” utan snarare ”här går Linda utanför köns...” liksom. Utanför 

sin mall, som Linda har blivit tilldelad. (Citat 31) 

Jag har inget emot att folk tittar, men när folk tittar med en blick av äckel 

då tycker jag att min frihet att uttrycka mig begränsas. Då blir det helt 

plötsligt en fråga om att offra på vem jag är eller att offra mitt välmående 

när jag är utomhus. (Citat 32) 

Båda informanterna berättar om hur andra ser och tolkar deras könsöverskridande 

uttryck. Omgivningen, som tolkar dem utifrån samhällets normer, ser det som att de 

härmar fel, medan informanterna snarare uttrycker sin identitet som ickebinära. 

Johans (32) upplevelse kan beskrivas med Butlers teori om att antingen behöva 

upphäva sig själv som ett subjekt eller att upphöra att existera, då möjligheten att ses 

som ickebinär tillintetgörs. Makten att definiera utgår från den rådande diskursen, 

som bara tillåter två kön. 

Det finns också den uttalade upplevelsen av att kroppen ”skaver” mot deras 

könsidentitet, alltså att kroppen helt enkelt känns fel på något sätt eller att den skulle 

kännas bättre om den förändrades. Ina beskriver svårigheten i att få kroppen att 

kännas rätt i förhållande till sin könsidentitet och tar upp kroppsbehåringen.  

Jag har märkt att... asså... om man säger, mina ben, dom känns inte riktigt 

som mina ben när dom är som helhåriga, men när dom är nyrakade känns 

dom inte heller som mina ben. Däremot när de är stubbiga, när det är lite 

så här stubb, eh, då. (Citat 33) 

En femininitet som jag, som känns som min och som jag siktar på, det är 

den här... ”naturlig feminist”-tjej-femininiteten, liksom. Så när mina ben 

ser ut som att, jag har liksom... jag har såhär ”tjejkropps-behåring” som 

jag låter växa ut, då känns det som mina, för jag önskar att jag hade en 

liksom, ett grundläge som var mindre maskulint kodat än det jag har nu. 
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(Citat 34) 

Ina upplever delar av sin kropp som inte riktigt hens egna. De matchar så dåligt den 

upplevelse som hen har av sig själv att det skapas en distans till dem. Den kroppen 

som Ina vill ha, den som hen ser för sin inre blick, är en kropp med en feminin 

utgångspunkt. Här kan vi se hur informanterna själva identifierar sig utifrån de 

normer kring femininitet och maskulinitet som existerar i samhället. Synen på den 

egna kroppen präglas av definitionen av de tillgängliga begrepp som finns för att 

beskriva den.  

5.3.4 Sammanfattning 

I det här temat beskrivs hur informanterna går till väga för att uttrycka sin 

könsidentitet och hur den inverkar på deras interaktioner med omgivningen. 

Normerna kring hur kön görs och uttrycks spelar en stor roll i deras upplevelser av 

könsidentiteten i och med de förväntningar från andra som normerna för med sig. 

Informanterna väljer aktivt om de ska följa en viss könsroll eller inte och hur de vill 

uttrycka sin könstillhörighet. I stort sätt avgörs valet utifrån hur de vill bli bemötta av 

andra, men det kan också handla om vad som känns rätt för dem just då. I intima 

situationer kan könsnormerna kännas begränsande, både utifrån vad informanterna 

själva förknippar med en viss könsroll och genom partnerns förväntningar. När 

informanterna får sina könsidentiteter bekräftade av sina partners upplever de istället 

en sorts frihet och en möjlighet att utforska sin sexualitet utanför normerna. Kroppen 

kan kännas som ett hinder i informanternas möjlighet att uttrycka kön. Normerna för 

vad som är en feminin och en maskulin kropp verkar vara avgörande i andras 

bemötande av dem och blir alltså något som informanterna måste förhålla sig till. 

5.4 Att berätta eller inte 

Informanterna berättar om hur de ständigt ställs inför beslutet att komma ut som 

ickebinära eller inte. Här redogörs för informanternas upplevelser kring att berätta om 

sin könsidentitet. Det finns nackdelar och fördelar både med att berätta och att inte 

berätta, och utfallet av beslutet varierar mellan informanterna och mellan olika 
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situationer. Gemensamt är dock att det handlar om trygghet, känslan av att vara sann 

mot sig själv. Genomgående beskriver informanterna också att beslutet handlar om 

vad som tar minst energi och besvär. 

En del informanter upplever att andra alltid kommer att tolka dem som något de inte 

är, om de inte kommer ut först. Mika säger: 

Jag tror ju aldrig att jag kommer att passera som den jag är. (Citat 35) 

Passera är ett ord som används av och om transpersoner och innebär att inte bli 

ifrågasatt om, eller att det inte finns oklarheter kring, vilken kategori en tillhör. När 

Mika säger att hen inte kommer passera som sig själv innebär det att om hen inte 

kommer ut så kommer hen alltid att bli könad som kvinna eller som man, båda lika 

fel.  

Det är dock inte lika viktigt för alla informanterna att komma ut och berätta om sin 

könsidentitet och Omega säger till exempel: 

Oftast så berättar jag inte, för jag bara, ja, det kanske inte spelar så stor 

roll, och om jag känner att det är nån som faktiskt är såhär viktig så… 

brukar jag väl berätta och reaktionerna brukar väl vara lite blandade, typ 

så här, men va, du har ju kjolar eller du brukar ju baka. (Citat 36) 

Omega har negativ erfarenhet av att hens könsidentitet inte tas på allvar och att hen i 

stället tolkas stereotypt utifrån sina uttryck. Det gör att hen ofta undviker att berätta 

för att slippa detta. Hen upplever att det inte alltid är särskilt viktigt att folk vet vilken 

könsidentitet hen har.  

I intervjuerna framkom berättelser om avsiktligt felkönande, förnekande och 

förlöjligande. Informanter som har berättat om sin könsidentitet för personer som står 

dem nära kan bli fortsatt felkönade dagligen. Johan berättar: 
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Sen är det väldigt väldigt många i min större bekantskapskrets som säger 

att dom inte är intresserade av att använda hen, eller säger ”jag skulle 

väl kanske kunna göra det” och sen fortsätter kalla mig han. (Citat 37) 

Det är tydligt att personerna som Johan berättar om känner till “hen” som pronomen 

och att oviljan att använda Johans valda pronomen inte kommer av okunskap. Johan 

upplever istället att de helt enkelt inte har lust. Linda berättade om hur personer i dens 

närmaste familj har för vana att skämta på ett kränkande sätt om dens könsidentitet, 

om ”hen” som pronomen och om transpersoner i allmänhet. 

Men min pappa i alla fall, jag får ganska mycket såna här hen-skämt och 

mycket såhär inför andra [...] sen typ när vi har liksom varit på middagar 

och sånt, då har dom kunnat typ igen bara såhär ”höhö, det här vill inte 

Linda att vi ska säga, men höhöhö”, ja, liksom för att jävlas. (Citat 38) 

Citatet visar att Linda upplever sin pappas bemötande som väldigt respektlöst. Han 

skämtar om något som är otroligt viktigt för Linda och gör det dessutom inför andra 

personer. Han är tydligt medveten om att Linda tar illa upp av det han gör, men verkar 

ändå inte riktigt ha förstått allvaret. Även Mika uttrycker en rädsla och oro för att 

delar av familjen kan få svårt att förstå, vilket gör att hen väljer att inte berätta. 

Jag är öppen... med dom flesta som inte är min släkt. [...] Det skulle vara 

väldigt svårt för dom. Att kunna fortsätta... att hantera det. De är inte så 

bra på att hantera saker. (Citat 39) 

Släkten är de som Mika har valt att inte berätta för, eftersom hen är osäker på hur de 

skulle reagera och för att det skulle kunna bli obekvämt att umgås med dem. Det här 

går att koppla tillbaka till känslan av att känna sig konstig och udda. När familjen inte 

förstår innebär det att de som borde vara allra närmast inte vet vem en är, vilket kan 

ge en upplevelse att bli utesluten från den samvaron. Det här skulle kunna gå att 

förstås som att en av informanternas grupptillhörigheter hotas. När informanten inte 

längre känner en gemenskap med de som ingår i gruppen ”familj”, försvinner en del 
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av det som gör hen till en medlem i den gruppen. Samtidigt finns det ingen annan 

grupp för informanten att tillhöra istället, såvida hen inte har en ”ny” familj, till 

exempel en partner.  

För Joni, handlar det inte bara om att hen är rädd för att familjen ska ta avstånd och 

inte förstå hens könsidentitet, utan också om hens livssituation:  

Och just... så i nuläget när jag... jag har inte min lägenhet, och.. lite så 

där... så jag känner att jag kan liksom inte... ehm, pusha folk att 

respektera min identitet. Eftersom jag vet, att då skulle inte jag ha 

någonstans att bo för tillfället. Och det är liksom... mmfff. Jag tycker inte 

om att bli felkönad. Jag tycker inte om att folk inte respekterar mig och 

mina pronomen. Men samtidigt känner jag att min ekonomiska situation 

just nu ser ut så att, jag kan inte kräva att bli respekterad. För jag vet att 

de här personerna kommer inte att respektera det. (Citat 40) 

Joni är helt beroende av sin familj för att ha någonstans att bo. Hen har ingen 

ekonomisk möjlighet att skaffa en egen bostad och kan därför inte ställa någon form 

av ultimatum mot familjen. Hen har ingen möjlighet att välja bort deras sällskap om 

hen bestämde sig för att inte längre ställa upp på att bli felkönad. 

Oavsett hur det uttrycks och vad det kommer av har ett negativt bemötande 

konsekvenser för informanterna. Det skapar ett stort behov av bekräftelse, men 

samtidigt en rädsla för att vara öppen med sin könsidentitet och ett eget tvivel på 

densamma. En informant, Mika, säger:  

Det påverkar väl rätt så mycket hur folk är runt omkring en. Om man 

behöver alltid kämpa för att bli respekterad, och så.. så kan man ju önska 

att man inte vore... trans. Men om man är liksom, på ett ställe där alla är 

väldigt med på en identitet och att respektera den, så är det ju... kan det ju 

kännas som att det... verkligen inte är något negativt. Så det är nog 

väldigt mycket det. Tror jag. (Citat 41) 
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Andras bemötande blir avgörande för hur Mika upplever sin könsidentitet, om den 

upplevs som något positivt eller negativt. Det upplevs ibland som så svårt och 

påfrestande att inte få respekt, att hen önskar sig en annan könsidentitet.  

I slutändan handlar frågan om att komma ut eller inte mycket om vad informanterna 

orkar och inte orkar hantera. Att alltid behöva kämpa för att bli respekterad är 

påfrestande och även om en mår dåligt av att inte bli respekterad kan det kännas som 

att det tar för mycket energi för att ställa krav. I intervjuerna lyfts ofta just känslan av 

att inte orka. Mika (42) och Linda (43) säger till exempel: 

Jag brukar ofta låta bli att komma ut, ehm... eftersom jag passerar ju inte 

som någonting annat än som kvinna, som... om jag inte orkar så låter jag 

det vara. (Citat 42) 

Jag skulle ju vilja säga det, eller vara öppen med det, men då rätta folk 

när dom felkönar mig. Jag tar ju jätteilla upp varje gång nån felkönar 

mig, eller jag mår ju lite dåligt inombords, liksom en känsla, men jag 

känner att jag inte kan, orkar. (Citat 43) 

Båda informanterna upplever att de helt enkelt inte alltid orkar förklara för folk, inte 

orkar komma ut. Som vi tidigare tog upp kräver andra människors okunskap ofta att 

informanterna behöver agera lärare eller informatörer för folk i deras omgivning varje 

gång de kommer ut, vilket självklart tar på krafterna. Lösningen för informanterna är 

att bara berätta om sin könsidentitet när de känner sig trygga, och att låta bli att 

berätta när det inte känns tillräckligt relevant. 

5.4.1 Sammanfattning 

Temat ovan beskriver vad som avgör om och när informanterna berättar för andra om 

sin könsidentitet och hur de upplever detta. Erfarenheterna är blandade. Något som 

kommer upp är att informanterna ofta bemöts negativt, med oförstående eller 

nonchalans, när de berättar för omgivningen. När det är från familjen detta bemötande 

kommer kan konsekvenserna bli extra stora. En del väljer på grund av dessa 
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erfarenheter att inte berätta för så många, och beskriver att det kan kännas mindre 

jobbigt att bli felkönad än att bli bemött respektlöst av de som vet.  

5.5 Förutsättningar för närhet 

Eftersom informanterna utsätts för mycket ifrågasättande och respektlöshet är det inte 

konstigt att de är försiktiga i sina interaktioner med andra människor och att det krävs 

lite extra för att de ska kunna släppa på sina spärrar och slappna av. Detta inverkar 

självklart också på deras möjligheter att skapa nära relationer. I det här sista temat 

lyfts informanternas erfarenheter av sexuella situationer och förutsättningarna för att 

nära relationer ska fungera. Joni säger: 

Att den bristen på förståelse har funnits har också inneburit att jag inte 

har, att det är ett par stycken personer som jag inte har kunnat ha en 

långvarig relation till. Jag har inte kunnat djupna asså den vänskapen, till 

en... ehm romantisk relation.[...] Asså, man kanske umgås och så, men det 

är fortfarande en aspekt som jag inser att dom kommer aldrig begripa. 

Och alltså är det en aspekt av vänskap som jag aldrig kan ha. (Citat 44) 

När en person inte har förståelse eller respekt för informanternas könsidentitet kan det 

förhindra att en djupare och mer långvarig relation kan formas. Personen känner inte 

hela dem och det skapar en sorts distans dem emellan.  

Informanterna uttrycker också att förståelse och respekt är viktigt när det kommer till 

sexuella relationer. Två av informanterna, Joni (45) och Rio (46), uttrycker att det är 

viktigt att det inte bara handlar om kroppen, utan att det är någonting “mer”: 

För mig är det en stor grej om en person har förståelse för mig. Och 

tycker om, asså kan ha en... även om vi inte har en kärleksrelation, det är 

inte nödvändigt för sex, så är det att personen inte bara liksom är fysiskt 

attraherad till min kropp. Och kan acceptera och förstå att jag inte är 

kvinna. (Citat 45) 
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Det är mer att... jag vill det ska vara, mer sexuellt och inte så mycket... 

inte så mycket om att det ska handla om min kropp, utan att det ska 

handla om att... nu går vi två... in i det här och... vi är sugna och vi har 

sex och det är inte mer med det och det är ingenting fel och det är okej 

med after care, det är okej med kramar efteråt, det är okej med att prata 

mycket om det och kring det och det är okej att pussas och... och hångla 

och göra andra saker och prata om annat också… (Citat 46) 

Det informanterna säger kan tolkas som att det är viktigt för dem att bli sedda som de 

är av sina sexpartners. Deras kroppar är inte alltid representativa för vilka de är, hur 

de känner sig, och en person som bara är attraherad av deras kropp kommer 

antagligen att se dem som kvinnor i de här fallen. Genom att prata och göra annat än 

det specifikt sexuella kan en partner visa att hen ser informanten och respekterar hen, 

något som kan vara avgörande för hur informanterna mår och hur sexet upplevs. 

Andra informanter berättar att den sexuella upplevelsen inte blir lika bra när de blir 

könade, eftersom de inte kan släppa på sina murar helt och de måste lägga energi på 

att hantera könandet. Ina gör en liknelse med roddare i en båt:  

Ehm... och då var det nästan som att jag hade... som att jag hade behövt 

att använda en ganska stor del av mig själv för att liksom hålla borta 

dysfori, typ. I sex.... ehm... för att liksom upprätthålla... eller för att en del 

av mig själv behövde, ehm, stå vid pumparna liksom och pumpa ut allt 

som... [...] pumpa ut könandet liksom som sipprade in, så att jag kunde, så 

att jag kunde ha färre små hjärngubbar vid årorna, liksom. För att det var 

så många som behövde stå vid pumparna. Och nu var det som att det var 

helt tätt liksom, så att jag hade mycket mer kraft, och närvaro och bara... 

av mig själv, liksom. Jag kunde gå ut med hela mig själv, för jag behövde 

inte lämna någonting kvar inne i mig själv för att hantera skadorna, 

liksom. (Citat 47) 

När Ina blir könad upplever hen att hen måste lägga en massa energi på att hantera 

det, för att inte må dåligt. Det gör att uppmärksamheten och energin blir splittrad, och 
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att hen inte riktigt kan lägga fokus på och fullt ut uppleva sexet. När hen istället har 

sex med någon som vet om och respekterar hens könsidentitet, och agerar på ett sätt 

som upplevs som ickekönande, kan Ina lägga all energi på den sexuella upplevelsen 

och därför njuta mer och må bättre. Detta tog vi också upp i kapitlet om normer i 

intima situationer. 

Ett led i upplevelsen av att bli bemött med respekt och bekräftelse i den sexuella 

situationen som informanterna lyfter, är tydlig kommunikation. Det behövs utrymme, 

möjlighet och trygghet att prata om upplevelserna. Något som informanterna tar upp 

som positivt, är att fråga om en är osäker på att något är okej att göra som rör 

kroppen. Mika (48) och Rio (49) tar upp upplevelsen av att få frågan om beröring 

respektive komplimanger: 

Jag tror att jag gillar när folk såhär frågar om saker är ok. På grund av 

att dom tänker att det kanske är könat liksom. Jag,... när folk... om dom 

ska såhära... ta på mig på ett visst ställe och så frågar dom ”kan jag ta på 

där?” för att, ja men, min bröstkorg till exempel. Att dom kanske tänker 

ett steg längre såhär ”det här kanske inte är okej”. Det tycker jag är 

najs.(Citat 48) 

Om man ska ge någon komplimang om kroppen, att man frågar innan, för 

ibland kanske man inte är upplagd för sånt. Och då är det bra om man 

har en fråga... Det kanske låter konstigt ibland, men hellre det, för då har 

den ju i alla fall brytt sig om det. (Citat 49) 

Båda situationerna handlar om vad informanterna är bekväma med när det kommer 

till deras kroppar. Som Rio (49) säger kan det kanske ibland kännas konstigt och 

obekvämt att fråga innan, men både hen och Mika tolkar det som en form av respekt, 

som att personen har tänkt efter lite själv och bryr sig om att inte orsaka dysfori, vilket 

de uppskattar. 
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5.5.1 Sammanfattning 

Informanternas upplevelser av sexuella möten och intima relationer är nära 

förknippade med hur de blir bemötta utifrån sin könsidentitet. Det är en förutsättning 

att de känner sig sedda och bekräftade som de är, för att de ska kunna känna sig 

avslappnade och kunna forma djupare relationer. Det kan kännas jobbigt när någon 

attraheras av deras kroppar under förutsättningen att de tillhör ett visst normenligt 

kön. När informanterna blir felkönade kan mycket energi gå åt till att hantera det, och 

njutningen kommer då i andra hand. För en del är det viktigt att göra sådant som inte 

är direkt sexuellt, just för att få känna att partnern förstår och respekterar deras 

könsidentitet. Ett verktyg för att få fram både vad informanten behöver för att känna 

sig bekräftad och själva bekräftelsen i sig, är tydlig och rak kommunikation. 

6 Diskussion  

Syftet med studien var att undersöka ickebinära transpersoners upplevelse av sin 

könsidentitet. Utifrån resultaten kan vi se att respondenterna dagligen måste hantera 

att bli könade utifrån tvåkönsnormen. Det skapar en känsla av att inte riktigt platsa i 

samhället. Bristen på ord för deras upplevelser försvårar både deras identitetsprocess 

och interaktionen med andra. Möjligheten att kunna förklara och berätta om sina 

erfarenheter, ligger till grund för den respekt och bekräftelse av könsidentiteten som 

är nödvändig för att de ska kunna forma nära relationer. 

6.1 Summering av resultatet i relation till studiens frågeställningar 

Uppsatsens första frågeställning behandlar hur informanterna beskriver sin 

könsidentitet, och upplevelsen av den i förhållande till omgivningen. Resultatet visar 

att det som är genomgående för alla informanter, är att deras könsidentitet är 

någonting annat än kvinna eller man. Upplevelsen av den egna könsidentiteten skiljer 

sig dock mellan informanterna. För att beskriva sina upplevelser använder 

informanterna de ord, som finns tillgängliga utifrån tvåkönsnormen, men också 

nytillkomna ord, som ickebinär och hen. Tillgången till dessa nya ord har påverkat 

informanterna på olika sätt, oftast positivt och bekräftande av deras könsidentiteter.  
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Oavsett utseende/könsuttryck tolkas informanterna oftast som antingen kvinnor eller 

män, och känner sig då inte sedda som den person de är. Detta leder till att de kan 

uppleva sig själva som udda, och känna sig exkluderade i samhället. De har ett behov 

av att få sin könsidentitet bekräftad och respekterad av omgivningen, för att känna att 

den är "giltig". Detta gör utrymmen där de kan träffa andra som delar deras 

upplevelser nödvändiga för deras självbild. I intervjuerna framkommer också positiva 

upplevelser av att vara ickebinär. Informanterna berättar om hur de upplever att deras 

handlingsutrymme har ökat, och att identiteten gör det lättare för dem att kunna ta 

avstånd från destruktiva könsnormer. Att ha fått tillgång till ord som benämner deras 

könsidentitet, gör också att upplevelsen av att vara ensam med sina känslor minskar. 

Nästa frågeställning handlar om informanternas beskrivningar av sexuella partners 

bemötande av deras könsidentitet. Vi frågade oss också hur de upplever att 

bemötandet påverkar deras möjlighet till närhet. Enligt resultaten varierar bemötandet 

från respektfullt till ifrågasättande. Det faktum att de aldrig kan vara riktigt säkra på 

reaktionerna, gör att vissa informanter väljer att inte alltid berätta om sin könsidentitet 

för en sexpartner. De upplever också att det bara är när de får sin könsidentitet 

bekräftad och respekterad av en person, som de kan skapa en djupare och mer 

långvarig relation med personen.  

I berättelserna framkommer tydligt att tvåkönsnormen är närvarande även i sexuella 

situationer. Det är svårare för informanterna att ignorera eller “sopa undan” könande 

och andra kränkningar i dessa sammanhang, vilket innebär att de får svårare att 

slappna av och att njuta. Detta har lett till att de har färre personer som de känner sig 

trygga att ha sexuella relationer med än innan, och att det kan vara svårt att veta hur 

de ska närma sig andra i sexuella sammanhang. 

Den sista frågeställningen behandlar hur informanterna beskriver tvåkönsnormens 

inverkan på deras upplevelse av könsidentiteten. Informanterna blir särskilt utsatta på 

grund av att deras identitet inte ingår i den normerande diskursen om kön. I 

avståndstagandet från normerna kring binära kön, blir det extra viktigt för 

informanterna att ta avstånd från den könskategori de blev tilldelade vid födseln. Det 
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är i första hand den som de jämför sig mot, och det är också där de fortfarande ofta 

blir placerade av sin omgivning. De kan uppleva att personer i deras närhet varken 

bryr sig om att lyssna eller förstår dem, när de berättar om sin könsidentitet. De blir 

ständigt utsatta för medvetna eller omedvetna kränkningar. 

6.2 Resultatet i relation till tidigare forskning 

När vi jämför resultatet med tidigare forskning kan vi se att informanternas 

upplevelser till stor del stämmer väl överens med det, som tidigare rapporterats 

generellt gällande transpersoner. Än mer stämmer det med det som finns om personer, 

vars könsidentitet ligger utanför kategorierna kvinna och man. De flesta av studierna 

är gjorda i USA, med ett par europeiska undantag, men vi kan se tydliga likheter med 

situationen för ickebinära personer i Sverige. 

Många tidigare studier tar upp hur ickebinära, på grund av omgivningens oförståelse 

och kränkningar, väljer att inte berätta om sin könsidentitet. De uttrycker sig mer eller 

mindre i enlighet med något av de två accepterade sociala könen. Informanterna i den 

här studien berättar om samma erfarenheter. De väljer att inte berätta om sin 

könsidentitet, för att de inte orkar ta bemötandet de förväntar sig att få av 

omgivningen. Undantagen från detta finns både i den här och i tidigare studier, där 

vissa väljer att vara öppna och några har uttryck och attribut som av omgivningen 

upplevs som könsöverskridande. 

Bristen på ord och svårigheterna med att uttrycka sina upplevelser utifrån det språk 

som finns att tillgå, är även det något som finns rapporterat i tidigare forskning kring 

könsöverskridande individer. Det handlar både om att sätta ord på och förklara sin 

könsidentitet, och om ord i sexuella situationer. Informanternas berättelser om hur 

viktigt det är för deras självkänsla att hitta ord som beskriver deras könsidentitet, kan 

jämföras med det som Constantinides (2011), Levitt & Ippolito (2014) och Saltzburg 

& Davis (2010) skriver om att ha tillgång till utrymmen och sammanhang där 

identiteten blir bekräftad. Ordet, den uttalade identiteten, blir ett sätt att få tillgång till 

sådana sammanhang, och ger en möjlighet att hitta andra individer med liknande 
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erfarenheter och upplevelser. Precis som Constantinides rapporterar berättar dock våra 

informanter att bekräftande utrymmen inte alltid är lätta att hitta. Detta eftersom till 

exempel binära transpersoner ibland har svårt att förstå, eller aktivt exkluderar 

ickebinära.  

Något annat som finns tydligt rapporterat i tidigare forskning, är ickebinäras 

upplevelser av att vara osynliggjorda och att exkluderas från samhället i stort. Studien 

gjord av Constantinides visar också att de kan känna sig udda, och kanske till och med 

som missfoster. Den känslan kan förstärkas av den oförståelse de möts av, från 

personer i deras omgivning. Upplevelserna av negativt bemötande är något som går 

igen både i vårt resultat och i tidigare forskning. Flera olika studier tar upp att negativt 

bemötande i form av felkönande och ifrågasättande är något som transpersoner, binära 

och ickebinära, i stort tar för givet. 

Andra studier har också rapporterat om att ett respektfullt bemötande och bekräftande 

av könsidentiteten, är avgörande för formandet av nära relationer. Vi har valt att inte 

närmare fråga om informanternas relation till den egna kroppen, något som tas upp i 

studier om binära transpersoner. Vad som däremot går att se är problematiken kring 

könandet av informanterna och av deras kroppar. Bland annat Doorduin och van 

Berlo (2014) har skrivit om hur partnerns perception av kroppen och identiteten, är 

relevant för hur transpersoner upplever den sexuella situationen. Andra likheter med 

tidigare studier är upplevelsen att energi går åt till att hantera felkönandet, vilket 

minskar närhet och njutning. Likaså att kommunikation är det bästa sättet att få 

sexuella relationer att fungera bra. 

Som tidigare noterats finns det begränsat med forskning som inriktar sig exklusivt på 

ickebinära personers upplevelser. Detta, i kombination med att inga tidigare studier på 

ickebinära personer är utförda i Sverige, gör den här uppsatsen extra viktig. I de 

studier som tar upp både binära och ickebinära transpersoner, skiljs inte 

erfarenheterna åt och det finns inga jämförelser mellan dem. Det är därför svårt att 

veta hur mycket av berättelserna som finns i den här studien som är unika för 

ickebinära personer, och vad som är gemensamt för transpersoner som helhet. Några 
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av studierna använder sig av queera eller feministiska teorier som utgångspunkt i 

analysen, medan några istället gör en analys med grundad teori. Ingen av studierna vi 

tittat på har gjort en analys utifrån socialpsykologiska identitetsteorier. Genom den 

här uppsatsen har vi visat exempel på, hur sådana teorier kan underlätta förståelsen av 

vissa delar av ickebinära personers upplevelser. Teorierna ger också en inblick i 

processerna bakom upplevelserna, och visar hur samhället och omgivningen inverkar 

på informanternas könsidentiteter. Vi har också genom studien kunnat visa på brister i 

de valda teorierna, där de inte alltid är applicerbara på erfarenheter utanför de binära 

könsnormerna. Vidare är vår studie unik i det att den genomförts av två personer som 

själva identifierar sig som ickebinära. Två av studierna vi läst är skrivna av 

transpersoner, men det är oklart om de definierar sig som binära eller ickebinära i sin 

könsidentitet. 

6.3 Resultatet i relation till teorierna 

Teorierna som använts i studien genomsyrar tydligt resultaten och kompletterar 

varandra på ett bra sätt. Symbolisk interaktionism kändes som ett självklart val att 

grunda uppsatsen på, då syftet med studien var att studera ickebinäras upplevelser av 

sin könsidentitet i interaktion med omvärlden. Blumer förklarar hur mening skapas i 

samspel mellan individer, och är användbar för att förstå hur informanterna 

tillsammans med andra ickebinära, och med resten av omvärlden, skapar förståelse 

och innebörd i sina identiteter. Genom Blumer kan vi också förstå vikten av tillgång 

till ord för att beskriva sina erfarenheter, något informanterna tar upp som ett 

problem, liksom tillgång till sammanhang där orden kan få mening. 

Jenkins teori om identifiering som en extern-intern dialektisk process, knyter an till 

Blumers teorier om hur mening skapas genom interaktion. Genom hela resultatet kan 

vi se spår av just denna dialektiska process, och informanterna brottas med 

dissonansen mellan sin egen övertygelse om sin könsidentitet och omgivningens 

ifrågasättande. Här finns en brist i Jenkins texter, då han inte går in på vad som händer 

när de interna och externa faktorerna så tydligt motsäger varandra. Resultatet visar att 

även om informanterna blir mindre trygga, och den inre upplevelsen blir mindre 
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stabil, när de får sin könsidentitet ifrågasatt av samhället, så förändras egentligen inte 

könsidentiteten. Det går emot Jenkins tanke att det finns en jämvikt i den interna-

externa processen, då de inre och yttre faktorerna enligt honom har lika stort 

inflytande. Detta skulle dock kunna förklaras med att informanterna också har hittat 

utrymmen där deras könsidentitet blir bekräftad, och innan de hade kommit i kontakt 

med dessa hade de heller inte möjlighet att beskriva sig själva som ickebinära. Det var 

först när de fick tillgång till externa faktorer, som orden och deras innebörd, som de 

kunde skapa just den identiteten.  

Det Jenkins tar upp om identiteters egenskap, som ett verktyg att jämföra individer 

med varandra och med oss själva, syns i informanternas berättelser om hur de 

använder de vedertagna könskategorierna och könade ord, för att beskriva sina egna 

identiteter. I sitt formande av en könsidentitet jämför de sig själva mot stereotyperna, 

och mot faktiska individer som tillhör de två grupperna, och letar efter likheter och 

skillnader. En del av det som en grupp har gemensamt kan utgöra det som blir 

gruppbeteenden och gruppsymboler. Dessa används för att aktivt markera 

grupptillhörighet, men är också sådant som andra använder för att kategorisera 

individen. När det gäller könsidentitet är könsuttrycken tydliga gruppsymboler, och 

dessa används också av informanterna i den här studien. Ibland väljer informanterna 

aktivt uttryck från en eller båda könskategorierna, för att styra andras tolkningar av 

deras könsidentitet. Vid andra tillfällen blir gruppmarkörerna en last, något som gör 

att de tolkas som något de inte är. Detta gäller bland annat delar av kroppen, som till 

viss del kan ses som gruppsymboler. 

Butler menar att en person inte är ett kön, utan gör ett kön. Vidare går det inte att göra 

någonting som det inte finns ord för att beskriva. I vårt resultat beskriver 

informanterna sig själva och sina könsidentiteter utifrån de ord som finns tillgängliga; 

de definierar sig utifrån normen genom att säga att de varken är män eller kvinnor. 

Här blir Butlers maktperspektiv tydligt, då det är normen och hur någon blir tilltalad 

utifrån den, som har makt att definiera vem personen är. Det är först när 

informanterna fått tillgång till ord som stämmer överens med deras känslor, som 

upplevelserna av utanförskap minskar. 
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En svårighet med att använda Butlers teorier för att tolka vårt material, är att de kan 

upplevas som att de omöjliggör förekomsten av transpersoner. Butler är politiskt en 

stark förespråkare för transpersoners rättigheter, däremot upplever vi att det finns ett 

glapp mellan hennes politik och hennes teorier. Butler beskriver att det är möjligt att 

misslyckas med att göra kön utifrån rådande diskurs, men detta handlar mer om ett 

oplanerat handlande än ett medvetet val. Om informanterna inte tillhör någon 

vedertagen könskategori, disharmonierar inte detta med Butlers teorier om hur 

könsidentitet skapas performativt utifrån rådande diskurs? Enligt Butler föregår 

handlandet varandet; att göra kön är att vara ett kön. Det finns dock en ”möjlighet” att 

misslyckas med att följa diskursen, och därmed vara del i en förändring av den. 

Informanterna berättar om en inre känsla av att inte passa in i normen, oavsett sitt 

görande, och ett sökande efter sätt att förklara vad de känner. Vi ser det som att 

informanterna känslomässigt har “misslyckats” med att göra kön utifrån hur de 

diskursivt blivit tilltalade. Inte nödvändigtvis genom sitt utåtriktade görande, men 

däremot utifrån att det inte känns rätt för dem.  

Vi ser det som att resultatet av vår studie ger möjlighet till en utveckling av Butlers 

teorier, genom att se det känslomässiga misslyckandet att följa normer, som ett sätt att 

göra kön på fel sätt. Vi menar alltså att en person kan göra kön fel, utan att det syns 

utåt, och att också detta möjliggör en förändring av tvåkönsnormen. Kanske hade vi 

kunnat ha nytta av texter som också utvecklar Butlers teorier. 

I och med det utanförskap som finns hos ickebinära personer, och de kränkningar som 

de utsätts för, kan det upplevas som att det hade varit självklart att ta med teorier om 

stigma och stigmatisering i uppsatsen. Det går att se tydliga tecken på vad som skulle 

kunna tolkas som stigmatisering i informanternas berättelser, vilket hade kunnat 

förstås med hjälp av bland annat Goffman. Vi valde dock att inte beröra detta, då det 

lätt ger framtoningen att en ickebinär könsidentitet i grunden är något negativt. Vi 

ville inte gå in i studien med en föreställning om, att informanterna skulle ha negativa 

erfarenheter av sin könsidentitet. I stället ville vi ha möjlighet att fokusera på andra 

delar av deras upplevelser.  
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Något som hade kunnat vara till hjälp i analysen av våra resultat är identitetsteorier 

som tittar närmare på just könsidentiteten och på transpersoners identitetsprocesser.  

6.4 Kritik av metoden 

6.4.1 Urval 

Ett tydligt problem med att studera ickebinära transpersoner, är att det inte finns några 

officiella kanaler för att nå dessa. För att nå potentiella informanter använde vi oss av 

Facebook. Där hade vi tillgång till låsta grupper för ickebinära personer, och till andra 

sidor och grupper där vi trodde att dessa skulle kunna nås. Att sökningen endast 

utfördes på Facebook påverkade urvalet av informanter. Det blev tydligt att det 

framförallt var personer inom ett visst åldersspann som valde att kontakta oss. Vi kan 

också se en ganska liten variation i etnicitet och kulturell bakgrund, i den mån det 

framgick under intervjuerna. Vi hade heller ingen möjlighet att nå individer som inte 

redan har tillgång till ett ickebinärt sammanhang, som inte känner några andra 

ickebinära personer. Vi tror också att vårt val att använda oss av termen ickebinära i 

vår efterfrågan kan ha avskräckt personer som inte själva känner sig bekväma med det 

ordet, men som fortfarande har en identitet som bryter tvåkönsnormen. Det handlar 

kanske framförallt om individer som är äldre än våra informanter, då dessa kan ha 

hittat sin identitet innan ordet slog igenom. Det kan också handla om personer med 

andra etniska och kulturella bakgrunder, som använder andra begrepp och identiteter 

för att beskriva sina upplevelser. 

6.4.2 Insamlingsmetod 

Eftersom vi i studien avsåg att studera och försöka förstå informanternas upplevelser, 

var en etnografisk ansats med en kvalitativ undersökningsmetod väl lämpad. Andra 

forskningsansatser hade inte gett samma insyn i informanternas upplevelsevärld. 

Genom intervjuerna fick vi del av informanternas tankar, och de fick möjlighet att 

berätta om sina erfarenheter med egna ord. Som vi nämnde i metodkapitlet, märktes 

det i denna studie ingen egentlig skillnad mellan de intervjuer som hölls vid ett fysiskt 

möte, och de som utfördes via videokommunikation. En kombination av 

observationer och intervjuer hade kunnat vara än mer lämpad, eftersom observationer 
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ger ännu en nivå av information, genom att vi själva hade kunnat vara del i eller iaktta 

de situationer informanterna berättat om. Dock är sådana observationer svåra att 

genomföra, då informanterna skulle behöva följas i vardagliga situationer och kanske 

under en lång tid. För sexuella möten, som studien också tittat på, är observationer 

dessutom oetiska och potentiellt obekväma för alla inblandande. Ett annat alternativ 

hade varit att använda fokusgrupp eller gruppintervjuer, där informanterna fått 

möjlighet att diskutera med varandra om de ämnen vi var intresserade av. Där finns 

dock möjligheten att alla berättelser inte kommer fram. Risken finns också att 

informanterna färgas av varandra, och ändrar sina berättelser för att skapa den känsla 

av gemenskap och delaktighet, som resultaten tydligt visar att de saknar. Det hade 

också varit praktiskt svårt att organisera då informanterna bor på olika orter. En 

kvantitativ studie med enkät hade gett ett större urval, och en tydligare uppfattning om 

hur vanligt förekommande de olika upplevelserna är. Resultaten hade dock saknat det 

djup som en kvalitativ studie ger. 

Genom att de första frågorna i intervjuerna följde ett semistrukturerat format, hade vi 

möjlighet att ställa mer direkta och specifika frågor som vi ville ha svar på. En del av 

dessa svar hade kanske gått att få fram även i en tematisk intervju, men det finns en 

risk att några hade fallit bort i vissa intervjuer. Det kändes också viktigt att tydligt 

fråga efter vilka ord informanterna föredrar för att beskriva sina könsidentiteter, och 

vad de orden innebär för dem. Förutom att använda svaren i analysen, blev det också 

en möjlighet att få informanterna att känna sig sedda och validerade. Den tematiska 

delen av intervjuerna, gav informanterna en möjlighet att själva berätta om sina 

upplevelser om hur de förhåller sig till könsnormerna. Det gav en mjuk och 

avslappnad ingång till erfarenheter om intima relationer och sexuella möten. 

En problem som framkom under intervjuerna var svårigheten att få informanterna att 

berätta om positiva erfarenheter. Även då frågorna medvetet formulerats i positiva 

ordalag, kom informanterna in på negativa aspekter. Det skulle kunna bero på att 

frågorna som ställdes, oavsett hur de var formulerade, relaterade till situationer som 

för informanterna ofta är negativa. Möjligtvis hade studien gynnats av, att vi under 

intervjuerna lagt ett större fokus på de relationer och situationer som informanterna 
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upplever som positiva, samt på hur de hanterar kränkningarna och det negativa 

bemötande de utsätts för. 

6.4.3 Intervjuarens inverkan 

Som vi tog upp i metodkapitlet, frågade vi hälften av informanterna om de trodde att 

de hade agerat eller svarat annorlunda under intervjun, om den utförts av en person 

som inte själv var ickebinär. Vi frågade också om vetskapen om våra ickebinära 

könsidentiteter på annat sätt påverkat dem under intervjuerna. Flera informanter 

uppgav en sorts lättnad över att de kunde förvänta sig att vi skulle förstå vad de 

pratade om, när de beskrev sina upplevelser. Informanterna uttryckte också 

tacksamhet över att inte bli ifrågasatta i sina beskrivningar, och över att få frågor som 

ingen annan brukar ställa. När de inte behövde förklara basala delar av vad en 

ickebinär könsidentitet innebär, kunde de istället fokusera på sina mer personliga 

berättelser. 

Som vi visade i resultatet möter informanterna ofta oförståelse, och förväntar sig 

negativa reaktioner från dem som de berättar om sin könsidentitet för. Det är därför 

väldigt viktigt att den som utför intervjun har adekvat kunskap, och en förförståelse 

för informanternas upplevelser. Utan detta finns det en risk att informanten behöver 

agera ”lärare” och upplysa på en mer generell nivå, istället för att få möjligheten att 

mer ingående redogöra för sina upplevelser. Utifrån informanternas erfarenheter av 

negativt bemötande kan det också vara extra viktigt att validera deras berättelser, och 

vara noga med att följdfrågor inte blir ett ifrågasättande av könsidentiteten eller 

upplevelserna. Det senare skulle antagligen göra informanten mer tveksamt till att 

öppna upp och dela med sig av känsligare detaljer. När den som utförde intervjun 

visade ett genuint intresse för deras berättelser, uppskattade informanterna att få 

frågor som gick in djupare på deras erfarenheter. Det gav dem möjligheten att prata 

om sådant som andra sällan frågar om. 

Det är möjligt att en person som inte har insikt i ämnet, varken hade fått del av eller 

kunnat ta till sig informanternas berättelser på samma sätt. Antagandet om att vi 
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kunde förstå deras erfarenheter, kan dock ha lett till att de inte förklarade lika noga 

som de skulle ha gjort annars, vilket kan ha gjort att vi missat delar eller tolkat fel. Vi 

känner oss trygga i att den metod och intervjuguide vi använt, har begränsat risken för 

att våra egna erfarenheter och antaganden har påverkat studien negativt. Våra 

erfarenheter gav oss istället möjlighet att ge informanterna en större känsla av 

trygghet inför studien. 

Våra erfarenheter från den här studien visar att det finns ett intresse från ickebinära 

personer, att medverka i forskning kring könsidentitet och erfarenheter utanför 

tvåkönsnormen. Intresset beror antagligen på att det finns en medvetenhet kring 

bristen på kunskap och forskning i frågan. Att medverka i studier blir ett sätt att 

synliggöra den egna gruppen, och det finns troligen en förhoppning om att detta i 

längden ska medföra ett bättre bemötande från omgivningen. Gruppens tidigare 

erfarenheter har dock skapat en misstänksamhet mot allmänheten, vilket innebär att 

det är viktigt att vara tydlig med studiens syfte och författarens kunskap och 

förförståelse.   

6.5 Avslutande reflektioner 

Det finns en stor kunskapslucka gällande ickebinära personers identiteter och 

upplevelser. Vi ser det som att vi med denna uppsats har fyllt en liten del av det behov 

som finns av studier på detta område, och att den framförallt visar att det behöver 

bedrivas betydligt mer forskning kring detta. Ickebinära personer är en grupp som 

upplever utanförskap och marginalisering i samhället, och som fram till relativt 

nyligen inte har haft någon etikett att sätta på sina känslor. Vi har med vår studie 

kunnat ta del av ickebinära personers vardag, och sett hur deras identiteter ständigt 

krockar med samhällets normer kring kön. Vi har också sett att de teorier vi använt 

behöver utvecklas, för att fullt ut kunna användas för att förstå identiteter som inte 

passar in i normsystemet. Genom specifika frågor i intervjuerna och genom 

metodbeskrivningen av dessa, har vi belyst vikten av förförståelse, bekräftelse och av 

att använda rätt ord och begrepp, när en ställer frågor till personer inom en utsatt 

grupp. 
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Våra transkriberade intervjuer innehåller svar på många fler frågor, än vad det finns 

utrymme att behandla i denna uppsats. Något vi valde att inte ta med i vår studie är 

hur ickebinära personer förhåller sig till sina kroppar, som av samhället ses som 

könade. Detta är ett område vi tycker vore förtjänt av en egen studie. Något annat som 

skulle vara intressant för framtida forskning, är att titta närmare på de normer och 

attityder kring kropp, kön och identitet, som finns i ickebinära sammanhang.  
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Bilaga 1: Missivbrev 

Icke-binära sökes till intervjustudie 

För en C-uppsats i socialpsykologi vid Uppsala universitet önskar vi intervjua dig som 
har en icke-binär könsidentitet. Studien handlar om könsidentitet och om relationen 
till dig själv och andra. I studien kommer vi också att titta på sexuella relationer. Det 
innebär att vi i intervjun kommer att fråga om din syn på dig själv i förhållande till 
könsidentitet och sexualitet, samt om sexuell praktik och samspel med eventuell/a 
partner/s. Vi ser gärna att du har någon form av sexuella erfarenheter, oavsett hur ditt 
nuvarande sexualliv ser ut. 

 

Intervjuerna kommer att utföras i Uppsala, Stockholm eller i närliggande städer. Bor 
du längre bort kommer de ske via Skype eller annan videokommunikation. 
Intervjuerna kommer att ljudinspelas och inspelningarna kommer att förvaras på 
lösenordsskyddade hårddiskar. I alla transkriptioner (renskrivningar av intervjuerna) 
kommer namn, platser och annat som kan leda till identifiering att anonymiseras. Det 
går bra att avbryta intervjun när som helst och att hoppa över frågor du inte vill svara 
på. Deltagandet kan också tas bort helt från studien efter intervjun. Vi som genomför 
studien bryter själva på olika sätt mot tvåkönssystemet och är insatta i frågor kring 
könsidentitet. Ingen ersättning utgår för deltagande i studien. 

 

Hör av dig så snart som möjligt om du är intresserad och sprid gärna vidare till vänner 
och bekanta. 

 

Våra kontaktuppgifter:  

Valentin: 
https://www.facebook.com/profile.php?id=580331475 

valentin.ockinger@gmail.com 

Erika: 

https://www.facebook.com/erika.reinedahl 

reinedahl@bredband.net 

Handledare:  

clara.iversen@soc.uu.se, 018-471 15 01  
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Bilaga 2: Intervjuguide 

Teman: 

- Bakgrundsinformation 

- Könsidentitet 

- Sexualitet 

 

Informanten informeras om att transkriberingen kommer att avidentifieras, att det går 
bra att avbryta intervjun när som helst och att det går bra att ”passa” på vilka frågor 
som helst. Deltagandet kan också tas bort helt från studien efter intervjun. 

Ingen ersättning utgår. 

 

Bakgrundsinformation 

(semistrukturerad, frågor ställs konkret och i angiven ordning) 

- Ålder 

- Sysselsättning 

- Utbildning 

- Uppväxtort 

- Nuvarande bostadsort 

- Partner / Familj 

 

Könsidentitet 

(semistrukturerad, frågor ställs konkret och i angiven ordning) 

- Hur identifierar du dig i förhållande till kön? Vad är din könsidentitet?  

- Vilka ord är du bekvämast med för att beskriva din könsidentitet? 

- Hur öppen är du med din könsidentitet? 

- Vill du berätta vilket kön blev du registrerad som vid födseln? 

- När började du identifiera dig så här? När började du använda just de orden? 

- Hur såg det ut innan? Har tankar, känslor, identitet förändrats eller är det samma?( 
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- Önskar/Påbörjat/Genomgått medicinsk behandling? (Hur kommer det sig? Hur 
tänker du om det? I så fall vad? Har du möjlighet till det du vill? Hur kommer det sig? 
(Bra om det framkommer på något sätt utan direkt fråga: Hur ser inställningen till 
kroppen ut?) 

- Önskar/Har du bytt juridiskt kön? Till vad? Går det?  

- Socialt kön: Hur uppfattas du – Hur vill du uppfattas? (Mående.) 

- Vad påverkar hur tillfreds du är i din könsidentitet? (Trygghet. Mående. ) 

 

Sexualitet 

(tematiskt, bara första ”frågan” ställs konkret) 

- Skulle du kunna berätta om ditt nuvarande sexliv. 

 

 Av intresse: 

 - tidigare sexliv 

 - önskat sexliv 

 - partner/s 

 - frekvens av praktik 

 - ungefärlig praktik – Hur kommer det sig? Hur ser du på det? 

 - hur viktigt? 

 - Vad (sexuellt) får dig att må bra? (du gör / partner gör) 

 

 -Språk/Ord som används/önskas användas vid och om sex 

  - kropp / -sdelar 

  - handlingar 

  - könat/okönat 

  - val och bortval 

  - varför / varför inte? 
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Vill veta, inte fråga 

- Partners bemötande 

- Finns det saker du vill undvika? Beröring. Praktik. 

- Känner du dig sedd / bekräftad 

- Vad händer med din könsidentitet 

- Hur vill du att din partner ska bemöta din kropp? 

- Hur viktigt är bekräftandet av din könsidentitet? 

- Sexliv viktigt? 

- Uppoffringar? 

 

Avslutning 

- Är det något jag inte har frågat om, som du vill ta upp? 

- Går det bra att jag kontaktar dig igen, om jag undrar över något? 

- Upplever du att dina svar eller något annat i intervjun har påverkats av att jag är 
icke-binär? 

 

- Hur känner du dig efter intervjun 

- Vad något extra jobbigt att svara på 

 

Observationer  

- upplevt mående 

- socialt kön 

- könsuttryck 
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Bilaga 3: Tackbrev med länkar 

Tack för din medverkan! 

Så här efter intervjun kan det komma upp tankar och känslor som du 

kanske inte var beredd på. Det kan vara svårt eller jobbigt eller 

förvirrande eller upplyftande. Oavsett vilket kan det ibland vara 

skönt att få prata med någon. Du kanske har lärt dig något nytt eller 

vill veta mer om något? Du är inte ensam. 

Vill du prata med någon? 

HBT-jouren: http://www.rfsl.se/?p=3704  Tel: 0771-66 67 68 (måndagar, onsdagar 
och söndagar kl. 19.00-22.00) 

RFSL:s brottsofferjour för hbt-personer: http://www.rfsl.se/brottsoffer/  Mail: 
boj@rfsl.se  Tel: 020-34 13 16  

HBTQ-kojan: http://www.hbtqkojan.se (om du är under 25 år) 

RFSU-kliniken: http://www.rfsu.se/sv/RFSU-kliniken/  Tel: 08 692 07 70 (måndag 
kl 10-11, tisdag kl 11-12 samt kl 16-17 och torsdag kl 09-10) 

Självmordslinjen: https://mind.se  Chatt: https://mind.se/sjalvmordslinjen/chatt/  

Tel: 90101  

 

Vill du veta mer? 

http://www.transformering.se/ 

http://www.rfsl.se/ 

http://www.rfsu.se/ 

http://www.umo.se/ 

http://www.sexperterna.com 

http://www.transrelevans.se/ 

http://www.hbtqkojan.se/lankar 


