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”Man kan säga att den kvinnobild som en del transsexuella visar upp är ju 

egentligen en manlig konstruktion – patriarkatets kvinnobild inte en kvinno-

kvinnobild. Och det där yttrar sig i att vissa kan uppfattas som drag-queens. 

Alltså homosexuella män som tycker om kvinnostuket. Oavsett operativt status. 

Där dessa män-till-kvinnor har svårt att ta till sig de kvinnliga bitarna i 

identiteten och har svårt att få kontakt med sitt underliv så att säga. Det gör ju 

att man blir lite skum på vilka bevekelsegrunder man har inför sitt byte. Kan 

man byta med vilken motivering som helst va’?”         

Informant 1 (i denna uppsats) om att könsoperationen från man-till-kvinna 

skulle vara ett byte neråt i en patriarkalisk hierarki.  
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Denna uppsats handlar om den könskonstitueringsprocess vi alla tar del av. Ändock blir det 
litet annorlunda om man som uppsatsens fyra transsexuella kvinnor fötts med en pojkes 
genitalier men som alltid säger sig vetat att de egentligen skulle fötts i en flickkropp. Det är 
fyra av Sveriges cirka 325 könsbytesopererade vilka djupintervjuats i denna uppsats. 
Intervjuerna har sedan legat till grund till ett försök att skapa en bild av såväl köns- och 
genusresenären, som till att förstå själva köns- och genusresans olika faser och relationen 
dem emellan. Ett försök till att lägga köns- och genusresenärernas livshistorier som ett 
gränssnitt mellan och i formandet av män respektive kvinnor.   
  Köns- och genusresenärerna kan sägas vara människor som lämnat uppväxtmiljö för att 
integreras i nya sammanhang, där köns- och genusresan skulle kunna vara informanternas 
gemensamma livshistoria. Jag har ansett det vara viktigt i uppsatsen att relatera fenomenet till 
teorier som på olika sätt kan bidra till att fördjupa förståelsen för att vissa individer upplever 
det som att de är födda med fel genitalier. Informanterna i denna uppsats har inte heller ansett 
att det räckt med en yttre brytning (genusresan) kontra den traditionellt sociala 
könstillhörigheten, utan där tre av uppsatsens informanter redan genomgått såväl sterilisering 
som kastration. Den fjärde informanten väntar otåligt på klartecken från sin utredare. 
  Uppsatsens empiriska undersökningsområde tar upp: hur erfar och upplever uppsatsens 
köns- och genusresenärer sin individuella väg till fältet kvinna? Uppsatsen bygger på köns- 
och genusresenärernas egna subjektiva erfarenheter av sin resa på väg till och i en kropp med 
kvinnliga könsdelar men också upplevelsen av att vara köns- och genusresenär. 
Jag framhåller i uppsatsen att själva resan har präglats av tre mellanmänskliga beroende 
processer, för det första Lossbrytningen, för det andra Transcendensen & inträdet och 
slutligen den tredje nämligen Identiteten. Ändå kan det vara svårt att dra skarpa gränser, då de 
olika stadierna flyter in i varandra. Jag har också framhållit vad jag anser är avgörande som 
kulturella, sociala, socialpsykologiska och psykologiska aspekter. Det eklektiska 
angreppssättet används genomgående i uppsatsen.  
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1. INLEDNING 
Sociologiskt anses ju samhällskikt, klass, normer och roller vara grundläggande för 

samhällens existens1. Därmed kan även socialisationen till de två könsrollerna — som 

människor av tradition skrivs in i redan i födelseögonblicket — ses som något ytterst viktigt. 

Beroende av att kvinnors kvinnlighet och mäns manlighet tas i det närmaste förgivet och ses 

som grundläggande för biologiskt födda män respektive kvinnor. Så även i en svensk kontext, 

där de två könen i bästa fall betraktas som två yttringar av samma art, där samtidigt män och 

kvinnor inte betraktas som varandras motpoler utan enbart är ett komplement för reproduktion 

och/eller trevlig samvaro. Ändå deltar vi alla i en fortlöpande könskonstitueringsprocess, i 

vårt genusskapade samhälle, där utsagan om de två motsatta könen och deras naturliga 

biologiska olikheter utgör en viktig del. Könsdikotomiseringen som sådan markerar gränserna 

för vad som är och anses vara naturligt där våra biologiska kön också talar om vad vi får vara 

samtidigt som det i samma ögonblick sägs vad vi inte får vara, om vi vill bli betraktade som 

normala kvinnor och män. Könen definieras också på detta sätt i ett uteslutande förhållande 

till varandra. Tanken om de naturliga könsolikheterna döljer också en maktasymmetri, där det 

som betecknas som manligt systematiskt värderas högre — på ett strukturellt plan — och mer 

allmängiltigt än det kvinnliga. Om jag utgår från dessa tankegångar2 ger detta ytterligare 

upphov till funderingar om kulturella och sociala förväntningar och normer3 vilka ingår i 

begreppet kön. 

Mina informanter är fyra transsexuella kvinnor, alltså individer som är födda med biologiskt 

manliga genitalier, men som ”alltid känt sig som flickor/kvinnor”4, ända sedan mycket unga 

år. Om man nu vare sig ser ut eller beter sig som en kvinna kan man då påstå sig vara en? Om 

inte, vem och vad bestämmer vad det betyder och innebär att tillhöra könskretsarna kvinna 

eller man? Vad menar uppsatsens fyra informanter, med kategorierna: kvinna och man; 

kvinnlighet och manlighet? Hur skiljer informanterna kategorierna från varandra och vilka 

egenskaper tillskriver de dem och varför? Men också frågor av typen om vad som händer med 

de individer som öppet vågar trotsa den normerande bilden av könstillhörighet, gör man då 

detta ostraffat eller förekommer diskriminering av inte bara individuell utan även strukturell 

art?  

                                           
1 N. Chodorow, 1989. 
2 P. Bourdieu, 1999. 
3 Normer kan förstås som allmänt accepterade regler för önskat beteende, där beteendet omfattar handlingar men 
också tankar, värderingar och sätt att vara. Normer har ett inbyggt ”bör” och det är inte säkert att ”bör” och ”är”, 
norm och verklighet, överensstämmer med varandra.  
4 Enligt de fyra informanterna i denna uppsats 
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1.1 Bakgrund 

I den svenska kontexten är fortfarande bebisar födda med den genetiska koden XX 

morgondagens kvinnor och XY-kodade bebisar morgondagens män, inte genom DNA- eller 

kromosomanalys utan endast genom en blick på det nyfödda barnets yttre könsdelar av 

förlossningsläkare eller barnmorska. Det är alltså i födelseögonblicket den individuella 

statusen bestäms genom kategoriseringen under rubriken kön.   

Ändå är det cirka 15 personer i Sverige, som varje år får tillstånd av Socialstyrelsen att 

genomgå så kallade könsbytesoperationer.  Transsexuella kvinnor och transsexuella män 

klassificeras av den institutionella vården genom i huvudsak psykiatrin. Och även om de 

transsexuella kvinnorna inte uppfattar sig vara ”födda i fel kropp” anser de sig däremot vara 

”födda med fel kön”5. Dessa individer anser att den så kallade inre (psykologiska) bilden inte 

överrensstämmer med den yttre (biologiska). En person av 100.000 kvinnor och en av 37.000 

män6 känner att deras själ och kropp inte stämmer överens och klassas då som transsexuella 

kvinnor (född i en mans kropp med övertygelsen att individen borde blivit kvinna) eller 

transsexuella män (individer födda i en kvinnokropp men där övertygelsen är det motsatta; 

personen borde fötts som man) av medicinsk expertis. Dessa transsexuella individer kan inte 

som enskilda personer råda över sitt könsbyte utan genomgår en utredning av 

psykologisk/psykiatrisk karaktär. De senaste två åren har dock en ökning skett till cirka 25 

personer / år. Detta kan naturligtvis vara en tillfällig puckel, vilket man av förklarliga skäl inte 

ännu kan uttala sig om. Av dessa könsbytesoperationer är cirka hälften män och hälften 

kvinnor. Genomsnittsåldern vid könsbytet är 27 år. Den yngste patienten är för närvarande 18 

år och den äldste är 53 år vid operationstillfället, enligt Jan Eldh, plastikkirurg, Karolinska 

/Stockholm. Hittills har cirka 325 operationer genomförts i Sverige. De transsexuella 

kvinnorna vill genom sin operation av borttagande av penis och testiklar och tillförande av 

hormonell behandling alltså ”anpassa kroppen till själen”, dessa individer vill med andra ord 

få den fysiska kropp som de själva uppfattar att de borde fötts i redan från början. Trots att de 

aldrig kommer att kunna reproducera sig och aldrig heller krävt detta är dessa individer 

övertygade om att den motsvarande könstillhörigheten är den rätta. Vägen fram till den 

manifesterande operationen går definitivt inte spikrak; vare sig det gäller den fysiska biten – 

kroppen, via den juridiska – namnbytet och ändring av personuppgifterna, till den ekonomiska 

– då det blir svårt att arbeta (under den så kallade transcendensfasen), eller till den svåraste 

                                           
5 Enligt uppsatsens fyra informanter 
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biten vilken är den sociala – att uppföra sig och slutligen bli betraktad och upptagen som 

kvinna – av och i sin omgivning. 

Uppsatsens arbetstes/problemformulering är: ett försök att förstå inte enbart 

individerna bakom utan också själva köns- och genusresans olika faser och relationen 

dem emellan.   

2. AVGRÄNSNING 

Uppsatsen kommer att enbart analysera fyra transsexuella kvinnors livshistoriska berättelser. 

Dessa ska inte sammanblandas med andra typer av inter- och pan-sexuella grupper såsom: 

pseudohermafroditer – man / kvinna, äkta hermafroditer man/kvinna, transvestiter, 

transgendeister (exempelvis he/she-male) och transsexuella män (kvinnor som byter till 

manliga karakteristika7), (för den intresserade se bilaga 1 angående förklaringar på dessa 

begrepp) några grupper som helt lämnas utanför denna uppsats. Uppsatsen bygger inte heller 

på empiri och analys av objektiv natur såsom av tillgängliga psykiatriska eller psykologiska 

aspekter från objektiva bedömare/utredare som stödjer respektive hindrar könsresenärerna i 

deras utredning. 

3. TIDIGARE FORSKNING 

Det är inom den psykiatriska forskningen som det mesta forskningsmaterialet kan hämtas: Jan 

Wåhlinders doktorsavhandling: Transsexualism: A study of Forty-three cases (1967), var den 

första större studien om transsexualitet i Sverige. Bengt Lundströms doktorsavhandling: 

Gender Dysphoria: A Social-Psychiatric follow-Up Study of 31 cases Not accepted for Sex 

Reassignment (1981), är som framgår av titeln en utvärdering av transsexuella som ej 

godkänts för könsbyte. Men det finns också C- och D-uppsatser skrivna inom ämnet med 

sociologisk anknytning. 1995 lade Andrea Bodó fram sin uppsats (Göteborgs universitet) 

”Född i fel kropp”, som granskat fallstudier av två transsexuella. 1996 kom Ann Kroon med 

uppsatsen ”Född i fel kropp” (Uppsala universitet), angående transsexualiteten och 

könskonstitueringen i psykiatrisk teori och praktik. Ann Kroon ska enligt uppgift doktorera i 

ämnet vilket jag inte funnit på Internet vare sig hos sökmotorerna cilv.lu.se, safari.se eller 

fem.dok.se.  

                                                                                                                                    
6 Wåhlinder, 1967 
7 Manliga karakteristika menas här borttagande av bröst, testosteronbehandling och uppbyggande av penis. Det 
sistnämnda är det svårt att nå tillfredsställande resultat med än idag; rent kirurgiskt.  
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4. SYFTE OCH METOD  

4.1 Sociologin tillsammans med verklighetens aktörer 

Begreppet transsexuella kvinnor kommer författaren till denna uppsats att istället beteckna 

som köns- och genusresenärer, vilket antyder att det är fråga om en resa från en biologisk, 

social och kulturell belägenhet till en annan. I detta avseende blir köns- och 

genusresenärsbegreppet mer neutralt än det medicinska begreppet: transsexuella kvinnor. 

Användningen av begreppet köns- och genusresenärer rymmer ändå ett föregivandetagande 

av två förekommande biologiska kön; män och kvinnor. Informanterna har fötts i en kropp 

med penis och testiklar där övergången initialt har börjat med att bryta med den sociala 

manliga könstillhörigheten för att längre fram även bryta med sin fysiska könstillhörighet vid 

steriliserings- och kastreringstillfället. I informanternas liv kommer således genusresan före 

könsresan. Familj och klasskamrater har under uppväxtåren/ och under olika skeenden, ändå 

hunnit ställa förväntningar på hur informanterna skulle och borde uppträtt, i representationen 

av sig själva kontra omvärlden. Ändå har köns- och genusresenärerna lyckats bryta sig loss 

för att inleda en lång resa mot den sociala kvinnorollen, genusresan, via plastikoperationer för 

att få en vagina och bröst, könsresan, för att slutligen försöka få tillträde till rum och 

möjlighet att passera som och bli upptagna som kvinnor. Begreppet köns- och genusresenär är 

i denna bemärkelse mer neutralt och fritt från moraliskt dömande inslag än laddningen i ordet 

transsexuella kvinnor, där sexualiteten finns inlagd i etiketteringen.  

4.2 Fysisk och mental subjektiv resa  

Inte ens den yttre biologiska könsresan kan enbart vara en fråga om individens resa från en 

yttre objektiv verklighet till en annan, denna resa torde även sätta spår i den resande 

individens inre, den subjektiva verkligheten, det vill säga i könsresenärens egen 

självförståelse och självuppfattning. Därmed antyder begreppet könsresa även frågor kring 

könsresenärens existentiella upplevelsevärld. Detta innebär att inte enbart den sociala 

övergången utan även den fysiska här måste ske under en mycket kortare period än för 

biologiskt födda kvinnor.  

I varje grupp/system som är slutet för omgivningen är det en nödvändighet att i första skedet 

få tillträde till dessa slutna rum för att försöka förstå bakomliggande orsaker till att byta 

kroppslig hemvist. Jag tog därför telefonkontakt med RFTS, Riksförbundet för transsexuella, 

(tidigare Föreningen Benjamin), vilken är en ideell intresse- och stödförening för 

transsexuella kvinnor och män. Där fick jag kontakt med den första intervjupersonen som i sin 
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tur ledde mig vidare till de övriga. Dessa kom så att säga till per automatik av/genom den 

tidigare informanten i en så kallad snöbollseffekt. Sammantaget är det om dessa fyra köns- 

och genusresenärers samlade erfarenheter och upplevelser denna uppsats handlar. Detta hade 

naturligtvis inte varit möjligt om inte RFTS stöttat och hjälpt mig med den första informanten.  

Användningen av begreppet köns- och genusresa gör därmed klart att informanternas 

livshistoria präglas av ett tillägnande av förhållande till två olika genus- och könsmönster: 

från födelsen och uppväxten i en pojkkropp via kastreringen för att förhoppningsvis tillägna 

traditionella förväntningar på sig som kvinna8. Köns- och genusresenären kan alltså sägas 

vara människor som lämnat sin uppväxtmiljö för att integreras i nya sammanhang.  Köns- och 

genusresan skulle därmed vara informanternas gemensamma livshistoria i den bemärkelsen 

att den åtminstone kan antas ha präglats av tre mellanmänskliga beroende processer:  

1. att inse, komma tillrätta med och lämna sin uppväxtmiljö av könstillhörighet 

(lossbrytning) 

2. att integreras i nya sammanhang, såväl köns- som genustillhörighet (transcendens & 

inträde)  

3. att mot bakgrund av punkt 1 och punkt 2 förhålla sig till dessa i könsresenärernas nya 

miljö (identitet)  

4.3 Teori och begrepp 

Pierre Bourdieus konkretisering av fältbegreppet anser jag vara användbart i denna uppsats. 

Där överbryggningen sker i habitusbegreppet och där praxisen är vårt fysiska sätt att agera9. 

Kännetecknandet för det Bourdieu kallar begreppet hexis inom sociologin, är bland annat den 

subjektiva förståelsen av människans sociala handlingar. Dessa dispositioner, habitus, går 

enligt Bourdieu inte att skilja från de strukturer som producerar och reproducerar dem, såväl 

hos män som hos kvinnor. I denna uppsats går jag även in på det Bourdieu ser som 

traditionellt kvinnliga egenskaper och beteenden; exempelvis learned helplessness (inlärd 

hjälplöshet). Att Pierre Bourdieu var tvungen att skaffa sig en mycket stark position inom 

forskarsamhället och komma upp i en aktningsvärd ålder av 69 år, innan han gav ut Den 

manliga dominansen kan indikera hur laddat begreppet könsdikotomisering och inlärandet av 

                                           
8 Med traditionella förväntningar menas här att inte ”sticka ut” på exempelvis en buss, i affären på jobbet 
etcetera utan att passera som vilken kvinna som helst 
9 C. Lemert, 1995 
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könsroller ändå är.  

5. ASPEKTER  

5.1 Ursprung 

Köns- och genusresenärerna har i denna uppsats, sin ursprungsposition med att vara födda i en 

manlig kropp men ”alltid vetat att de varit kvinnor”. Traditionellt medicinskt och juridiskt 

språkbruk etiketterar dessa individer transsexuella kvinnor. Meningen med min uppsats är att 

studera köns- och genusresenärernas livshistoria — inte att redovisa varje informants ”hela 

liv”. Istället vill jag ge det livshistoriska materialet en chans att uttrycka vad det i första hand 

är ämnat för, nämligen: att förmedla människors erfarenheter, vad informanterna upplever 

och/eller faktiskt varit med om10. Men jag vill också studera om uppfattningar av 

gränsöverskridandet kan bottna i ett utanförskap av annan karaktär. Går det att identifiera ett 

förtryck av strukturell natur som skapar behov av kastrering hos de män som inte känner sig 

hemmahörande i det rigida patriarkala tänkandet?      

5.2 Riktning  

Här tas frågan upp om informanterna betraktar att de reser uppåt eller nedåt i den samhälleliga 

hierarkin. Enligt Pierre Bourdieu är en individs bana genom livet, präglad av det sociala 

ursprunget men också av individens egenskaper och förmåga att handskas med sina egna 

existensbetingelser och sin livssituation. Den ursprungliga könstillhörigheten utgör därmed 

enbart startpunkten för livsbanan11.  

5.3 Tid 

Reser informanterna i nutid eller dåtid. Försök till förståelse av köns- och genusresenärer bör 

åtminstone rymma en medvetenhet om förståelsen avser köns- och genusresenärer i en viss 

generation, vilket i sin tur knyter an till en historisk tidsperiod. I denna historiserande period 

ingår politiska, kulturella och samhälleliga kännetecken och självförståelseformer. På sikt kan 

denna aspekt användas för att jämföra olika generationers likheter och skillnader. 

5.4 Ålder 

Jag tar upp om informanterna börjat sin yttre- och inre resa eller bådadera tidigt eller sent i 

                                           
10 S. Kvale 1997 
11 P. Bourdieu 1986 
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livet, till exempel om de har hunnit skaffa familj och eventuellt barn. Den största skillnaden 

ligger i att de yngre rimligtvis inte har någon längre livserfarenhet men måste å andra sidan 

fatta livsavgörande vuxna beslut, som i informanternas fall är oåterkalleligt (kastration). 

5.5 Resurser 

Vilket kapital i form av olika medel reser informanterna med? Exempelvis kroppskapitalet: 

hur ser den ursprungliga kroppen ut för att passera längre fram som kvinna? Röst- och 

tonläge, stor/ liten kroppsbyggnad etcetera. Stödet från ursprungsfamiljen kan även det ses 

som kulturellt/socialt kapital som är viktigt, enligt informanterna själva.  

Utöver de fem ovanstående aspekterna är det viktigt att ta hänsyn till utbildning, bostadsort – 

det vill säga, landsbygd eller stad. Om det är enklare att leva som köns- och genusresenär i 

storstadens anonymitet under övergångsfasen (transcendensen) kan man fråga sig, men också 

det faktum att informanterna kan tänkas vara invandrare bör observeras. 

5.6 Validitet och reliabilitet 

Innan jag går vidare vill jag uppmärksamma läsaren på att dessa informanter är intervjuvana 

då de gått hos psykoterapeuter och utredare (psykiatriker/sexolog) i vissa fall upp till två år, 

där de visserligen kan ha ”lärt” sig säga det som förväntas av dem (en typ av medveten eller 

omedveten projektion): 

” Min identitet jaa… Man kan väl säga att…asså’ ja …jag började min bana vid 4-5 års åldern 

så där insåg jag ju redan att det var något konstigt med mig…att jag var inte som andra”.  

                                      IP 1 

Nästan samma mening kommer från intervjuperson 2:  

”Sedan jag var i fyra-års-åldern har jag vetat att det var något ”fel” med mig, något som inte 
stämde”. 
                IP2 

Naturligtvis kan känslor så att säga hänga kvar längre fram i livet, speciellt om känslan av 

utanförskap varit påtaglig. De flesta individer kommer antagligen inte ens ihåg sin egen fyra-

års period vilket naturligtvis kan bero på att ”allt”, har förflutit utan trauman, andra kan ha 

erfarit starka händelser eller känsla av utanförskap, vid denna ringa ålder. 

Rekonstruktioner av en livshistoria kan naturligtvis ske omedvetet. Det kan ske ett 

tillrättaläggande i minnet av olika händelser för att få igenom det dessa individer högst av allt 
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önskar sig, nämligen könsbytesoperationen. Där de äldre inom gruppen köns- och 

genusresenärer, delar med sig av sina erfarenheter till de yngre: vad är bra och vad är sämre. 

På olika områden: allt ifrån psykologtester via östrogenbehandling till Rättsliga Rådets 

hearing12. Ändå är informanterna de ”enda” individer som, enligt författaren, kan anses bringa 

klarhet i validitetsbegreppet med denna uppsats ansats.  

6. UPPSATSENS UPPLÄGGNING 

Uppsatsens första empiriska undersökningsområde tar upp; hur erfar och upplever uppsatsens 

könsresenärer sin väg till fältet kvinna? Uppsatsen bygger här på könsresenärernas egna 

subjektiva erfarenheter av sin resa på väg till och i en kropp med kvinnliga könsdelar och av 

upplevelsen att vara köns- och genusresenärer. Här försöker jag med informanternas hjälp 

beskriva upptäckten och insikten om att dessa individer inte har en självskriven könsidentitet. 

Hur kan vi förstå tillblivelsen av  köns- och genusresenärer genom de fyra informanternas 

resa och varför bröt informanterna med den från-början-bestämda könstillhörigheten och 

statusen?  Varför lät de sig inte reproduceras till män, oavsett de hade blivit så kallade 

manliga — eller kvinnliga män och på så sätt slapp att gå igenom den smärtsamma process 

könsbytet ändå kan anses vara?  Köns- och genusresenärerna skall enligt ovanstående 

punklista även ”integreras i nya sammanhang” samtidigt som de skall förhålla sig till sitt 

ursprung. Därför fann jag det naturligt att även intressera mig för inträdet i den nya 

könstillhörigheten. Uppsatsens andra empiriska undersökningsområde (enligt punkt 2) 

rymmer mot denna bakgrund följande frågeställningar: Hur erfar och upplever uppsatsens 

informanter sitt eget möte med och sina egna möten med den egna tillägnelsen av traditionell 

kvinnlig kultur och dess människor? På vilket sätt har informanterna förändrats? Hur 

handskas de med denna inträdesprocess? Vad händer till följd av denna process i deras 

relationer med den egna familjen och de människor de växt upp tillsammans med? 

För det tredje  finner jag det väsentligt att försöka undersöka vad som händer med 

könsresenärens sociala identitet, det vill säga deras egen subjektiva självuppfattning om vilka 

de upplever sig ha blivit till följd av könsresan. Här kan frågor inrymmas av typen: Hur kan vi 

beskriva och förstå deras sociala identitet? Jag kommer dessutom att göra sammanfattningar 

efter dessa tre huvudstråk, i form av beskrivning av olika faser. 

                                           
12 Rättsliga Rådet är Socialstyrelsens domstol. Det är här individens utredning skall fördragas under cirka en 
halvtimme. Där sker beviljandet eller avslaget för könsbytesoperationen. Rättsliga Rådet brukar följa utredarens 
rekommendationer.   
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Naturligtvis har jag som uppsatsskrivare ett ansvar på vilket sätt jag återberättar, analyserar, 

organiserar och konstruerar det material som delgivits mig genom djupintervjuerna, 

exempelvis där jag som författare redovisar svaren i citatform men där jag slutligen väljer 

det/de svar/-en som jag anser belysa frågan på bästa sätt. Jag har dessutom försökt att 

återberätta köns- och genusresenärernas berättelser i kronologisk ordning. Vi följer därför 

informanternas livsprocess från uppväxten i en pojkkropp och fram till och strax efter 

operationen för tre av dem. Den yngste/-a av intervjupersonerna väntar fortfarande på besked 

av sin utredare. Intervjucitaten är direkt återgivna från bandspelare och kan därför anses vara 

den empiriska verifikationen, ungefär som tabeller är för den kvantitativa. Intervjucitaten som 

redovisas är att betrakta som skriftliga direkta återgivningar av vad som berättats i samtalet.  

Jag vill även här göra läsaren observant på att det inte finns några enkla svar på de frågor som 

ställts ovan. Istället blir det ett försök att förstå inte enbart individerna bakom utan också 

själva köns- och genusresans olika faser och relationen dem emellan.  

7. LOSSBRYTNINGSPROCESSEN  

7.1 Från uppväxtmiljö till den ’nya’ världen 

Informanterna är födda 1949 (IP1), 1952 (IP2), 1972 (IP3) och 1980 (IP 4), i mindre svenska 

städer. Tre är födda i kärnfamiljer; modern och fadern var/är fortfarande gifta, en av 

informanterna är adopterad (från ett icke-europeiskt land) in i en kärnfamilj. Tre av 

informanternas mammor har arbetat minst deltid, en mamma har varit hemma med barnen. 

Alla har minst ett syskon. Två av informanterna är äldst och två är yngst. De fyra intervjuade 

säger sig ”alltid” velat leka med flickiga flickor under uppväxtåren: de lekte alltså hellre med 

stillsamma flickor än andra så kallade pojkflickor och definitivt inte med pojkar. De berättar 

om att de har stått sina mammor nära men också om svårigheter att få kamrater under 

uppväxten och puberteten. Insikten om att vara en köns- och genusresenär är det svårt att i 

backspegeln redogöra för, av naturliga skäl. Åren har runnit iväg, minnet kan spöka och nya 

erfarenheter har tillkommit, Ändå är informanterna säkra i sina berättelser om än på ett 

övergripande plan: 

”Man kände att det inte stämde, då. Man kände sig inte tillfreds, då. Men man kunde ju inte sätta 

ord på det. Det blev väl senare när man blev äldre man började ana sig till det, då.”             IP2 

Att växa upp och känna sig som en främling, till och med inför sig själv, vittnar informanterna 

samstämmigt om. Där även brist på förväntningar angående specifik könstillhörighet från 
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föräldrarna, uppges av flera: 

”Mamma, är så där att hon inte har brytt sig heller [angående könstillhörighet]. Min pappa har 

spelat back i X-laget [ishockeylag] på 40-talet och då kan man ju tro att han skulle tvinga mig 

till saker men det var som om ja, det var inte lönt liksom… En gång kommer jag ihåg att jag 

stod i mål och kastade mig hämningslöst och tänkte nu ska jag imponera på pappa (skrattar). Nej 

men allt blev helt fel alltså…”                     IP1 

”Jag har inte känt några direkta förväntningar förutom det vanliga att man ska sköta sig i skolan 

och göra bra ifrån sig och så där. Jag har aldrig känt förväntningar på mig att jag skulle vara på 

ett särskilt sätt bara för jag är kille. Det mesta av leksakerna jag fick var ganska neutrala, 

målarböcker å’ pussel å’ lego å’ så där…”                    IP4 

De tidiga åren fram till lågstadiets slut har upplevts vara lite lättare än längre fram i livet. Det 

är i dessa unga år informanterna tydligt uppfattat sig mer bli betraktade såsom individer än 

könsplacerats i pojkgruppen, alltså den av de två könsgrupperna de dessutom definitivt inte 

känner sig hemma i eller ens vill tillhöra. På frågan om kompisar, lek och andra ljuspunkter i 

livet så svarar IP1: 

”Inga… absolut inga! Jo, jag hade en bästis… Jo, han [pojkens namn] umgicks jag med – det var 

min bästis. Snygg pojke så, faktiskt. Men det var inte den här pojkgängsvarianten på något sätt. 

Och så en av mina kusiner – när vi hälsade på hos min mormor och morfar – som jag tyckte 

mycket om och han är tre-fyra år yngre än mig. Och en kille som var som en storebrorsa och 

beskyddade mig, han är nästan en kopia av min morfar. Och Anita och Anna-Lena. Vi umgicks 

och lekte med klippdockor och höll på”.                                                                       IP1 

Informanterna upplever skoltiden ännu värre då de ofta utsatts för mobbing av både kroppslig 

och mental karaktär. Ändå känner informanterna att de inte kunnat tala med någon om sina 

problem och känslor av utanförskap, vare sig det gäller föräldrar, kuratorer eller lärare: 

”Jag var extremt fjollig med stora ögon och långa ögonfransar och fick stryk i princip varje dag, 

i skolan, för att jag var annorlunda. På den tiden var det ju andra ideal som gällde. Barn som jag 

känner som växte upp på 60-talet dom hade det betydligt lättare på ett plan, då kunde ungar vara 

lika långhåriga å’ ha samma kläder å’ så och det var väldigt lite som skiljde dom.”               IP1 

Hon fortsätter att berätta om de smärtsamma minnena 

”Killarna tvingade mig att äta grus på skolgården vid flera tillfällen. Och på något konstigt sätt 

överlevde jag ändå!”                     IP 1   

Men även mobbing av mer implicit karaktär såsom att inte känna sig välkommen i 

kamratkretsen, att vara helt utestängd från gemenskapen framkommer också: 
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”Jag föll väl inte in i ramarna; vare sig som tjej eller kille. Man var ju den som jämt blev sist 

vald om vi skulle delas upp i lag.”                                          IP2 

Det suggestiva kunde övergå i tydlig handling: 

”Det var någonting [utanförskapet] som blev värre. I högstadiet, alltså högre upp i åldrarna, 

ställde sig även de tjejerna som jag förut umgåtts med på fritiden på killarnas sida. Och plötsligt 

stod alla emot mig…”                   IP4   

Det är klasskamraternas förväntningar tillsammans med lärarnas på hur killar och tjejer ska 

vara, som krånglat till livet för köns- och genusresenärerna. Stereotypa förväntningar har satt 

käppar i hjulen och en högre press på hur varje individ ska/bör vara i  sin kill- respektive 

tjejroll vilken har sin utgångspunkt i könssocialisationen. 

”Jag stannade hemma när jag kunde [från skolan]. I gymnastiken var man sist in å’ sist ut. Som 

grabbar är emellan, den där jargongen, det med att det grova pratet dom här pisksnärtarna, 

ganska våldsamt faktiskt, det var något jag försökte undvika.”                    IP4   

 
7.2 Skapande av genus 

Skapandet av genus är en hela tiden pågående och livslång interaktionsprocess, där den 

enskilda individen – passivt såväl aktivt som – är i ständig färd med att lära sig, anpassa regler 

och ramar att leva efter eller bryta mot. Könskonstitueringen äger rum i såväl homo- som 

heterosocial miljö. Men utgångspunkten är det genetiska/biologiska könet såväl i 

forskarsammanhang som för gemene man:   

”Socialiseringsprocessen påbörjas även den i fosterstadiet och producerar ett tryck på individen 

att utveckla en identitet som är avpassad efter hans/hennes omgivning. För att bli accepterad och 

erhålla trygghet i sociala kontakter så införlivar varje individ en social identitet. Denna identitet 

reflekterar hur samhället ser på verkligheten och behöver inte nödvändigtvis motsvara 

individens egna upplevelser av livet. En uppdelning av medvetenheten äger rum. Å ena sidan så 

utvecklar personen en offentlig personlighet, en mask, och å andra sidan utvecklar personen en 

värld av inre privata upplevelser. Samhället uppmuntrar individen att glömma att samhällets 

regler till stor del är nyckfulla och föränderliga. Då det gäller könsidentiteten är den utåtriktade 

personligheten utformad efter bilden av manlighet eller kvinnlighet såsom den representeras i 

samhället13.  

Den varseblivna kroppen är dubbelt socialt bestämd enligt Pierre Bourdieu. Å ena sidan är 

                                           
13 RFTS, Riksförbundet för transsexuella, egen definition på hur barn blir individer; för sig själva genom att vara 
för andra (författarens anmärkning).   
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kroppen det som tycks allra mest naturligt (vikt, längd och muskulatur). Å andra sidan 

uppfattas dessa kroppsliga egenskaper med hjälp av perceptionsscheman. Bourdieus ord 

känns angelägna: 

”Kroppslig hexis, som innefattar både kroppens specifikt fysiska form och sättet att bära den, 

hållningen, sättet att föra sig, anses ge uttryck för det innersta varat och naturen hos den verkliga 

människan, enligt det postulat om överensstämmelsen mellan kropp och själ som alstrar den 

praktiska eller rationaliserade  kunskap vilken gör det möjligt att förknippa ’psykiska’ och 

’moraliska’ egenskaper med kroppsliga eller fysionomiska indikatorer.”14 

Detta är ett slags naturens språk, som på en och samma gång kan anses avslöja det mest dolda 

samtidigt som det mest sanna, är i detta ljus i själva verket den sociala identitetens språk 

vilket på detta sätt har naturaliserats, till exempel genom vulgär eller distingerad habitus. En 

praktisk erfarenhet av kroppen genereras således när grundläggande scheman skapas genom 

inkorporering av sociala strukturer vilka tillämpas hos informanterna på den egna kroppen.  

”Jag var söt och liten och nätt vilket gjorde att vuxna tyckte jag var gullig.”                         IP3 

Enligt Pierre Bourdieu skulle här en distingerade habitus förutsatt och givit uttryck ”i ett 

behagligt avstånd till det nödvändiga”. Här blir istället känslan av gullighet bättre än ingen 

känsla av att vara alls (för informanten) och blir på så vis av nödvändighet. Informanterna 

som är födda med ”mer” kropp så att säga — långa och kraftiga — såg dock sitt dilemma på 

ett litet annorlunda sätt: 

”Jag ville inte titta på mig själv alls. Vare sig jag var naken eller hade kläder på mig.  Jag var 

väldigt ointresserad av mitt yttre, om man säger så.”                    IP2 

Ändå har känslan ’drivit på’, närmast tvångsmässigt, att klä sig i flickkläder. 

”Det gjorde man väl hela tiden, så snabbt man kom åt. Det gjorde jag ju i hemlighet för det fanns 

ju en viss skamkänsla, eller vad man ska säga.”                      IP2  

I och med puberteten har känslor av skam- och skuld för den egna kroppen förbytts i regelrätt 

förakt — för uppsatsens köns- och genusresenärers genitalier.  

”Jag var ju inte som andra. Pojkar var liksom pojkar och det var något helt annat…varelser av en 

sort; och flickor var varelser av en annan sort. Och även om jag hade mycket gemensamt med 

dom [flickorna] så kunde jag ju lugnt inse att jag var i alla fall inte flicka för flickor hade inte 

                                           
14 P. Bourdieu, 1998, s 81. 
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någon sak som hängde och dinglade mellan benen och så kallades dom inte Bosse”15.     IP1 

Att det kunde slutat väldigt illa för IP 1 vidimerar hon genom att berätta spontant: 

”I den vevan (16 år, författarens anm.)så försökte jag kastrera mig ett par gånger så där, skar 

mig, och jag höll på att förblöda.” 

F: Du gjorde det själv? 

IP 1: Ja, javisst med rakblad och hela faderullan så…jag gjorde dessutom om det en månad 

senare och det blödde massor… 

F: Gjorde det inte ont? 

IP 1: Nej, jag krossade is och salt så kylde jag ner det, samma metod har man ju i Ryssland i 

dag. Men det har legat så djupt i mig att det är först på senare tid som jag orkar berätta om det. 

Kastrationsförsök anses inte helt ovanligt i de så kallade genuint transsexuellas problematik. 

Studier har visat att uppemot 15 procent gör dessa försök, vilket inte helt oväntat skapar ny 

ångest över att ”inte vara som alla andra”. Något Intervjuperson 4 vidimerar vid direkt fråga: 

 F: Har du gjort dig själv illa någon gång? 

 IP4: Ja, jag har försökt att kastrera mig om det är det du menar. 

 F: Hur då? 

 IP 4: Jag försökte strypa blodtillförseln med gummiband, vill du ha detaljer? 

F: Nej, nej jag bara undrar hur man kan utstå smärtan eller om det är stark ångest som är 

drivkraften… 

Trots att intervjuaren här ställer en rak fråga så tycks intervjupersonen ”veta” vad som menas, 

”att göra sig illa” kan ju betyda självmordsförsök eller annat destruktivt beteende som droger 

etcetera. Här blir det ändå uppenbart att kroppen ses som en manifestation av att identiteten 

inte överensstämmer med den inre självbilden, vilket man försöker ändra på och åtgärda med 

ovanligt drastiska medel som ovan redovisats. Detta sker när inte önskan om ny 

könstillhörighet stannar vid just en brinnande önskan utan känslorna driver på att försöka 

åtgärda ”helt på egen hand” det som informanterna upplever ”fel”. Och trots att informanterna 

säger sig ha stått sina mödrar nära så är det ändå i mötet med andra ungdomar, främst i 

skolvärlden, som köns- och genusresenärernas ångest framträtt starkast och blivit kristallklar: 

                                           
15 Namnet är fingerat 
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”Jag var ofta hemma från skolan, för jag orkade helt enkelt inte gå. Jag skyllde på ont i magen, 

huvudvärk och sådant som var svårt att kolla. Mamma var förstående och tvingade mig aldrig att 

gå. I gymnasiet gick jag på internatskola och då blev allt mycket lättare. ”                              IP 1 

Det sociala livet kommer att fungera sämre och sämre, för att till slut inte fungera alls: 

”Jag gick visserligen på studentfesten mest för att äta. Sedan gick jag hem igen. Men jag hade ju 

varit där i alla fall”.                       IP4 

I hopp om att livet och samhörigheten med andra människor ska infinna sig till slut, tycks 

vara en av anledningarna till att informanterna ändock har härdat ut: 

”Jag tänkte att om jag satte mig i ett hörn, så kanske det [känslan av utanförskap och 
förfrämligande], skulle gå över.”                                           IP2 

 

8. UNDERORDNAD SEXUALITET 

8.1 Sexualitetens historia 

Det som tidigare kunnat anses vara perverterad sexualitet i en viss tids- och samhällskontext 

kan ett sekel tidigare eller senare mycket väl anses som en mer normaliserad form av 

sexualitet. Exempelvis onanins transcendens över regelrätta kampanjer. På 1800-talet och 

tidigt 1900-tal, ansågs denna handling inte bara vederstygglig av kyrkan, utan även skadlig av 

läkarna medan vi idag inte tycker att det inte är något anmärkningsvärt. Synen på 

homosexuella förbindelser och aktiviteter har även dessa bedömts olika över tid. Denna form 

av ’homoemotionalitet’ har ansetts vara det mesta från: folklig och naturlig i vissa 

sammanhang (de gamla grekerna via arabländerna till svensk nutid), till ’guds styggelse’ i 

andra sammanhang (främst i USA och inom kristna frikyrkor i västerlandet under 

mänsklighetens flesta skeenden i modern tid). Även kvinnans beroendeställning kontra män, 

av ekonomiska eller socialpsykologiska skäl, har under historiens gång minskat. Åtminstone 

så länge det rör sig inom den privata sfären, ändå ser biologismen till att mänskligheten 

fortfarande lever kvar (på ett psykologiskt plan) generationer tillbaka och släpar efter. Den 

starkaste maktfaktorn till att definiera det normala, läs heterosexualiteten, har ändock 

kyrkan/religionen varit med bibeln lyft mot himlen, i höger hand16. Enligt denna bör 

sexualiteten ha en reproducerande plattform och ha sin grund helst inom familjen. Ändå kan 

man konstatera att sexualiteten är en social konstruktion som uttrycks inom fält av makt. Det 

handlar om att fälten sett olika ut under historiens gång. Det har under historiens gång varit en 
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mycket vanligt att kvinnor haft sex inom äktenskapet och männen när de haft lust17. 

Sexualiteten kommer ändock i olika kostymeringar, oavsett om den är homo- eller 

heterosexuell, romantisk eller S/M-baserad. Sexuell identitet är ett komplext ämne i och för 

sig — för att inte tala om när den vävs samman med frågor som rör könsidentiteten — där det 

blir än mer komplext när det handlar om individer som önskar/-t byta kön. Oavsett om man 

identifierar sig som man eller kvinna så kan även den sexuella identiteten (det vill säga om 

attraktionen går mot andra män, kvinnor eller bäggedera som partner) klart särskiljas från 

könsidentiteten.  

8.2 Asexuell tonårsperiod  

Ger då kärlek ett garanterat bra sexliv eller är det sexlivet som ger kärleken? Är det skillnad 

på mäns och kvinnors behov eller är det bara gamla fördomar som lever kvar? Där normerna 

säger att kvinnor behöver kärlek och män behöver sex? Utvecklingen av individers 

sexualitet18 inkluderar även rollövertagande som i dess första skede ofta blir mer stereotyp än 

hos den vuxna, mogna individen19.  

Med risk för att konservera frågan vill jag här undersöka om sexualdriften är olika, kopplat till 

det biologiska könet eller är sexualdriften individuell, oavsett kön och/eller genus?  

”I tonåren va’ alla andra ute å’ andra pojkar började jaga tjejer men jag hade liksom inget 

intresse som helst av såna saker. Jag var helt bortkommen för ingenting stämde ju.”                IP2  

Stora generaliseringar på få informanter bör/ kan inte göras men här kan ändock 

informanterna ge en fingervisning om att sexualiteten är individuell, oavsett biologi; 

testosteronstinn manskropp eller kvinnliga hormoner av östrogen karaktär simmandes runt i 

kroppens alla hörn. För trots att individerna som djupintervjuats inte fått östrogen förrän i 18 

–20 års åldern och därmed haft ett flöde av testosteron under puberteten vittnar de alla om att 

sexualiteten inte kan frikopplas till enbart de biologiska hormonerna utan att (även inom 

området attraktion) det mer handlar om människans sociala tillgångar av exempelvis 

trygghetskaraktär: 

 ” Jag tror inte jag attraherades av någon då, för livet var så krångligt i alla fall.”                     IP3  

                                                                                                                                    
16  A. Giddens 1992, s 27 
17 R. Liljeström, 1983 
18 Med sexualitet menas den kraft som står bakom mänsklig motivation. Dels tillhör de behov och beteenden 
som syftar till direkt fortplantning, dels även alla andra behov och beteenden som kan vara deducerade utifrån 
dessa. 
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Kroppsbehåringen upplevs frånstötande men även de manliga genitalierna uppfattas minst 

sagt krångliga. Osäkerhet gör att en av informanterna kom att bli 45 år innan sexuell debut 

skedde (tillsammans med en kvinna). Sexualitetens premisser och relationens betydelse är 

intressant först när någon form av relation faktiskt är. Att lyfta blicken från och se vad ’det 

mest privata’, som sexualiteten kan stå för, har naturligtvis inte bara med individen själv att 

göra utan även med förhärskande strukturer och skapande av möjligheter för individerna, 

vilka ingår i det samhälleliga kollektivet; i de sexualpolitiska frågorna20. Utgångspunkten hos 

dessa köns- och genusresenärer har ändå varit traditionella förväntningar på kärlek och 

intimitet:  

”Efter jag hade kraschat i gymnasiet så hade jag varit i England och faktiskt träffat en tjej. Vi 

bytte frimärken med varandra, riktigt nördigt så där. Hon läste till sjuksköterska i England men 

kom från Trinidad i Västindien. Och vi blev ett par. Jodå, så det var min första tjej. Och då 

trodde jag ju att jag var lite normal. Och det har jag ju levt liksom lite grann på, tills jag såg en 

bild på mig och [tjejens namn] i en roddbåt på Themsen. Och där sitter jag och håller om henne 

och sitter i en sådan där du vet jeansjacka i manchester, en ljus och pottfrissa som dom hade då 

och så sitter jag så [visar en traditionellt feminiserad pose]: jag ser ut som nå’n jävla butchflata 

som försöker va’. Och jag frågade en väninna nyligen vad hon såg när hon tittade på fotot så sa 

hon ”jag ser två stycken flator”. Osschj då´, sa’ jag.”                    IP1 

Men där ärlighet även tycks vara viktigare från partnerns sida än vad man själv är beredd att 

ge: 

”Det va’ under den här tiden jag tänkte att jag skulle leva upp till dom här förväntningarna som 

jag har växt upp med av klasskompisar å’ så där. Å’ då va’ det en tjej som verkade intresserad å’ 

så, som jag började träffa, liksom, ganska ofta. Vi var väl ett par antar jag. Men efter några 

veckor så sa hon till mig att hon aldrig varit intresserad av mig, utan det var en kille i Göteborg 

hon egentligen var intresserad av. Så jag var väl någonting under tiden. Då insåg jag ju att det 

inte hade varit ett förhållande. Jag ser ett förhållande som två människor som ömsesidigt tycker 

om varandra. Här var det bara jag som lurades att tycka om henne.”                   IP4  

Det initiala i ovanstående uppvaktning hade ändå varit att driva igenom ett projekt, sett genom 

informantens glasögon: 

”Det sexuella ingick också i, vad ska jag kalla det, projektet liksom; att kolla hur mycket jag 

klarade av. Att bli upphetsad är ju mysigt. Men det är ju vad som händer sen. Jag menar att 

pussas och kyssas och kramas å’ så, det hade jag inte någonting alls emot, utan det var ju mer 

                                                                                                                                    
19 Kenneth Burke ansluter sig klart till den sociologiska uppfattningen att definiera uppvaktning som en retorisk 
princip genom vilken främlingskap kan övervinnas. Citerad av E. Goffman, 1974. 
20 A. Giddens, 1997 
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när det började bli mer avklätt som jag verkligen kände att den här rollen förväntas av mig vad 

jag ska göra nu. Och det var då som det inte var kul längre.”                     IP4   

 
Samspelet mellan kropp och sexualitet mot/till samhället, bildar den grund för på vilken äng 

identitetens blomma slår ut. Risken är att det privata sökandet efter identitet, inkluderad 

människans sexualitet, slukar alltmer syre från exempelvis ett politiskt engagemang eller en 

strukturell maktanalys. Exempelvis att den politiska vreden skrivs inte längre på plakat i 

demonstrationståg såsom 68-rörelsen gjorde, utan istället skrivs vreden in på den egna högst 

individuella kroppen. Silikon eller inte. Rakade ben och/eller armhålor eller inte. Vara kåt 

eller inte. Där det ultimata i en patriarkalisk strukturell kultur blir — är jag inte en tillräckligt 

manlig man; måste jag naturligtvis vara kvinna21.  

”I vårt samhälle klassificeras däremot oftast den som har en oklar könstillhörighet på ett eller 

annat sätt som kvinna, vilket känns orättvist såväl mot kvinnor som intersexuella.22”  

Något informanterna inte håller med om  

”… kvinnors underordning är ju inget som framstår som positivt när man byter. Tvärtom va’. 

Men jag tror inte att vi kan göra så mycket åt det de få människor som byter från män-till-

kvinnor.”                                                IP1 

Sexualiteten hos individer, i en västerländsk kontext, kan i stor utsträckning handla om vad 

den sociala situationen i övrigt tillåter mig/dig/oss. Men här finns uppenbart risken att man 

omvänt helt enkelt romantiserar och glorifierar den så kallade ”vanliga” könsidentiteten från 

köns- och genusresenärernas sida . Risken är att man förenklar utvecklingen för hetero- och 

homosexuella pojkar och flickor i ett slags svart-vitt seende:  

”Puberteten, som för många blir en spännande och förväntansfull utveckling både kroppsligen 

och psykologiskt/socialt, blir för en transsexuell en mycket smärtsam och hemsk upplevelse.”23  

 
9. KORT SAMMANFATTNING AV FASERNA I LOSSBRYTNINGSPROCESSEN  

Att det vare sig är enkelt eller självskrivet med könstillhörighet eller könssocialisation är vad 

jag har sagt så här långt. Ändå går det att se två separata faser i informanternas livshistorier 

där gränserna, faserna emellan ändå kan ses flytande och som de delvis går in i varandra. 

Detta stadium är tiden före till dess att individerna börjar komma ut i sin nya genusroll som 

                                           
21 G. Greer, 1999 
22 Ibid, s 80 
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kvinna. Det är också stadiet innan informanterna börjat fundera över sin sexuella tillhörighet. 

Dessa faser är:  

1. Fas 1 ALIENERANDET: att inte känna sig hemma i sin kropp. Leker med andra flickor, 

helst så att säga ”flickiga flickor”. Detta ses som en smekmånadsfas. Denna period 

befinner sig informanterna i åldrarna mellan 4 och 11 år. Detta är en period som trots allt 

ändå betecknas ”lycklig” i backspegeln, vid äldre ålder. 

2. Fas 2 HELVETET: att inte kunna vara den man anser sig vara. Ett tillstånd när det är långt 

mellan ”bör” och ”är”, norm och verklighet. 11 – 18 år. Det är i denna fas informanterna 

försökt att kastrera sig. Inga ungdomsromanser. 

10. TRANSCENDENS OCH INTRÄDE 

10.1 Män i klänningar 

”Jag hade flyttat till [storstad] och arbetade. På kvällar och ledig tid klädde jag mig som kvinna. 

Till slut [efter 15 år] gick jag till min distriktsläkare som skrev en remiss, då. Jag sa bara att nu 

vill jag ha hjälp jag orkar inte längre. Läkaren konstaterade faktum och skrev remissen åt mig.”                                

                   IP2 

Här krävs det att informanterna redan vid första mötet med vården ger ett gediget intryck, 

därefter kan utredningen påbörjas av experter på denna typ av problematik, vilket kan vara 

urologer/sexologer eller psykologer/psykiatriker. Detta kan av förklarliga skäl vara lättare om 

informanterna redan besitter erfarenhet av den motsatta könets könsroll. Att klä sig i klänning 

på ledig tid kan av förklarliga skäl vara svårt att hemlighålla om man bor i på en mindre ort. 

Därför har alla fyra av informanterna flyttat till stor-städer för att bli anonymiserade, där de 

får känna en frihet av att leva i enlighet med sin inre bild av sig själva: exempelvis i klänning. 

Alla av uppsatsens informanter har i detta skede börjat experimentera med hormoner, 

östrogen, köpta illegalt (tabletter) på svarta marknaden i Sverige och legalt utomlands, där 

Grekland nämnts, redan innan utredningen var/är igång.  

”Ett tag fixade jag hormoner på annat håll och testade och körde på… sedan började jag röka 

massa brass å’ tända på å’ hålla på och jobbade i och för sig samtidigt så jag har ju alltid skött 

mig. Men jag längtade efter normalitet i det hela det var det som var vägledande. Så det var ett 

märkligt liv jag levde, kan man väl säga.”                   IP1                             

                                                                                                                                    
23 Från RFTS hemsida över information om transsexualism www.rfts.a.se 
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10.2 Mannens dominans 

Learned helplessness,  så kallad ’inlärd hjälplöshet’ blir enligt den franske kultur- och 

utbildningssociologen Pierre Bourdieu; rent kvinnliga symboliska tillgångar även i 

milleniumskiftets första år. Vilket innebär att människor inte fullt ut är definierbara genom de 

egenskaper som de besitter vid en viss tidpunkt. En individs bana genom livet är enligt 

Bourdieu präglad av det sociala ursprunget men också av individens egenskaper och förmåga 

att handskas med sina egna existensbetingelser och sin livssituation: 

” I enlighet med den universella lag som säger att förväntningarna anpassas till chanserna, 

ambitionerna till möjligheterna, tenderar den osynligt förvanskade erfarenhet man fått av en 

alltigenom bekönad värld att lägga hämsko på och försvaga själva benägenheten att utföra 

handlingar vilka inte förväntas av kvinnor – men som inte är förbjudna. Den gynnar uppkomsten 

av ’inlärd hjälplöshet’ (learned helplessness), något som tydligt kommer fram i detta vittnesmål 

om de förändringar i dispositioner könsbyte kan medföra ”Ju mer jag behandlades som en 

kvinna , desto mer blev jag det. Jag anpassade mig antingen jag ville eller inte. Om man tog för 

givet att jag inte kunde backa bilen eller öppna en flaska så kände jag på något underligt sätt att 

jag inte kunde det”24. 

Under intervjun med IP1 beklagar hon sig ”att inte kunna laga mat så bra” medan hon senare 

berättar att tidigare, läs när hon ännu var en han, vid flera tillfällen hjälpte till att laga mat 

professionellt på en restaurang. Pierre Bourdieu tar just upp kollektiva förväntningar på 

könsbeteende som kan bli en slags självuppfyllande profetior eller en uppfyllande profetia 

genom andras förväntningar. Att vare sig det gäller positiva eller negativa förväntningar av 

kollektiv art, tenderar de att internaliseras i kroppen i form av permanenta dispositioner. 

Mycket tack vare de subjektiva förväntningar de driver fram. Men också det kvinnliga varat 

som varseblivet vara, är ett slags kroppen-för-andra vilken ständigt utsätts för objektivering 

genom andras blickar och tal.  

”Den manliga dominansen konstituerar kvinnorna som symboliska objekt vars vara (esse) är ett 

varseblivet vara (percipi) och får till effekt att de placeras i ett permanent tillstånd av kroppslig 

osäkerhet eller, bättre uttryckt, symboliskt beroende: de existerar först och främst genom och för 

andras blickar, det vill säga välkomnande, tilldragande, disponibla objekt25.  

Här känner informanterna en klar ambivalens; upplevelsen av att bli betraktad som ett 

tänkbart objekt av/genom någon annan samtidigt som det är skönt att passera som en ”riktig 

kvinna”.  

                                           
24 P.Bourdieu, 1999, s 76 
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”När jag flyttade hit sökte jag jobb på ett bageri. Ägaren pratade några minuter om jobbet för att 

sedan försöka att bjuda ut mig under resten av intervjun. Det var en kick för där jag kommer 

ifrån visste ju alla vem jag var. Det var första gången någon såg mig som kvinna vilket var en 

häftig känsla att få känna sig som riktig kvinna. Ändå tog det lång tid innan jag gick tillbaka dit. 

Samtidigt var det lite obehagligt. Men det är ju för- och nackdelar med bägge [att antas tillhöra 

”det nya könet”] men det är inget jag tänker, så’ på.”                                              IP4   

På frågan om det är att byta ner sig att bli kvinna i ett patriarkalt system får svaret ovan bilda 

explicita tankegångar om vad kvinnor får ta del av. Men det är också så att solidariskt 

systerskap i identifikationsprocessen går mer åt kvinnors håll än män:  

”… jag tycker att det är en viktig del av bytet att man vet och bryr sig och ändå försöker hänga 

med i diskussionen och funderar på sambanden. Och det kan jag se att det är många 

transsexuella som ryggar för. Dels för att de kommer från en mer heterosexuell 

transvestitbakgrund och att de fortfarande har väldigt mycket karl i sig.”                                  IP1 

Skillnaden finns även emellan informanterna, där åldern och mognaden spelar in och mer 

strukturella teoretiska tankegångar förs fram: 

”Man kan säga att den kvinnobild som en del transsexuella visar upp är ju egentligen en manlig 

konstruktion – patriarkatets kvinnobild inte en kvinno-kvinnobild. Och det där yttrar sig i att 

vissa kan uppfattas som drag-queens. Alltså homosexuella män som tycker om kvinnostuket. 

Oavsett operativt status. Där dessa män-till-kvinnor har svårt att ta till sig de kvinnliga bitarna i 

identiteten och har svårt att få kontakt med sitt underliv så att säga. Det gör ju att man blir lite 

skum på vilka bevekelsegrunder man har inför sitt byte. Kan man byta med vilken motivering 

som helst va’?”                        IP1 

 
Ändå kommer fördomar upp till ytan (samma informant) om vad som är manligt respektive 

kvinnligt, exempelvis där flirt och intuition ses som en implicit femininitet: 

”När jag var hos min utredare för att klaga på att det drog ut på tiden, förstod jag snart att han 

[utredarens namn] ville bli dominerad. Så då fick jag använda min kvinnliga list.”                IP 1 

 
Mina informanter har låtit mig förstå att deras syn på sexualiteten ändras över tid i den 

meningen att den nya, biologiska könstillhörigheten efter operationen kan innebära att 

informanterna blir hetero- bi eller lesbiska, något informanterna inte funderat på tidigare i 

livet. Oron över vad utredaren ska komma fram till är ett mycket centralt drag i 

informanternas berättelser och överskuggar livskvaliteten under hela den tid som utredningen 

                                                                                                                                    
25 P. Bourdieu, 1999, s 81 
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pågår. 

 ”Hela ens liv ligger ju i hans hand. Tänkte han tillstyrka operation eller inte?”                    IP3 

11. SAMMANFATTNING av faserna i transcendens och inträdet 

Trots att det är i detta skede, i livet, informanterna aktivt sökt hjälp så blir hjälparen den som 

också kan stjälpa individen genom att avråda operation. Faserna i denna period kan således 

sammanfattas med 

3. SÖKANDET: efter likasinnade. Det är i denna fasen man tar kontakt med läkare och/ eller 

RFTS, Riksförbundet för transsexuella, (tidigare intresseföreningen Benjamin) och aktivt 

söker hjälp även inom psykiatrin/vården. Ofta har man här redan börjat experimentera 

med eget införskaffat hormonpreparat för att påbörja den kroppsliga förändringen. Här 

börjar också i regel den officiella utredningen. Det är nu remiss skrivs att slipa ner 

adamsäpplet. Här får även informanterna gå hos logoped för att få ”rätt” röstläge och få 

lära sig en mer kvinnlig mimik när de pratar. Detta gäller från 18 år och uppåt . En fas 

som informanterna befinner sig i mellan två till fem år. 

4. ATT KOMMA UT: och börja leva som kvinna för att fortsätta den kroppsliga 

förändringen hormonellt med experthjälp. Har ofta tidigare köpt östrogen utomlands där 

dessa preparat säljs receptfritt. Det är också först i denna fas mina informanter har talat 

om för släkt och nära vänner vad som är på gång. Här finns den största risken att man 

börjar prostituera sig för att få ihop pengar till epilering26 / dermatolog vilket kostar 500 

kronor per timma. Detta måste enligt informanterna göras 1 gång per vecka för att få en 

långsiktig förändring av generande hår- och skäggväxt. Detta är besvärligare ju mörkare 

och hårigare man är. 

12. IDENTITET  

12.1 Biologi och / eller socialt samspel av kulturell karaktär? 

I Göteborgs Posten presenterades 8 december 1999: Nya rön om transsexualism. Det stod att 

läsa att psykiatrikern Mikael Landén27  hittat ett ’nytt’ samband där ”transsexualism kan vara 

en genetiskt betingad sjukdom”28. Vidare sägs det i artikeln att avhandlingen Landén lagt 

fram ser att utvecklandet av transsexualism vare sig ha med kulturella eller sociala orsaker att 

                                           
26 Epilering är borttagande av skäggväxt och annan ”manlig” hårväxt. 
27 Mikael Landén, Institutionen för klinisk neurovetenskap vid Göteborgs universitet. 
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göra. Landén presenterar resultat som stödjer tanken att könshormonerna har betydelse inte 

bara för könsidentiteten utan också att dessa könshormoner styr hela identitetsutvecklingen, 

eller med hans egna ord: 

”De människor vi talar om vet redan från början att det är något som inte stämmer. Det är en 

fråga om identitet.”  

Biologisterna har länge letat efter samband mellan könshormoner, uppmätta i blodprover, och 

så att säga störd könsidentitet hos människor utan att finna några belägg för ett samband. Tills 

nu, enligt nämnda forskare. Forskargruppen, där Mikael Landén ingår, prövade tre 

kandidatgener som alla sägs vara inblandade i den könsdifferentiering som sker i hjärnan från 

fosterstadiet och under människans två första levnadsår. En grupp på 28 transsexuella 

jämfördes med 30 manliga kontrollpersoner. De transsexuella var födda med manligt kön. 

Resultaten visar en tydlig skillnad mellan de båda grupperna. Hos gruppen transsexuella var 

vissa genvariationer betydligt vanligare än i kontrollgruppen. Det är alltså dessa variationer 

som kan (författarens kursivering) öka sårbarheten för att utveckla transsexualism. Samma 

artikel tar också upp att människor har större förståelse om det skulle visa sig att 

transsexualism är biologiskt jämförbar med andra sjukdomar, som depression, alkoholism och 

schizofreni. I artikeln uppges också att ”en enkätundersökning bland 1 000 svenskar visar att 

ju mer man tror på en biologisk förklaring till transsexualism desto större tolerans visar man”. 

Att transsexualism inte har genetiskt ursprung visar däremot studier av enäggstvillingar, där 

bara det ena barnet blivit transsexuell, vilket inte ens nämns i ovannämnda artikel. Anthony 

Giddens beskriver också ett tvillingpar där den ene av gossarna blev könsbytesopererad till 

följd av en icke-lyckad omskärelse när pojkarna var små. I tonåren fick flickan veta att hon 

fötts som pojke. Efter denna händelse började hon få problem och tvivla på sin könsidentitet. 

Om detta kan man naturligtvis endast spekulera: var det vetskapen som inledde tvivlen eller 

var/är det hormonerna? Paralleller kan dras till att själva önskan att bli det motsatta könet i 

ovanstående fall kvinnor och därmed livsstilen som kvinnor kan öka dessa hormonella 

stegringar som sker i hjärnan? Det är som buddhisterna säger att allt börjar med tanken. Är 

det så att feminina män också har dessa hormoner, Landén pratar om, eller andra macho män 

som lever och är nöjda med sin kropp alldeles som den är? Synen som Mikael Landén 

presenterar är vanlig inte bara hos biologer, utan också hos biologisterna, vilka tar för givet att 

hormoner och gener – alltså arvet – är det enda avgörande till / om / och hur — individen 

utvecklas till man eller kvinna. Detta är ett synsätt där miljön i form av kultur inte alls tas 

                                                                                                                                    
28 Citat från artikeln 
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med. Att förklara ett beteende med gener som enda orsak är vanskligt och kan ses som ett 

förenklat synsätt. 

Att ha en stark identitet, är något som prisas i det nya seklets västvärld. Här vill jag backa 

tillbaka ända till Hegel som menade att människan är en social varelse som bekräftas genom 

speglingen i ’den andra’ (kan jämföras med Meads Me och I som bildar ett self). Det är alltså i 

gemenskapen vi ’blir’ till. Norbert Elias29 talar om biologiska förutsättningar ’vi’ har genom 

i huvudsak språket som kommunikationsbärare, i formandet av identiteten.  

Bourdieu ser språket som det symboliska kapital ’vi’ bär med oss vilket samtidigt genererar 

ett sätt på vilket vi framställer oss själva. Här kan en strikt sociologisk hållning se exempelvis 

inte bara kroppens- utan även hjärnans sociologi, i formandet av identiteten. Och dess 

växelspel.  

Till exempel kan ’vi’ leka med tanken att hjärnan är likt en dator i denna tankegång inträffar 

då att: om vi inte programmerar (socialiseringen) datorn/hjärnan kommer den inte att vara till 

någon användning. Hårddisken (hjärnans biologiska kapital) måste fyllas så att säga med 

mjukvara (det sociologiska nätverk av mellanmänskliga relationer) för att över huvud taget 

’bli till’. Visserligen måste hårdisken initialt finnas tillgänglig. (Här finns få men inte helt 

okända studier av en pojke som levt och ’uppfostrats’ av vargar i flera år, där han ”gick” på 

alla fyra och när han hittades inte kunde lära sig att tala (utom vissa mycket enkla ord). 

Flickor som i forna öststaterna hållits inspärrade under lång tid av familjemedlemmar, hade 

inte heller utvecklat något tal i sin ensamhet. ”Det naturliga/biologiska” blir i detta 

sammanhang helt underordnat den kulturella miljön.  

12.2 Bron mellan då och sedan 

Vanligtvis tillhör det rutinerna, enligt Elias, att den analytiska isolationismen gör det lättare 

att ”se” kroppen som ett ämne för sociologiska undersökningar endast åtskild från andra 

samhällsfrågor. I dag när våra västerländska kroppar förflyttar sig snabbt från en världsdel till 

en annan (antingen fysiskt eller per Internet), i en mer globaliserad värld kan naturligtvis ändå 

våra fördomar (även hos forskarsamhället) växa. På gott och ont kommunicerar vi på olika 

sätt med andra – både lika och icke-lika individer, i mycket högre utsträckning än tidigare. 

Förförståelsen mår bra av att bli större och acceptera det som är icke-likt individen själv. För 

om de lika- icke-lika nödvändigtvis ska indelas i grupper så ska/bör ingen inbördes 
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rangordning användas. Elias anser endast två typer av strukturer som naturliga, där dock en 

tredje måste sammanflätas i de andra två för att den vuxna/-e individen skall ses som fullt 

utvecklad: Strukturen hos den mänskliga arten är oförmögen att ändras endast som ett resultat 

av lagrad och ihågkommen erfarenhet – det måste till ett inlärande: 

Human beings not only can learn far more than any other speices, they also must learn more.  

                                                               N. Elias, s 109 

Elias talar också om att människor inte bara bör utan måste lära sig veta skillnad på vad som 

är mellanmänskliga reaktioner och inte tro (eller säga sig veta) att denna reaktion är en 

styrande instinkt hos människan. Men också att kommunikationen är en biologisk process 

(talet) och en sociologisk (inlärandet av hur man samtalar) och den tredje kulturella (hur jag 

beter mig i mellanmänskliga ínteraktioner). Han tar också upp känslorna som viktig 

kommunikationsbärare som bro mellan natur och kultur, där han påpekar att känslor har tre 

komponenter: en somatisk, ett beteendemässigt och en kännande komponent. 

Den så kallade naturliga mänskliga strukturen kan, enligt Elias, på så sätt tillbakahålla 

dispositioner som därför inte blir fullt funktionsdugliga om de inte stimuleras av en persons 

’love and learn’ relation till en annan människa.  

/-/no emotion of a grown up human person is ever an entirely unlearned, genetically fixated 

reaction pattern… the feeling component of emotions is placed in the centre. Feeling is not 

always clearly seen as t least one of the indispensable components of human emotions. 

                                  Ibid, s 116 

Mänskligheten som art är representerbar för ett evolutionärt språng. Utvecklingen av 

inlärandet har sakta växt fram. Där det inlärda kontra de ickeinlärda tilltagit under den 

förmänskliga fasen och där den ickeinlärda genetiska programmeringen av reaktionsmönster 

alltid var dominerande. Elias skriver att det var mycket förvånande att de biologiska 

redskapen och förmåga till inlärande över huvud taget utvecklades. Men Elias är också 

bestämd när han säger att mänskligheten bara inte kan utan också måste lära sig mer. 

Utvecklingen har blivit att ickeinlärda former av att styra beteendet har ersatts med inlärda 

former. Faktum är att inlärandets potential hos människor har växt till den grad att detta och 

detta allena kommit att bli den totalt avgörande biten av kommunikation och att orientera sig i 

världen. Leende, grymtande, gråtande av smärta är ändå desamma uttrycksmedel mellan 

människor av olika kulturer men även hos andra levande former; helt enkelt biologiska 



 30

redskap som inte behöver läras in. Kommunikationsformer som finns redan från början 

inprogrammerade. Men om den (vuxna) människan enbart skulle kommunicera med hjälp av 

detta beteende skulle hon/han stå helt utanför människans inhägnad. Det som dessutom kan 

räknas till ”den naturliga” mänskliga strukturen blir att: hålls dispositioner kvar kan inte dessa 

bli fullt funktionsdugliga om de inte är stimuleras av en persons ’love and learn’-relation med 

en annan människa. Exempelvis hos små barn.  

Här finns en annan föreställning (se Landén) om att den biologiska processen täcker 

färdigheten och även behovet av impregnering och organisation i termer av en social 

lärandeprocess vilka får konsekvenser inte bara i den praktiska utan även den teoretiska 

terminologin, även över tid. Detta är helt enkelt ett dikotomiskt synsätt. Överbryggningen 

mellan ’det naturliga’ tillståndet och ’det kulturella’ samhället har just med känslor att göra, 

enligt Norbert Elias.  

Känslor i nutid är den ”sammanlagda erfarenheten i samspelet med omgivningen”.  

/-/ no emotion of a grown up human person is ever entirely unlearned, genetically fixated 

reaction pattern./-/                            Ibid, s 116 

Här vill jag återgå till uppsatsens informanter och deras känslor men även deras 

kommunikation till och reaktionen från sina anhöriga.   

För uppsatsens informanter är det först efter den officiella utredningens igångsättande som 

dem berättar för sina närmast anhöriga om vad som är på gång. Här har reaktionerna blivit 

olika beroende på vilken generation man tillhör: 

”Morsan var ganska upprörd och pappa ville jag inte prata med det om för han var redan så sjuk 

då. Men med tiden accepterade hon det mer. Min bror och min syster hade jag talat om det för 

tidigare och dom var väl lite sura. Dom var rädda för vad omgivningen skulle tycka och tänka.”          

                                                                                                                                                     IP2  

Intervjupersonen är vid samtalet med sin mor 43 år. För de två yngre (18 och 25 år vid de 

aktuella tillfällena) har familjens reaktioner varit mildare: 

”Jag bestämde mig för att berätta det för mamma först. Det var nervöst. Jag tänkte att det är 

bättre att berätta det på förmiddagen än på kvällen. Jag hade också en massa informationsblad 

från RFTS så de kunde läsa om det. Mina föräldrar frågade mig om jag var säker på min sak, så 

det var OK. Dom fick berätta det för brorsan.”                      IP3 
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Här har problem uppstått i senare skeden som ändå uppfattats skonsammare av den yngre 

informanten än den äldre (se ovan IP2): 

”När jag var hemma sist över helgen så var brorsan där med sin flickvän. Han sa ”han” flera 

gånger om/till mig, det sårade mig.”             IP3  

I den närmaste kretsen, familjen, har de som ingått däri aldrig förstått vad som var på gång, 

enligt informanterna i denna uppsats. Detta kan vara ett sätt att blunda för signaler som på ett 

tidigt skede givits av informanterna och ändå uppfattats av klasskompisarna — men det kan 

också vara så att köns- och genusresenärerna faktiskt har spelat sina förväntade könsroller 

utan att misstankar väckts, i hemmets lugna vrå. Och när informanterna väl klätt sina 

dilemman i ord har familjen inte längre kunnat förneka faktumet. Starka reaktioner, som hos 

informantens syskon (ovan IP3), kan också bero på att brodern kommer att bli en syster vilket 

kan upplevas både plötsligt och chockartat för den individ som är nöjd med sin 

könstillhörighet från början och/ eller heller aldrig ens funderat på den. För trots att 

informanterna startat sin genusresa långt tidigare så har inte familjen känt till detta, då det 

skett i hemlighet. 

”Jag tror ju att det är viktigt att man som transsexuell kvinna försöker se att bytet är en process 

då. Och att man kan se det som en social träning av något slag. Man utvecklas ju då, och man lär 

sig saker och så vidare precis på samma sätt som vilka andra kvinnor som helst fast dom har 

mycket längre tid på sig. Och från mycket tidigare ålder. För att man ska fungera i sin nya 

identitet så måste man någonstans sätta sig ner och fundera på vad är ens roll i världen. Vad är 

kvinnans roll i världen? Och vad innebär det att leva som kvinna i ett samhälle som är dominerat 

av män?”                        IP2 

Också en svag, för att inte säga obefintlig, identifikation, vilken varat under hela individens 

uppväxt: 

”För som transsexuell har du ingen som helst bild av hur du kommer att bli när du har bytt va’, 

du vet inte det va’. Och det är omöjligt och det enda du kanske har sett är lite nakna transvestiter 

och karlar i klänning. Jag hade ju ingenting att identifiera mig med och så”.                    IP1 

Att inte hitta ”någon” förebild i formandet av sin egen identitet gör naturligtvis att själv-, 

kropps och världsbilden blir fragmenterad: 

”…dom första bilderna är alltså när jag läste någonstans om någon könsbytesgrej men det var så 

avlägset på något sätt den skildringen som var det var inget man kunde utgå ifrån. Men däremot 

så några år senare 1960-61 så hade Christer Strömholm, en svensk fotograf som blev berömd 

just på bilder av transsexuella i Paris på 1950-talet. Han hade sin första separatutställning i 
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Sverige där någon gjort ett reportage med ett par tre bilder och det var det första man fick se av 

släktet så att säga. Och då var det inget snack om saken, då visste jag precis vad jag ville och då 

blev det mer, vad ska jag säga, kontur på det.”                      IP1 

 

13. LAGAR OCH FÖRORDNINGAR 

De viktigaste bestämmelserna om könsbyte finns i lagen (1972:119) om fastställelse av 

könstillhörighet i vissa fall. Lagen kräver exempelvis att den som skall genomgå könsbyte 

skall vara ogift, något som i praktiken tvingar de äldre köns- och genusresenärerna, till 

familjesplittring, för att kunna genomgå det efterlängtade könsbytet. En gift köns- och 

genusresande person (detta gäller i huvudsak Intervjuperson 1 i denna uppsats) som vill ändra 

sitt biologiska kön måste således skilja sig från sin maka, med allt vad detta innebär i form av 

bodelning och övriga konsekvenser. Hur barnen till informant 1 kommer att ta det hela är 

naturligtvis en framtida fråga (hon har två söner). 

Sterilisering är nödvändig innan kastreringen (görs vid samma operation). Här 

rekommenderas 23 år som nedre gräns men dispens utfärdas.  

Om ett gift par skulle fortsättningsvis önska leva tillsammans efter det att ena parten bytt kön 

måste de alltså först genomgå äktenskapsskillnad och sedan ingå registrerat partnerskap.  

Den som, å andra sidan, väljer att leva vardagen i enlighet med sin upplevda könstillhörighet 

utan att genomgå kirurgisk behandling stöter på andra problem. Ett sådant problem är 

namnfrågor. Enligt praxis tillåts inte personer som juridiskt sett är män att byta till kvinnliga 

förnamn och vice versa. Detta sker med hänvisning till 34 § i namnlagen (1982:670), som 

lyder: "Som förnamn får inte godkännas namn som kan väcka anstöt eller kan antas leda till 

obehag för den som skall bära det eller namn som av någon annan anledning uppenbarligen 

inte är lämpligt som förnamn.” 

I lagen (1972:119) ”Om fastställande av könstillhörighet i vissa fall” och i förarbetena till 

lagstiftningen finns ingen särskild reglering som ger rättighet för en person som genomgått 

könsbyte att få sin identitet i betyg, anställningspapper etc. ändrad retroaktivt. Fortfarande är 

det upp till respektive skola eller arbetsgivare att tillmötesgå ett sådant önskemål. På 

försäkringsbolagen vet man fortfarande inte hur man ska ändra köns- och genusresenärernas 

handlingar då namn, personuppgifter och könstillhörighet är ändrat så existerar det fortfarande  

exempelvis olika tariffer för män respektive kvinnor i pensionsförsäkringssystemet. 
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14. DISKRIMINERING 

För köns- och genusresenärer kan det vara mycket varierande hur de blir bemötta av andra 

människor. En del förstår deras svåra situation och ger dem sitt fulla stöd. Andra, kanske de 

flesta, reagerar med rädsla, obehag och fientlighet, vilket naturligtvis kan bottna i att köns- 

och genusresenärer under vissa perioder ger ett androgynt intryck. Följden av detta blir att den 

transsexuelle ofta hamnar i ett psykologiskt underläge och blir mycket känslig för 

omgivningens reaktioner. Det är inte ovanligt att köns- och genusresenärer tvingas sluta sina 

jobb eller utbildningar. Även om umgängeskretsen har varit minimal så har två av 

informanterna (IP1 och IP2) haft arbete under transcendensfasen. Men när brösten börjat växa 

och kroppen förändras till mjukare former, på grund av östrogentillförseln, börjar 

informanterna dels att klä sig annorlunda och dels börjar att använda löst hängande kläder för 

att inte ”sticka ut”. Ändå blir det långa sjukskrivningar på grund av den medicinska 

hormonbehandlingen, logoped- och epileringstider som skall passas. Trots lagen (1999:133) 

”Om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell läggning” ges fortfarande 

inget skydd mot diskriminering på grund av transsexualism, enligt informanterna. Kanske är 

detta beroende av att det inte handlar så mycket om informanternas sexuella läggning då de 

kan vara hetero-, bi- eller homosexuella utan att det som tidigare sagts handlar om ett 

androgynt intryck vilket upplevs som skrämmande av omvärlden. Inte heller brottsbalkens 

förbud mot olaga diskriminering (16 kap. 9 §) skyddar transsexuella individer. 

14.1 Attityder på arbetsplatser 

Utredningen som föregick införandet av lagen mot förbud mot diskriminering i arbetslivet på 

grund av sexuell läggning (SOU 1997:175) hävdade att diskriminering på grund av 

transsexualitet kunde anses omfattas av jämställdhetslagens förbud mot diskriminering på 

grund av könstillhörighet. Ändå upplever informanterna sig ha erfarenhet av att de utsatts för 

regelrätt diskriminering: 

”Min arbetsledare sa ju att jag var psykiskt instabil och jag fick inte jobba. Hans 

ställningstagande grundade sig på att jag varit sjukskriven ganska mycket under våren när det 

egentligen handlade om att jag hade personliga problem då: mamma gick bort, jag höll på med 

min utredning. Ändå avstängde han mig från jobbet på grund av psykisk instabilitet. Min 

psykiatriker kunde ju utfärda ett intyg på att jag var psykiskt stabil, men det brydde han sig inte 

om”                        IP2 

Informanten har fått söka annat arbete och säger sig inte kunnat få hjälp av berörd 
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fackförening. 

15. SAMMANFATTANDE faser  

Att få en anställning under tiden som köns- och genusresenären genomgår sin medicinska 

behandling, tycks vara praktiskt taget omöjligt; dels eftersom personen kan ge ett tvetydigt 

eller säreget intryck utseendemässigt (även om arbetet inte har något med utseendet att göra), 

dels för att personens sociala och psykologiska könsroll är under förändring vilket ytterligare 

försvårar en eventuell anställning, oberoende av vilken könsroll som personen väljer att 

presentera sig i. 

Faserna vid denna tidpunkt kan sammanfattas: 

5. Existensen för köns- och genusresenären handlar i denna fas i övervägande grad om 

VÄNTAN. Nu centreras livet hos köns- och genusresenären just runt ”henne” och 

uppfattningen om livskvaliteten är positiv. Det som fortfarande uppfattas negativt är 

nervositeten över utredarens bedömning. Informanterna säger sig se fram mot en 

efterlängtad operation och kämpar med att skägg- och hårväxt ska försvinna. Många nya 

vänner i samma situation stärker informanterna, då svag identifikation i omvärlden är ett 

faktum. 

6. TÖRNROSAFASEN inträder när ansökan är inskickad och tillstyrkt av Rättsliga Rådet. 

Livet går plötsligt i rosa. Faran i denna period är att orealistiska förväntningar slår rot. Att 

så att säga ALLT i allmänhet och den individuella livssituationen i synnerhet ska lösas 

med hjälp av könsbytesoperationen. Det gäller såväl sexualiteten och relationerna med 

omgivningen, såväl de perifera såsom de centrala.  

16. AVSLUTANDE DISKUSSION  

Att födas med en pojkes genitalier som inte stämmer överens med den psykologiska 

flickbilden av ”det äkta jaget” — som informanterna i denna uppsats upplever — måste vara 

en mardröm. Informanterna har låtit mig förstå att det inte handlar om att de fötts i ”fel” 

kropp, utan det handlar istället om en resa från en yttre könsbunden negativ tillhörighet till en 

annan positiv. Könsbytesoperationen blir endast en sorts kroppslig manifestering av 

individuell karaktär för att bli så att säga ”hel” som individ. Samtidigt utsätts informanterna 

för strukturell diskriminering i form av samhällets institutioner (skolan och arbetsplatsen) där 

agenter; både individuella och strukturella, inte begripit svårigheterna eller tagit dessa på 
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allvar vilket baseras på ett könsdikotomiskt synsätt. Det androgyna blir skrämmande och 

hotfullt, förhoppningsvis på grund av okunskap och inte på ovilja till förändring av ingrodda 

förhållningssätt till och i livet. Att inleda sin köns- och genusresa innebär inte en förflyttning i 

vertikal mening utan i en horisontell riktning, där det psykologiska lugnet uppfattas av 

informanterna som det positiva men där negativa synergieffekter såsom diskriminering på 

grund av ett motsägelsefullt utseende under vissa perioder naturligtvis kan vara svårt för att 

inte säga smärtsamt att tackla. Tre av mina informanter har redan genomgått sina operationer: 

IP1 – november 1999, IP2 – januari 1999 och IP3 – augusti 1998. De har således lyckats få en 

stämpel av karaktären ”godkänd”. Lyckan att bli GODKÄND för att passera som kvinnor i 

det ögonblick informanterna fick grönt ljus såväl av psykiatrin som av juridiken för sina 

individuella könsbyten har beskrivits som närmast euforisk. Ändock står fler diskriminerande 

faktorer kvar (förutom arbetsmarknad och skola) i form av organisatorisk diskriminering till 

exempel banker och försäkringsbolag. Att arbeta för köns- och genusresenärerna måste även 

innefatta att alla institutioner skall tillåta köns- och genusresenärerna att byta könstillhörighet 

om dessa individer kräver detta (exempelvis tariffer i sina pensionsförsäkringar). Befintliga 

lagar är tänkta att förhindra diskriminering där informanterna ändock ofta känner sig som om 

de lever på nåder om en ändring skall till i olika register såväl av individuella handläggare 

såsom strukturellt fastställda regler.  

Informanterna har, med att bjuda på sina livshistorier, fått mig att förstå att det varit lite 

smidigare i relationen med familjerna om de kommit ut tidigare (25 år och yngre) än senare. 

Detta kan naturligtvis bottna i familjernas sammansättning och närhetsfaktorer mer än att 

åldern i sig skulle spela någon överordnad roll. Å andra sidan kan familjemedlemmarna 

uppfattat sig mindre ”lurade” av sina telningar om de kommunicerat med föräldrarna på ett 

tidigt stadium. Där kan föräldrarna få en känsla av delaktighet i själva processen, på ett annat 

sätt. Tron att sonen var en pojke ”bara” för att han såg ut att vara en, blir med andra ord 

underordnad kärleken till barnet/individen ju tidigare situationen erkänns. En situation som 

hanterats mer fördelaktigt för de två informanter som kommit ut tidigare — från sin närmaste 

omgivning.  

Att vi alla är individer i första hand är inget nytt under solen. Däremot är 

könskonstitueringsprocessen i ett dikotomiskt samhälle något vi alla lär oss under lång tid 

vilket köns- och genusresenärerna inte har fördelen att göra. Här gäller det inte bara att de 

faktiskt är äldre när de börjar klä sig och vill bejaka kvinnan inom sig, självklart är det enklare 

om ”jag” är 155 centimeter i strumplästen än 180, har 38 i skostorlek och inte 43, vilket i sin 
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tur speglar de kroppsideal som gäller och ses som sköna, vackra eller sexiga för kvinnor. 

Pierre Bourdieu pekar också på att kvinnor är missnöjda med kroppsdelar som är för stora 

(om det inte gäller bröst förstås, förf. anm.) medan män är missnöjda med de kroppsdelar som 

är för små.  

Samtidigt blir uppsatsens informanter ledsna efter operationerna, när de får kommentarer att 

de verkar manliga — som de blivit glada för i skedet innan operationen: när de togs för att 

vara kvinnor. Detta kan indikera att informanterna är mycket lyckligare, som de själva 

uppgivit, och därför slappnar av mer och spelar mindre. De lever helt enkelt i sig själva 

tillsammans med om- och yttervärlden istället för att, som tidigare, stå med ena foten utanför 

sig själva och hela tiden vara betraktare; av sig själv, för att se om de framfört sin roll på ett 

tillfredsställande sätt. I transcendensfasen då det sociala könet börjar formas har det varit 

mycket viktigare att spela kvinna än att vara det. Ett faktum som informanterna till 100 

procent upplevt att de inte behövt göra efter könsbytesoperationen. Då könsidentiteten är en 

central del i en individs personlighet, har uppsatsen fått mig att bli nyfiken på: ska/bör vissa 

beteenden omprogrammeras för att inte införlivas och internaliseras som personlighetsdrag? 

Att utforska och intervjua informanternas familjer är ett fält jag således hoppas få möjlighet 

att undersöka framtiden. 
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 Definitioner inter- och pansexuella grupper 

Bilaga 1 

INTERSEX GROUPS 

Pseudohermafroditer (män): en man som visar sekundära kvinnliga fysiska karaktäristika 

ibland kan även kvinnliga organ finnas. Dessa män kan uppträda på ett kvinnligt sätt, men inte 

nödvändigtvis. Kirurgisk och hormonell assistans kan erbjudas för att säkerställa 

könstillhörighet. Sexuell preferens i olika riktningar. 

Pseudohermafroditer (kvinnor): en kvinna som visar sekundära manliga karaktäristika, både 

fysiskt och/eller mentalt. Kirurgisk såväl hormonell assistans erbjuds för att säkerställa 

könstillhörigheten. Sexuell preferens i olika riktningar. 

Äkta hermafroditer: den som föds med bägge könens genitalier och inre organ. Dessa 

personer kan reproducera sig såväl som man som kvinna. Oftast genomförs operationer kort 

efter födelsen men där det bästa för individen är om man väntar till personen själv bestämmer 

vilken könstillhörighet den vill tillhöra. Sexuell preferens i olika riktningar. 

PANSEXUAL 

Prefemisexual (transsexuel): en transsexuell som korsar genusbarriären, en man till kvinna, 

men som inte ännu gått igenom en könsbytesoperation. 

Premascusexual (transsexual): som ovanstående fast omvänt: en transsexuell som byter från 

kvinna till man. 

Femisexual (transsexual):  en transsexuell som korsar genusbarriären från man till kvinna och 

som har genomfört könsbytesoperation. 

Mascusexual (transsexual): som ovanstående fast omvänt: en transsexuell som byter från 

kvinna till man. 

Complisexual (transsexuell) — either mascusexual or femisexual: en individ som har 

genomgått och har transsexuell erfarenhet genom att korsa genusbarriärer och nu lever i den 

önskade genusrollen. Har också gjort könsbytesoperation. 

Transheterosexual (transsexual): Någon som har bytt från ett biologiskt kön till det andra 

som nu attraheras av motsatt kön till det han/hon lever i. (Exempelvis en mascusexual som 
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attraheras av kvinnor).    

Transhomosexual (transsexual): Någon som har genomgått könsbytesoperation och 

attraheras av personer av samma kön som efter operationen. (Exempelvis en mascusexual som 

attraheras av män. En femisexual attraheras av kvinnor). 

Transbisexual (transsexual): Individ som bytt könstillhörighet och nu visar förmåga till 

attraktion åt bägge hållen. 
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INTERVJUGUIDE 

Bilaga 2 

 
BARNDOMEN 

Tyckte folk att du var en söt pojke? 

— Klädsel 

— Frisyr 

— Leksaker 

— Lekte du hellre med flickor än med pojkar? 

— Ville du likna mamma när du blev stor? 

— När började du pröva kvinnokläder? 

— Smink? 

— Upphetsning av tanken på att vara kvinna? 

— Sexuella fantasier?  

 

Familjen 

— Hur såg familjen ut? 

— Relationen till mamma/pappa/syskon? 

— Er familjs kontakt med omgivningen? 

— Närstående släkting som du umgicks med? 

 

Skoltid 

— Hur hade du det i skolan? 
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— Kompisar? 

— Hur hanterade du aggressiva känslor? 

— Tyckte om fysiska aktiviteter? 

— Kontakt med skolkuratorn? 

— Tankar kring ”fel” kön, trodde du det skulle gå över? 

— Vilket intryck vill du göra på folk i allmänhet? 

 

PRE-OPERATIONELLT / Livet innan könsbytet 

Sexuellt 

— Sexuell debut? 

— Förhållande till genitala delar? 

— Sexliv innan könsbytet? 

Vägen mot operation 

— När sökte du hjälp? / Var?  

— Bemötande? 

— Vid vilken tidpunkt bestämde du dig för könsbytesoperation? 

— Vilka uppoffringar fick du göra? 

— Hur upplevde du din situation? 

— Hur lång tid varade utredningen? 

— Avsnoppningsfest? 

Omgivningen 

— Reaktioner från kompisar och släkt när de fick veta din situation? 

— Hur var det att träffa ’gamla’ bekanta i ’ny’ kostymering? 
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— Bemötande av främmande människor när du visade dig i kvinnokläder öppet? 

KÖNSBYTET och tiden efter 

— Vad känner/-de (förväntningar) du inför operationen? 

— Hur tycker du att en  kvinna ska vara? 

— Svårast respektive enklast i ditt nya liv? 

— Känner du dig annorlunda tror du mot andra kvinnor? 

— Förväntningar på sexualiteten? Skillnader? 

— Ska du berätta för framtida partner om operationen? 

Efter operationen 

—  Infriades dina förväntningar?  

— Tänker du mycket på ditt tidigare liv? 

— Skillnaden mellan ditt liv efter operationen och innan då du levde som kvinna? 
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