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Abstract 

Titel: Könsfabriken - En kvalitativ studie baserad på transsexuellas upplevelser av sin utredning 
om könsillhörighet 
 
Författare: Carina Bohman  
 
Syftet med undersökningen var att med hjälp av socialkonstruktionistiska teorier och begrepp, 
huvudsakligen hämtade från Butler och Foucault, med den heterosexuella matrisen i fokus, 
analysera kvalitativ empiri bestående av transsexuellas upplevelser av hur det var att genomgå en 
utredning om könstillhörighet. Fokus låg på de intervjuades upplevelser av sitt kön och 
könsuttryck och hur dessa relaterar till deras upplevelse av utredningen om könstillhörighet. 
Resultaten visar att lagens, och följaktligen utredningens, heteronormativa förhållningssätt tycks 
försvåra för TS-personer att få en diagnos och behandling då deras könsuttryck ej är kongruent 
med personens självupplevda kön. Som strategi kan de som utreds välja att anpassa sig efter vad 
de tror är utredningens bedömningsgrunder, där de antingen anpassar sitt uttryck eller undanhåller 
sådant som de tror skulle skada bedömningen av dem. 
 
Nyckelord: Transsexualism, könsutredning, genus, disciplin, heteronormativitet, heterosexuell 
matris, performativitet 
 
 
 
 
 
Title: The Sex/Gender factory – A qualitative study based on transsexual’s experiences of their sex 
assignment inquiry. 
 
Author: Carina Bohman  
 
The purpose of this essay was to analyze qualitative data, based on transsexuals’ experiences of 
their sex assignment inquiry, with the help of social constructive theories and notions, mainly as 
used by Butler and Foucault, with a focus on the heterosexual matrix. The focus of the study was 
on the understanding of their sex and gender of those interviewed and how this relates to their 
experiences of their sex assignment inquire. The study shows that the heteronormative attitude 
within the legislation, and thus the inquiry, seems to make it more difficult for transsexuals to 
obtain a diagnosis, when their gender is not congruent with their self experienced sex. What goes 
beyond the limits of comprehension of the heterosexual matrix is considered uncertain by the 
inquirers, which for some transsexuals can result in a prolonged inquiry with the risk of failure to 
obtain a diagnosis. Those undergoing a sex assignment inquiry can choose to adjust themselves to 
what they believe to be the inquiry’s ground of assessment, where they either adapt their gender or 
withhold information deemed potentially harmful to their evaluation. 

 

Key words: Transsexualism, sex assignment inquiry, gender, discipline, heteronormativity, 
heterosexual matrix, gender performativity 
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Förord 

Denna C-uppsats är skriven av Carina Bohman och har uppkommit inom ramen för 

Socionomprogrammets sjätte termin i Lund. Som författare vill jag i enlighet med vad traditionen 

påbjuder i det följande lovsjunga alla dem som har givit en bidragande och hjälpande hand under 

författandet.  

 

Först och främst vill jag rikta ett stort tack till intervjupersonerna, som delgivit mig sina 

upplevelser av den könsutredning de har genomgått eller fortfarande genomgår. Jag är er mycket 

tacksam för att ni låtit mig ta del av era tankar, känslor och erfarenheter. Denna uppsats tillägnar 

jag er – utan ert personliga bidrag vore den ingenting.  

 

Ett lika stort tack till min handledare Carina Tigervall, som en gång sa att om språket i en uppsats 

liknas vid klassisk musik har jag en tendens att jazza till det. Med din kunskap, humor och 

envishet har du varit ett ovärderligt stöd under arbetets gång och jag hoppas att du uppskattar mina 

förhoppningsvis inte allför, men ändå jazziga, inslag.  

 

Sist, men allt annat än minst, vill jag tillägna Ida Lidslot en stor eloge för att hon har stöttat, 

peppat och stått ut med mig under mitt uppsatsskrivande. Utan ditt varma hjärta och skarpa sinne 

hade uppsatsen inte blivit densamma! 

 

Lund, januari 2010 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Under det senaste decenniet har mycket hänt gällande ökade rättigheter för HBT1-personer (se 

RFSL 2009) och Sverige var först i världen med en lagstiftning som gav dess invånare en 

möjlighet till könsbyte, eller könskorrigering mer korrekt uttryckt. Ämnet transsexualism och 

rätten att korrigera sitt kön har de senare åren blivit allt mer uppmärksammat i medierna. I bland 

annat Aftonbladet kan läsarna få ta del av berättelsen om Camilla vars transsexuelle son, en av två 

tvillingdöttrar som vid 5 års ålder berättade för sin mamma att han inte alls var en flicka. För 

Camilla var det inte alls självklart att tro på eller förstå att hennes ena tvillingflicka, visserligen 

pojkaktig, kunde vara annat än en flicka (von Essen 2009).  

Jag bara tittade på min envisa lilla femåring och svarade: Klart att du är en tjej. Det är helt okej att 
vara grabbig fast man är tjej. Svaret var mycket bestämt: Mamma, jag ÄR en pojke (Ibid). 

 
Allteftersom Camilla insåg att hennes ena tvillingbarn var en pojke i en flickas kropp började hon 

söka information i böcker, på Internet och hos experter men ”[t]yvärr tycks det finnas väldigt lite 

kunskap om barn i den här situationen. Och när vi kom till förskolan fick vi inget stöd. Man 

förstod inte, behandlade honom som en tjej” (Ibid). Camilla beskriver också sonens vardag och 

skolgångs som mycket påfrestande med mobbning bestående av glåpord, sparkar och slag. Camilla 

beskriver sonens uppväxt som en lång svårt tid, med en omgivning som inte förstod eller 

accepterade (Ibid).  

Alex är nu 16 och har påbörjat en utredning om könstillhörighet vid sexologen i Lund. 

Berättelsen om Alex är spännande men inte unik. Sedan Lag 1972:119 Om fastställande av 

könstillhörighet i vissa fall stiftades har i genomsnitt 12 personer fram till 1990-talet årligen 

genomgått en könskorrigering, ett antal som sedan dess har ökat och år 2006 var siffran 60 

personer (RFSL 2009). Kanske skulle en del skeptiker kalla detta en trend, men Ritva Cederholm, 

psykolog inom vuxenpsykiatrin i Stockholm, tror snarare att det handlar om att många som 

tidigare inte har känt till möjligheterna nu vågar komma ut som transexuell och söka rätt vård 

(Åsard 2007).  

                                                
1 Homo-, Bi- och Transpersoner 
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1.2 Problemformulering 

Tidigare forskning visar att villkoren för transsexuella utgörs av en rad premisser, som de 

transsexuella själva inte är med om att forma, av anledningen att rådande (hetero)norm som 

påverkar oss och våra uppfattningar inte har utrymme för personer som ifrågasätter sitt biologiska 

kön. Sara Edenheim (2005) menar att transexuella kan ses som offer för sin omständighet, och att 

de inte alls behöver utgöra ett hot mot heteronormen, utan snarare bekräfta den och den binära 

könsuppfattning2 genom vilken det svenska samhället förstår kön (Edenheim 2005), som till 

exempel Alex ovan. Att bestämma sig för att genomgå en könskorrigering kan tyckas borde ses 

som ett personligt beslut. Emellertid, utifrån rådande lagstiftningen, måste en könskorrigering i 

Sverige paradoxalt nog föregås av en utredning ledd av flertalet utomstående personer som har 

rätten/makten att genom en diagnos definiera vem som är transsexuell eller ej. Vad innebär det att 

leva som det andra könet, utifrån vems definitioner kan en person anses ha uppfyllt detta 

kriterium? Är transpersoner oskyldiga offer, så som de enligt Sara Edenheims studie presenteras i 

otaliga statliga utredningar, som skall korrigeras till det ”rätta” könet, med avsikt att göra dem 

”normala”. Vems perspektiv på vad som är normalt utgår utredningen från? Hur viktigt blir det att 

samhället får det sista ordet genom att med lagen skapa ett nät som fångar upp och omformar alla 

dem som utmanar samhällets (hetero)normer med avsikt att inte bara konstruera om dem till rätt 

kön, enligt den transexuellas behov, utan även sättet genom vilket den transsexuella spelar sin nya 

könsroll?  

I min studie kommer jag att använda mig av begreppen transsexuell (TS) och 

transsexualitet. Transexuell är den person som upplever sig tillhöra ett annat kön än det 

biologiska/juridiska den föddes med och som ofta önskar korrigera detta genom 

hormonbehandling och kirurgi. I vissa fall har en transsexuell person redan sedan tidig barndom 

känt sig vara född i ”fel kropp”, i andra fall är detta en upplevelsekänsla som kommer senare i 

åldern. För en del är detta en successiv insikt och många gånger sker en gradvis anpassning till 

denna. För andra finns insikten om ”naturens misstag” redan sedan tidig ålder. Hur dessa personer 

hanterar och ger uttryck för sina känslor varierar, och insikten om problemet kan ibland leda till 

långa perioder av osäkerhet och funderingar kring sexualitet och könsroller. Transsexualitet skall 

inte på något sätt förväxlas med sexuell läggning, då transsexualism ej säger någonting om en 

persons sexuella läggning (RFSL 2009). Jag kommer att använda mig av begreppet cis-person för 

att referera till personer som identifierar sig med och av sin omgivning uppfattas tillhöra sitt 

biologiska kön; personer som inte har självupplevd transerfarenhet. Begreppet rör bara 

                                                
2 Uppdelningen och skapandet av kategorierna man och kvinna 
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könsidentitet och könsuttryck och säger ingenting om en persons sexuella läggning. Cis är latin för 

”på samma sida” (Serano 2009).  

Ämnet för min uppsats har sitt avstamp i C-uppsatsen Transsexualism om regulativa 

normer och möjliga liv, där författaren Emily Fernsten (2008), studerar Lag 1972:119 Om 

fastställande av könstillhörighet i vissa fall samt den statliga utredning som lade fram ett nytt 

förslag till denna lag år 2007: Ändrad könstillhörighet - förslag till ny lag. Fokus för Fernstens 

uppsats ligger på att granska och analysera de diskurser i dessa två skrifter som rör kön och 

sexualitet och hur dessa påverkar dem som omfattas av lagen. Då Fernsten redan har klarat av den 

diskursiva textanalysen kommer jag att här studera upplevelsen av lagens påverkan hos dem som 

lagen har som syfte att omfatta.  

 

 
1.3 Syfte och frågeställning 

Mitt syfte med uppsatsen är att analysera utvalda personers, som själva definierar sig som 

transsexuella, upplevelser av att genomgå en utredning om könstillhörighet. Utifrån syftet för 

uppsatsen har jag utformat följande frågeställningar som jag kommer att fokusera på under 

studiens gång: 

 

• Hur ser de intervjuade på sitt kön och könsuttryck? 

• Hur upplever de intervjuade sitt kön och könsuttryck och hur relaterar det till deras 

upplevelse av utredningen om könstillhörighet? 

• Vilka krav och förväntningar ställs på dem som utreds enligt Lag (1972:119) om 

fastställande av könstillhörighet i vissa fall och hur förhåller de sig till dem? 

 
 

1.4 Tidigare forskning 

I det följande redogörs för forskning och övrig litteratur som har använts som referensmaterial i 

denna studie. Eftersom utredningen om könstillhörighet handlar om social kontroll, där 

representanter för den statliga myndigheten har mandat att fatta beslut som direkt påverkar den 

hjälpsökande individen, ligger referensmaterialets största fokus på maktrelationen mellan klient 

och hjälpare samt hur dessa två förhåller sig till denna. Som komplement till detta presenteras 

olika forskning som dels tolkar och analyserar de lagar som styr den vård som är ämnad för 

transsexuella, dels riktar sitt fokus på att förstå transpersoners möjligheter att genom transpraktik 
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för omgivningen göra sig förstådda som de personer de upplever sig vara. Sett att det svenska 

vårdsystemet är unikt i det avseende att lagstiftningen reglerar vilka TS-personer som får tillgång 

till sjukvård i form av könskorrigering har jag valt att inte söka annat än inhemsk forskning. Om 

än jag skulle kunna få fram ett större spektra av intressanta resonemang med hjälp av internationell 

forskning kände jag att den skulle vara svåröverförbar på min studie. 

 

I sin avhandling Rummet, mötet och ritualerna har Leila Billquist (1999) undersökt vad som 

händer inom socialtjänstens verksamhet genom intervjuer med både klienter och socialsekreterare 

samt genom att observera två socialkontor i Göteborg under ca två års tid. Billquist upplever 

genom sin studie makt som något mer eller mindre synligt i alla sammanhang inom 

verksamheterna i studien. Studien visar på att makten innehas av den person som har möjligheten 

att påverka, forma eller avstyra en händelse eller beslut. Vidare kommer Billquist fram till att 

klienterna antingen anpassar sitt förhållningsätt så att det passar organisationen och dess villkor 

eller så spelar de helt enkelt med i spelet, då ”att vara till viljes, att ’ligga lågt’ visar sig premieras 

av systemet” (Billquist 1999:276). Samtidigt visar studien också på att klienterna har olika 

strategier för att göra motstånd. Billquist upplever också att även socialsekreterarna befinner sig i 

en klämd situation, mellan viljan att hjälpa och de krav som ställs på dem av det byråkratiska 

regel- och normsystemet. Precis som klienterna disciplinerar socialsekreterarna sig själva för att 

leva upp till byråkratins krav (Billquist 1999).  

Greta Marie Skau (2007) visar genom sin studie Mellan makt och hjälp att hjälparen i det 

sociala arbetet inte bara hjälper utan även kontrollerar, vilket hon upplever vara en komplex och 

motstridig situation för klienten, och hjälparen, att befinna sig i. Empirin för Skaus studier belyser 

olika strategier som hjälparen kan nyttja för att minska känslan av maktundertag hos klienten, 

vilken därmed framstå mer som bara hjälpare och inte maktutövare. Vidare visar empirin på en 

skillnad gällande upplevelse av maktaspekten mellan dem verksamma inom frivilliga- respektive 

dem som arbetar med tvångsinsatser. Existensen av makt upplevs som betydligt mindre, om den 

upplevs alls, hos dem som arbetar med frivilliginsatser, vilket Skau menar är ett osynliggörande av 

den maktobalans som existerar mellan hjälpare och klient även där (Skau 2007). 

Margaretha Järvinen (2002), som har studerat det sociala systemet ur ett maktperspektiv, 

menar att en hjälpares maktposition formas och stärks av ett system vars regler, rutiner och 

resurser är till hjälparens fördel i förhållande till klienten. Med stöd från andra forskare belyser 

Järvinen bristen på synlighet och tydlighet gällande hjälparens arbetsmetoder. I likhet med 

Billquists, påvisar Järvinen med sina studier hur klienter formas utifrån den verksamhet, med sina 

regler, rutiner och resurser, som denne befinner sig i så att klientens behov passar in. Järvinen 
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fastslår att det sociala arbetet försvåras av den ständigt närvarande komplexa balansen mellan att 

erbjuda rutin- och regelbaserade insatser i förhållande till möjligheten att ta tillvara på den 

enskilde individens behov (Järvinen 2002).  

I sin avhandling Begärets lagar. Moderna statliga utredningar och heteronormativitetens 

genealogi analyserar Sara Edenheim (2005) statliga offentliga utredningar som mellan åren 1934 

och 2001 har behandlat lagar rörande sexualitet, transsexualism och intersexualism. Med hjälp av 

Foucault beskriver Edenheim hur lagen har förlorat sin huvudroll som ensam företrädare för rätt 

och fel i det (västerländska) moderna samhället. Edenheim menar att den vetenskapliga diskursens 

kunskapsproduktion och vardagslivet har fått ett allt större handlingsutrymme, där uppfostran, 

alltså skapandet av normer, bär upp en stor del av makten i samhället. Medan Foucault anser att 

dessa två i en diskursiv kamp konkurrerar om makt- och tolkningsföreträde, argumenterar 

Edenheim, med de statliga utredningarna i studien som grund, för att dessa snarare i ett slags 

reciprokt förhållande samverkar och på så sätt uppbär makten genom status och tolkningsföreträde 

i samhället. Utifrån sin analys kommer Edenheim bland annat fram till att samtliga utredningar 

”strävar efter att skapa ett heterosexualiserat samband mellan kön, könsupplevelser och begär” 

(Edenheim 2005:237). Vidare påvisar hon att utredningarna som behandlar transsexualism fastslår 

transsexuellas könstillhörighet utifrån det kön de kan tänkas ha en sexuell relation till i framtiden 

och de målar upp en bild av kön som en uppdelning mellan kropp och själ. Därmed skulle 

transsexualism kunna ses som en ofarlig kategori som inte ifrågasätter utan snarare bekräftar 

denna uppdelning och som egentligen endast bekräftar den grundläggande uppfattningen om att 

det bara finns två kön. Genom detta resonemang handlar transsexualism endast om att rätta till 

”naturens misstag”, vilket ytterligare bekräftar den binära könsuppfattningen (Ibid).  

Emily Fernsten (2008) tar vid där Edenheims avhandling slutar och undersöker i sin C-

uppsats Transsexualism, om regulativa normer och möjliga liv, från socialhögskolan i Göteborg, 

huruvida transsexualism i förhållande till den heterosexuella matrisen kan ”förstås som ett hot 

eller en bekräftelse på matrisens självklara autencitet” (Fernsten 2008:31) genom att göra en 

diskursanalys av utredningen från 2007 om Ändrad könstillhörighet – förslag till ny lag. I sin 

granskning av utredningen lägger Fernsten fokus på att kritiskt granska och analysera diskurser 

som rör kön och sexualitet. Fernsten tolkar att det går att utläsa en viss nervositet i denna 

utredning gällande diagnosen och transsexualism, bland annat genom regulativa praktiker och 

förordningar som att man ska ha ”upplevt känslor av annan könstillhörighet […] sedan en 

avsevärd tid” (Fernsten 2008:16). Likaså gäller det kravet om (tvångs)kastrering, som Fernsten 

tolkar som ett sätt att hantera det ”ohanterbara” i att människor inte accepterar sin givna 

könstillhörighet (Ibid).  
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Martin Berg (2007) belyser i sin avhandling Självets garderobiär, med hjälp av Butler och 

Mead, hur transpersonens subjekt skapas i relation till den definierade (och begripliga) andre. 

Genom en garderobiär underkastelse, alltså tvånget att använda en ”uniform” för att bli önskvärt 

förstådd, ”ges transaktören en möjlighet att se sig själv annorlunda på samma sätt som hon 

kommer att bli sedd av andra individer” (Berg 2007:213). Transpersonerna har på detta vis ett 

utrymme att ändra det sociala spelets regler, och tillfälligt träda in i en lek där de får möjlighet 

(läs: tillåtelse) att vara så som de känner speglar deras inre. Denna lek kräver dock en ständig 

gränsdragning med syfte att understryka att det rör sig om en lek, eftersom omgivningen har svårt 

att förstå transpersonen utanför leken. Kläderna blir en slags uniform, vilket är kravet för att få 

tillträde till leken. Samtidigt belyser Berg hur transpersoner genom att bära feminina underkläder 

under sitt manliga skyddande skal skapar ett utrymme för att oinskränkt av den andre förändra sin 

självförståelse i ett socialt samspel. Emellertid menar Berg att för många transpersoner är det inte 

tillräckligt att genom underkläder kommunicera med sig själv. Dock motarbetas den ständiga 

strävan efter att röra sig fritt där det yttre återspeglar det inre utanför det privata rummet 

motarbetas då ”en sådan handling, förstådd som korsandet av den rumsgarderobiära gränsen, 

ställer krav på möjligheten att presentera ett visst slags utseende och transfemininitet” (Berg 

2007:226). 

 

 

1.5 Bakgrund: Juridisk överblick 

SOU 2007:16 Ändrad könstillhörighet – förslag till ny lag författades och lades fram som 

ändringsförslag till Lag (1972:119) Om fastställande av könstillhörighet i vissa fall på uppdrag av 

regeringen för att utreda dels hur lagen från 1972 tillämpas, dels vilka ändringar som skall göras 

för att anpassa lagen till vår tid. Lagen föreslogs träda i kraft i juli 2008. Den utredda lagen gäller 

personer ”som på grund av att de är transsexuella eller intersexuella vill få en annan 

könstillhörighet fastställd för sig än den som framgår av folkbokföringen” (SOU 2007 16:11). För 

att ha rätt till en av staten bekostad könskorrigering krävs att den utredda personen tillskrivs en 

diagnos. År 2006 ansökte 60 personer om ändring av könstillhörighet, vilket utredningen menar är 

en väsentlig ökning i jämförelse med tidigare år. Ett av kraven för att få diagnos är att de som 

utreds ska ha haft en ”permanent upplevelse av att hans eller hennes kropp inte motsvarar det kön 

som han eller hon upplever sig tillhöra” (SOU 2007 16:11).  

 I Sverige sker vården av transsexuella och dess utredning om könstillhörighet på 

centraliserad nivå på olika utredningsteam som finns på ett begränsat antal större orter runt om i 

Sverige. Att få genomgå en könskorrigering tar minst två år, varav det första ägnas åt flertalet 
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tester och observationer utförda av läkare, psykologer, psykiatriker och kuratorer innan en sökande 

kan få sin diagnos, vilket är ett krav för att få genomgå en könskorrigering. Under det andra året 

skall den sökande leva fullt ut som det andra könet, i ett så kallat ”Real life experience”, i samband 

med vilket den sökande i många fall börjar med hormonbehandling, utför en mastektomi 

(borttagning av bröst), får talträning eller hårborttagning vid behov. De sökande delas in i olika 

kategorier, antingen primär- eller sekundär transsexuell, beroende på hur länge de har upplevt sig 

ha en annan könstillhörighet än den biologiska. De sökande klassificeras som antingen man-till-

kvinna (MTF) eller kvinna-till-man (FTM), beroende på det biologiska könet (SOU 2007:16). 

 De förändringar som SOU 2007:16 föreslog var bland annat att införandet av kravet att den 

utredda personens könskörtlar avlägsnas, mot som i lagen från 1972 att den sökande ska vara 

steriliserad eller på annat sätt sakna fortplantningsförmåga. Dock ska den sökande ha samma rätt 

som andra att få sina könsceller sparade och nerfrysta för att användas vid senare tillfälle, vilket 

inte är fallet med gällande lagstiftning. Kravet att den sökande ska ha upplevt känslor av annan 

könstillhörighet ändrades från ”sedan ungdomen” till ”sedan avsevärd tid” (SOU 2007:16). 

 Lagförslaget föreslogs träda ikraft den 1 juli 2008 men då lagförslaget inte gick igenom är 

det ännu lagen från 1972 som gäller.  
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2 Metod 

Vid val av metod och teori för denna studie har jag gått tillbaka till de socialvetenskapliga rötterna 

som uppsatsens syfte tar sitt fäste i. Socialvetenskap handlar om läran om det sociala och 

inrymmer studier av samhället och relationen mellan samhället, institutioner, organisationer 

respektive relationen mellan individen och samhället. För en forskare, som i sin forskning av detta 

område tar sig an en komplexitet och mångfald av aspekter, föreligger ett krav på en metod med 

etisk medvetenhet, speciellt då forskningen riktar in sig på livsvillkor, maktlöshet och utsatta 

grupper (Levin 2008). Här nedan kommer en genomgång av de medotologiska överväganden som 

har gjorts under arbetets gång.  

 

 

2.1 Kvalitativ metod 

Den kvalitativa forskningsintervjun tillåter utrymme för flexibilitet, nyfikenhet och lyhördhet på så 

vis att forskaren har möjlighet att följa nya aspekter, perspektiv och spår som samtalen ger upphov 

till samtidigt som den ger en mall att följa gällande förhållningssätt till ämne och intervjupersoner 

i egenskap av forskare (Kvale & Brinkmann 2009). Intervjuforskning bör om korrekt genomförd 

genomsyras av olika aspekter, där jag har lagt stor vikt vid den etiska av den anledning att de som 

ingår i min studie har delat med sig av sina personliga upplevelser, och som jag ser det, från en 

utsatt position. Det fenomenologiska förhållningssättet, när det gäller kvalitativ metod, utgörs av 

ett ”intresse att förstå sociala fenomen utifrån aktörernas egna perspektiv och beskriva världen 

som den upplevs av dem enligt antagandet att den relevanta verkligheten är vad människor 

uppfattar att den är” (Kvale & Brinkmann 2009:42). Jag är intresserad av att förstå 

intervjupersonernas upplevelser kring den utredning om könstillhörighet som de har genomgått 

eller genomgår, vilket med detta synsätt innebär att det som intervjupersonerna förmedlar är en 

sanning. Samtidigt kommer jag förmodligen med mina intervjuer samla in lika många sanningar 

som intervjuer, vilket jag anser endast tillför min studie ett djup av ökad förståelse. Att avtäcka 

mekanismer, samband och avvikelser i olika personers berättelser kring sina upplevelser av hur det 

var för dem att genomgå en utredning om könstillhörighet är en komplex process. Av den 

anledningen har jag valt att använda mig av en av de kvalitativa metoderna, vilken avser en metod 

där forskaren på något sätt interagerar med det/dem som studeras. Denna interaktion sker i mitt 

fall i samband med intervjuer under vilka jag som forskare måste vara medveten om att min 

närvaro kan påverka forskningsprocessen och därigenom kunskapsproduktionen (Aspers 2007). 
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 Jag fann det lämpligt att använda mig av semistrukturerade intervjuer, vars intervjuform 

ger utrymme för relativt öppna frågor, formade utifrån specifika frågeställningar, med möjlighet 

att följa upp vissa svar med nya frågor och i andra fall omformulera frågor för att anpassas till 

samtalet i övrigt. Intervjuformen ger dock samtidigt utrymme för insamlandet av 

bakgrundsinformation om intervjupersonen, t ex ålder, yrke och övrigt relevant för studien. 

Frågornas neutrala karaktär tillåter att redan inledningsvis skapa ett förtroende för forskaren hos 

intervjupersonen. Metoden i sig tillåter att intervjupersonerna uttrycker sig fritt med egna termer, 

utifrån de frågor som ställs, med möjlighet att ändå tillföra sådant som frågan ej efterkrävt men 

som personen finner relevant för det som studeras utan att jämförbarhet de olika intervjuerna 

emellan går förlorad (se May 2001:150f).  

  

 

2.2 Förförståelse 

Förförståelsens viktigaste egenskap är att den gör det möjligt för forskaren att tolka och förstå 

verkligheten omkring sig genom att det som upplevs tolkas som om det är beskaffat på ett särskilt 

sätt. För att en utomstående ska kunna göra sig en kritisk bedömning av resultatet i en kvalitativ 

studie är det viktigt att redogöra för forskarens förförståelse, som alltid är personlig och 

kontextuell eftersom den utgör en del av dess socialisering (Thurén 1991).  

Min förförståelse av transsexuella och deras situation har delvis innan jag påbörjade min 

studie, delvis under själva studien, successivt gått från att bestå av en stor okunskap till något som 

börjar likna insikt, förståelse och respekt. Min tidigare brist på kunskap berodde förmodligen på 

att jag som cis-person inte har satt mig in i TS-personers livsvillkor, vilket i sin tur kan bero på att 

samhället i allmänhet inte lämnar något särkilt utrymme i debatten åt frågor som rör transsexuella. 

Det är med tankegången om att den som inte gör något är en del av problemet samt genom viljan 

att förändra detta som jag har fört mitt arbete framåt. Min första inblick i (och förförståelse av) den 

utredningen som diskuteras här i uppsatsen fick jag under ett seminarium titulerat ”Legitima 

kroppar”3 som hölls under Stockholm Pride 2009. Samtalets syfte var att belysa kriterierna för 

juridiskt könsbyte i relation till den heteronormativa tvåkönsmodellen som genomsyrar det 

svenska samhället. Det är härifrån jag hämtar inspirationen till uppsatsen, vilket förmodligen har 

påverkat min utgångssyn på vad utredningen omfattar. Det är med hjälp av denna förförståelse 

som jag har format min intervjuguide, vars frågor också har haft syftet att utreda och ifrågasätta 

min förförståelse för att nå ny kunskap (se Thurén 1991). 
                                                
3 För mer information, besök hemsidan för Stockholm Pride 2009 
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2.3 Etiska överväganden 

En studie kräver sitt eller sina subjekt, så även min. I detta måste jag förhålla mig till tanken om 

att jag har gjort mig skyldig till reproducerandet av idén om transsexuella som en enhetlig 

kategori. Jag vill understryka att jag inte menar att transsexuella är en homogen grupp av personer 

utan egna kvaliteter och värderingar. Samtidigt är jag medveten om var i samhällshierarkin 

gruppen befinner sig. Historiskt sett har grupper studerat andra hierarkiskt lägre stående grupper, 

liksom jag nu studerar transsexuella, vilket är problematiskt. Forskaren utgår från sin förförståelse 

skapad utifrån sin grupptillhörighet och har genom sin forskning av en hierarkisk lägre stående 

grupp ett tolkningsföreträde (se Butler 1999).  

De personer som har intervjuats inför denna studie ingår i vad som kan anses vara en utsatt 

grupp – individen mot systemet. Ändå har jag beslutat mig för att intervjua dem och genast 

befinner jag mig i en känslig maktasymmetrisk relation. Jag har min agenda och följer en 

intervjuguide som den intervjuade förväntas acceptera. Hur hanterar jag då detta etiska dilemma 

för att respektera de intervjuades integritet (Andersson & Swärd 2008)? Mitt sätt har varit att 

redan från början vara öppen med uppsatsens syfte samt att vara tydlig med att de som har givit 

sitt tillstånd, när som helst och utan att ge skäl, har rätt att ta tillbaka sitt medgivande till att 

medverka i studien. Jag har också valt en intervjumetod som jag känner har gett utrymme för den 

intervjuade att delge mig sådant som denne finner viktigt kring det avgränsade som avhandlas. 

Utöver detta har studiens intervjupersoner haft en möjlighet att revidera det transkriberade och 

kommentera det färdiganalyserade materialet för att utveckla vissa resonemang samt kommentera 

de fall då de uppfattar att jag har övertolkat någonting. Jag upplever att studiens validitet har 

stärkts ytterligare genom att intervjupersonerna har haft möjlighet att utveckla och förtydligat ett 

vissa otydliga resonemang efter transkriberingen, för att undvika missförstånd. Det är min 

uppfattning att intervjupersonernas insyn i arbetsprocessen inte har minskat mitt 

tolkningsutrymme då denna endast har gett upphov till ändringar i det transkriberade materialet.  

Den etiska forskningen handlar också om vad som händer med den insamlade datan när väl 

intervjuerna är avklarade. Mina intervjupersoner har utlovats anonymitet genom att endast min 

handledare och jag kommer att ha tillgång till det insamlade materialet fram till dess att min C-

uppsats har examinerats och blivit godkänd. Därpå kommer jag att infria mitt löfte om att all 

insamlad data kommer att förstöras omgående. Genom att min handledare har möjlighet att gå 

tillbaka och kontrollera min empiri försäkras mina intervjupersoner om att jag inte har förgripit 

mig på deras ord genom att tillskriva dem åsikter, tankar eller känslor. Slutligen är det mitt ansvar 

att jag välbegrundat väljer ut vilka citat som skall få exemplifiera individerna, och i det längre en 
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större grupp, alltmedan jag behåller ett källkritiskt fokus med tydlighet i var jag hittar mina 

utgångspunkter och perspektiv för att nå förståelse och kunskap (Ibid).  

 

 

2.4 Instrument för insamling av data 

Som instrument för insamling av data har jag använt mig av en intervjuguide (se bilaga 2) där 

mina frågeställningar har grupperats utifrån fyra teman: personlig bakgrund, syn på kön, 

upplevelse av utredning och emotionellt stöd. Anledningen till temat ”syn på kön” var att jag fann 

det viktigt att låta respektive intervjuperson delge mig sin förståelse snarare än att jag skulle utgå 

från en norm eller min egen uppfattning av begreppet (se Trost 2005), eftersom detta sedan 

kommer att vara en grundläggande förståelse för att kunna genomföra en analys. Intervjuguiden i 

sig var utformad med frågor som jag generellt följde i en viss ordning uppdelat efter tema. Jag lät 

emellertid innehållet av det som sades vara det styrande gällande i vilken ordning jag berörde 

olika frågor, då jag såg intervjuguiden mer som ett redskap för struktur än en regel (se Trost 

2005).  

  

 

2.5 Val av intervjupersoner 

Jag har intervjuat 5 personer som anser sig vara transexuella, fyra FTM och en MTF, i åldrarna 

20-32 år, varav 4 har fått diagnosen transexuell. Jag tog hjälp av bekanta för att hitta personer som 

var intresserade av att deltaga och som passade in i min målgrupp enligt mitt forskningssyfte. Jag 

fick tag på samtliga genom att jag gav ett informationsbrev till tre kontakter, som på något vis är 

engagerade i olika HBT-frågor. Genom att de puttade på min snöboll i dessa kalla hösttider, 

genom en så kallad snöbollseffekt, blev jag kontaktad av tillräckligt många intervjupersoner vars 

intervjuer kom att utgöra min empiri. Det föll sig dock som så att jag inte sedan tidigare kände 

eller kände till någon av dem som kontaktade mig. Detta ser jag som enbart positivt då jag anser 

mig sakna tidigare uppfattningar om dem som personer, vilket förmodligen också har minskat det 

eventuella inflytande som min förförståelse kan ha haft på denna studie.  

För att återkoppla detta till det etiska resonemanget ovan kan det ses som problematiskt att 

jag själv inte har tillfrågat mina intervjupersoner, som istället har kontaktat mig, utifrån två 

perspektiv. Det första är att jag inte inledningsvis vet varför de som har kontaktat mig har valt att 

deltaga i studien; vill de hämnas på systemet, är de missnöjda och ser det som ett sätt att få 

upprättelse? Som svar på detta kan jag konstatera att det inte finns någonting som skulle indikera 
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att så är fallet. De må vara så att de intervjuade i vissa avseenden är missnöjda, men utifrån den 

insamlade empirin är min uppfattning inte att detta skulle vara den bakomliggande orsaken till 

varför de har valt att deltaga. Det andra är att spridningen bland intervjupersonerna blev begränsad 

då de alla ingår i samma kontaktnät. Emellertid genomför jag ingen kvantitativ studie, varför jag 

heller inte ser något problem med detta. Dock måste jag lyfta fram aspekten gällande dem som 

inte får tillfälle att yttra sig i studien. Samtidigt som de finns de som vill prata finns det minst lika 

många som inte vill, av olika anledningar som jag inte känner till. Trots detta måste studien anses 

vara legitim av den anledningen att jag inte påstår mig komma fram till en generell sanning 

baserad på en analys av en universell upplevelse av någonting.  

 

 

2.6 Genomförande 

Innan varje intervjutillfälle såg jag till att respektive intervjuperson fick ta del av det 

informationsbrev (se Bilaga 1) som beskrev mitt forskningsprojekt och vad jag var ute efter att 

studera. Sedermera upprepade jag denna information, i synnerhet kravet på anonymitet vilandes på 

mitt ansvar, samt deras rättighet att när som helst, och utan anledning, återkalla sitt medgivande 

och avbryta sitt deltagande. Vid varje intervju utgick jag från samma intervjuguide med en del små 

ändringar för att anpassa frågorna till intervjupersonens specifika situation. En del frågor fann jag 

överflödiga eller redan besvarade medan andra behövde nyanseras för att öka förståelsen. 

Dessutom tillkom en del följdfrågor under respektive intervju beroende på vad intervjupersonerna 

berättade. Dock skedde dessa förändringar utan allt för stora ingrepp för att datan skulle bli 

jämförbar intervjuerna emellan. Efter att jag hade börjat bearbeta min empiri skickade jag ut en 

likalydande fråga till samtliga intervjupersoner, som kom att bli den mailkonversation som jag 

senare i analysen refererar till (se Bilaga 3). 

Vid en intervju ställs vissa frågor, utifrån förförståelse och förkunskap, samtidigt gäller det 

att som intervjuare vara uppmärksam på subtila ”underuttryckta” tankar som intervjupersonen 

delger för att kunna spinna vidare på dem trots att de inte följer sedan tidigare författade 

intervjuguide. Genom att samtala med intervjupersoner som ingår i en studie, och på sätt och vis 

lämna rollen som forskare, är det möjligt att sätta sig in i deras värld, ta sig an deras perspektiv 

och genom detta förstå inte bara vad de säger utan även vad de vill ha sagt (se Aspers 2007:27f). 

Intervjuarens interaktion kan påverka den empiri som samlas in, vilket var något som jag 

försökte förhålla mig till genom att undvika ledande och slutna frågor. Intervjuerna genomfördes 

av mig personligen, varav en hölls per telefon och övriga fyra ägde rum i avskildhet i två 
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mellanstora svenska städer på platser som hade valts utifrån intervjupersonernas önskemål med 

syfte att intervjusituationen skulle kännas så tryggt och bekväm som möjligt för dem.  

Transkriberingen har genomförts utifrån en relativt strikt modell där vissa delar av 

intervjun vars innehåll tydligt avviker från ämnet har sammanfattats inom []. De citat som har 

använts är emellertid exakt återgivna. Däremot har jag valt att ej ta med läten så som ”ehm”, 

”hum” och dylikt, detta för att underlätta läsförståelsen. 

 

 

2.7 Analys 

Merparten av det som kommer att analyseras i denna studie har på något sätt en koppling till 

normer och föreställningar i samhället. Därför kommer jag att analysera mitt material utifrån 

resonemang kring heteronormativitet, genom delar av queerteorin, och makt. Meningen med 

denna studie är inte att min röst skall göras hörd i egenskap av min röst, då jag snarare ser mig 

som ett verktyg för att kanalisera andras upplevelse samt den kunskap som därav kan 

framanalyseras med hjälp av tidigare forskning och teori med tillhörande begrepp och perspektiv. 

Jag har gjort mitt yttersta för att min studie skall vara tillgänglig för den oinvigde gällande 

studieämnet, då förståelsen för detta är avgörande för att kunskapen inte skall gå förlorad.  
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3 Teori 

Merparten av det som kommer att analyseras i denna studie har på något sätt en koppling till 

normer och föreställningar i samhället. Mitt teoretiska ramverk kommer att bestå av Foucaults 

resonemang och begrepp kring makt och diskurs samt disciplin, och låta dessa utgöra basen för 

mitt fortsatta teoretiska resonemang kring den heteronormkristiska queerteorin. Inom denna teori 

kommer jag att använda mig av queerteoretiska begrepp, såsom den heterosexuella matrisen, 

performativitet och diskurs genom vilka jag kommer att förklara hur heteronormativiteten 

konstrueras och upprätthålls (Butler 1999; Foucault 2002). Queerteorin som sådan ska inte ses 

som en enhetlig teoribildning utan består av sammanlänkade perspektiv och begreppsbildningar 

gällande kultur, samhälle och identitet (Ambjörnsson 2002).  

 

3.1 Makt enligt Foucault 

Verksamheten som jag indirekt studerar, genom personers upplevelser från den, utspelar sig i en 

byråkratisk maktstruktur. Jag kommer därför att ta stöd i tidigare forskning gällande hur makt som 

utövas inom myndigheter ser ut. När Foucault talar om makt inom institutioner poängterar han att 

den föregår institutionernas verksamhet som trots sitt tydliga maktutövande egentligen endast 

reproducerar makten. Det är i den tankegången som jag tar mitt teoretiska avstamp. 

Foucault (2002) menar att makt finns i alla relationer och är ett nät av ”…lättrubbade, 

olikartade, ostadiga och spända styrkeförhållanden” (Foucault 2002:104) och uppstår genom 

ojämlika förhållande i relationer. Obalans i fördelningen av makt i en relation uppstår då en person 

har tillgång till och rätten att besluta om resurser som är värdefulla för någon annan. Det kan t ex 

handla om att det önskvärda endast är tillgängligt på ett ställe, som könskorrigering genom den 

offentliga vården i Sverige, som visserligen är gratis men samtidigt ej kan anses vara fritt 

tillgänglig då t ex specialistvård i de allra flesta fall kräver remisser från läkare (Foucault 2002; 

Repstad 1998). Foucault menar att det är mer intressant att studera makt där den tar sitt mest dolda 

uttryck, då både tystnaden och det som sägs har stor betydelse för makten. Utifrån vem som talar, 

vilken maktposition i samhället talaren har, samt i vilket sammanhang den utspelar sig påverkar 

skapandet av makt. Med tal eller tystnad kan en person stärka eller undergräva makten för andra. 

Kunskap kan skapa makt, och genom att som makthavare välja vilken information som sprids har 

denne möjlighet att sätta agendan (Foucault 2002).  

Foucault lyfter fram att det juridiska maktsystemet bygger på samhällets normer och 

tidsanda, samt att det genom sin utformning skapar det subjekt som det sedan kommer att omfatta 

och därmed representera. Med detta menar han att lagen inte enbart existerar som inskränkande 
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och kontrollerande maktfunktion, utan även som beskyddare av samhällsindivider (Foucault 

2002). Butler spinner vidare på Foucaults tankar och menar att samtidigt som juridikens subjekt 

beskyddas av lagen underkastar de sig densamma och därmed kommer de att formas, definieras 

och reproduceras i enlighet med samhällsstrukturernas krav och förväntningar, eller hamna utanför 

skyddet. Juridiken har genom denna process intagit en dubbelroll i samhället och är både rättslig 

liksom produktiv. Produktionen av subjekt får därmed inte enbart en legitimerande utan även en 

exkluderande funktion och Butler ställer sig frågan vad som står utanför de subjekt som juridiken 

skapar och representerar (Butler 1999). Kritik riktas mot juridiken för att den baseras på en 

exkluderande diskurs som inte bara tenderar att vara patriarkal utan även heteronormativ. Den 

juridiska maktstrukturen osynliggör därmed subjekt som saknar skydd men som i negativ 

bemärkelse ändå omfattas genom juridisk reglering (Rosenberg 2002). 

Vidare förklarar Foucault att makten inte bara är något som kommer ovanifrån. Samhället 

styrs av en dressyrmekanism människor emellan, där vi är varandras normväktare och bestraffare. 

Medan lagen i samhället styr och differentierar vad som är ”rätt” och ”fel” fungerar denna icke 

juridiska dressyrmekanism som ett hierarkiskt straffsystem inom vilket individen differentieras, 

liksom dess natur, nivå, värde och förutsättningar, och med detta urskiljs ”goda” individer i 

förhållande till de ”dåliga”. Både Foucault och Butler använder sig av begreppet diskurs för att 

förklara denna differentieringsprocess och menar att en diskurs utgörs av ett visst tema förenat av 

gemensamma antaganden eller utgångspunkter. Vårt sätt att tolka eller förklara verkligheten så 

som vi ser den styrs av den suveräna norm vi befinner oss i. Makten finns i alla relationer, överallt 

och bildar diskurser, alltså sanningsregimer, som varierar med tid och rum. Vad 

expert/maktdiskursen anser vara sant, rättvist eller onormalt styr alltså individens uppfattning om 

vad som är sant, rättvist och onormalt (Butler 1999; Foucault 2003; Mattsson 2005). Eftersom alla 

håller koll på varandra finns där ständigt en risk att bli utpekad som avvikare. Disciplinen som vi 

utövar på varandra enligt en hierarkisk ordning ”utmäter exakta belöningar och straff och 

individen vägs därigenom till sin ’rätta vikt’ ” (Foucault 1974:212). Utifrån den heterosexuella 

matrisen sett, som presenterad nedan, står det givet att heteronormen styr individens ”rätta värde” 

och var i hierarkin denna hamnar. Därmed belönas respektive straffas individen beroende av hur 

väl den lever upp till den tvingande konformiteten som den heterosexuella matrisen avkräver (se 

Foucault 1974). 
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3.2 Queerteori kopplat till Foucaults diskursbegrepp 

Ordet queer kommer från engelskan och är ett adjektiv med innebörden konstig, knäpp och 

avvikande med en tydlig negativ klang. Genom historien har ordet använts som skällsord mot 

bland annat homosexuella, men har i den senare delen av historien givits en ny innebörd av 

exempelvis HBT-rörelsen Queer Nation som utmanar det heteronormativa samhället istället för att 

förespråka en normalisering av homosexualiteten. Som teori har queerteorin vuxit sig stark med 

grund i den amerikanska kontexten. Genom bland andra professor Tiina Rosenberg har ordet queer 

hittat en plats i de svenska akademiska kretsarna och kopplas numera inte per automatik samman 

med identitet utan ses snarare som ett kritiskt förhållningssätt till det normativa (Rosenberg 

2002:102): 

 
Den heterosexuella normen lever genom att framstå som naturlig och vanlig. Därmed framstår den 
som önskvärd medan homosexualiteten blir problematisk, något som ständigt måste förklaras. 
Tanken på avvikaren som problematisk och normen som självklar skapar en klyfta mellan ”vi” och 
”de” där den egna normen är naturaliserad och inte ifrågasatt. 

 
Queerteorins mest centrala teoretiska ansats handlar om att definiera och förstå olika processer av 

normalisering som vi ständigt påverkas av och förhåller oss till i samhället. Framför allt är det 

normalisering av heterosexualitet och kön som är i fokus. Kritiken som riktas mot 

heteronormativiteten består av att heterosexualiteten har gjorts till ”övernorm” genom att den tas 

förgivet och ses som överlägsen alla andra som avviker från den (Ambjörnsson 2002). 

Heteronormativiteten upprätthåller visserligen en tydlig gräns mellan homo- och 

heterosexualiteten, men vad den gör mer precist är att upprätthålla gränser mellan normgivande 

heterosexualitet och allt som faller utanför (Butler 1999; Rosenberg 2002). Butler har haft ett stort 

inflytande i den feministiska debattens begreppsskapande kring kön, genus och sexualitet och 

använder sig av begreppet heterosexuell matris, vilket Rosenberg (2002:101) tolkar ”utgör det 

maktsystem som vidmakthåller och backar upp normer”. Butler menar att den heterosexuella 

matrisen är den ram inom vilken vi skapar och kan förstå kön. Inom denna ram finns en ordning 

för vilka som ska ha vilket kön, hur detta kön ska iscensättas genom genus, och till vem 

uppbäraren av könet ska rikta sitt begär, nämligen till det motsatta könet. Genom den 

heterosexuella matrisen skapas därmed vår upplevelse av de två sanna könen. Det är viktigt att 

poängtera att den heterosexuella matrisen inte enbart har en könsdefinierande funktion utan också 

är vår tolkningsram för den grundläggande förståelsen av kön (Butler 1999). Detta innebär att det 

som rör sig utanför den heterosexuella matrisen blir oförståeligt och det finns därför inte utrymme 

att förstå de transexuella kropparna då de rör sig utanför matrisen könsbinära förståelseramar. För 

att det utifrån matrisen ska bli möjligt att förstå dessa kroppar krävs en könskorrigering så att det 
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kroppsliga könet blir kongruent med könsuttrycket. Passar detta egentligen in i teorin, känns ju 

mer som vår tolkning. 

En av de centrala utgångspunkterna för queerteori är att kön är något som skapas och 

upprätthålls genom vardagliga praktiker och vardaglig interaktion. Vi gör kön genom hur vi pratar, 

rör oss, klär oss och agerar i övrigt, vilket innebär att skapandet av kön är kontinuerligt och en 

ständig process. Detta görande av kön kallar Butler för performativitet och hon menar att vi skapar 

kön genom performativa handlingar. Butler ser på skapandet av oss själva som något som sker 

kontinuerligt och som styrs av den kontext vi befinner oss i. Den heterosexuella matrisen visar 

även vad som anses rätt och fel gällande t ex hur kvinnor och män ska klä och röra sig (Butler 

1999). I Sverige är det exempelvis fel för en man att klä sig i kjol. En man ska vara klädd i byxor. 

Genom performativa handlingarna ses vissa uttryck för kön/genus/sexualitet som naturliga, som 

biologiskt givna, medan andra ifrågasätts (Edenheim 2007). Rosenberg (2002) tillägger att vi inom 

diskurser skapar kategorier, i vilka vi genom våra handlingar reproduceras. Att handla inom de 

givna kategorierna kan ses som nödvändigt, då den som går utanför diskursen betraktas som 

avvikare och drabbas därmed av sanktioner. Vidare menar hon att kategorier skapas i motsats till 

varandra, det normala skapas och upprätthålls endast i förhållande till det avvikande – den ene 

kategorin kan inte existera utan den andra. Heterosexualitet som kategori finns endast genom sin 

motsatsrelation till homosexualitet, där heterosexualitet har en dominerande position (Rosenberg 

2002). På samma sätt som kategorier skapas i relation till varandra skapar vi vår identitet genom 

en skiljelinje mellan oss och ”andra” och vår identitet är därmed helt beroende av att vi kan spegla 

oss i olikheter. Eftersom människor tillskriver varandra identiteter, ett tillhörande av en viss 

kategori, i ett försök att förstå sig själva, blir vi alla subjekt skapade utanför oss själva (Butler 

1999; Rosenberg 2002). Mattsson (2005) menar att det här blir tydligt varför en kvinna måste vara 

feminin för att uppfattas om kvinna, respektive en man manlig för att uppfattas som man 

(Mattsson 2005). Med detta delas människor i ett samhälle in i kategorier med olika innehåll 

beroende på kategori.  

Det är alltså inte det normala som definieras, vilket är en grundläggande utgångspunkt för 

queerteorin. Med en koppling till mitt uppsatsämne innebär detta kortfattat att majoriteten av 

personer i det svenska samhället inte definierar sig som sexuella kategorier, utan helt enkelt som 

personer. Det är inte förrän t.ex. transsexuella personer definieras som just transsexuella som den 

förgivettagna normala kategorin har skapats. För att inte vara en del av den normaliserade 

processen använder jag mig av begreppet cis-personer, just för att ta avstånd från att det skulle 

finnas något normalt och något avvikande. Genom heteronormativitetsbegreppet riktas kritik mot 

de institutioner, lagar, strukturer, relationer och handlingar som upprätthåller heterosexualitetens 
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självklara ”förstaplats” i samhället och som för talan för och försvarar ett visst sorts heterosexuellt 

liv som det mest åtråvärda och naturliga sättet att leva. Emellertid är denna heteronorm varken 

biologisk eller beständig då det ur ett historiskt och kulturellt perspektiv går att följa utvecklingen 

av den norm som har fått inta en suverän plats i samhället. Med en historisk överblick blir det 

snabbt märkbart att denna norm är en föränderlig konstruktion, som vi alla hjälps åt att 

upprätthålla och reproducera (Butler 1999; Foucault 2002; Rosenberg 2002).  
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4 Presentation av empiri 

Jag kommer här att ge en sammanfattande beskrivning av de personer vars intervjuer utgör min 

empiri. Den information som jag kommer att presentera här innefattar hur de ser på kön, var de 

befinner sig i utredningsprocessen, hur de definierar sig samt annan information som kan vara 

väsentlig för att öka läsförståelsen för den kommande analysen.  

När jag ställde mina intervjupersoner frågan om hur de ser på kön var de alla överens om 

att de ser och förstår kön som en social konstruktion. Emil säger att han ser på kön som åtminstone 

två separata skalor och förtydligar med att han inte ser att det finns män eller kvinnor, utifrån 

gener sett, utan snarare att alla befinner sig någonstans mellan det mest manliga och det mest 

kvinnliga oavsett kön (Emil). Jag låter det följande sammanfatta hur jag uppfattar att de 

intervjuade ser på och förstår kön: 

 
Det är dels kroppsligt kön, det som man traditionellt kallar för manliga och kvinnliga kroppar. Men 
jag tänker att det finns mycket mer gråzoner än vad folk generellt tänker. Sedan finns det socialt kön, 
alltså hur andra uppfattar en och vilka pronomen människor använder om en och så. Sedan finns det 
även det kön som man identifierar sig som, mentalt kön kan man väl kalla det. Och man kan 
identifiera sig precis hur man vill: kvinna, man, varierande, både och, varken eller, något helt annat... 
(Max).  
 

Eftersom denna definition är samstämmig med både den teori jag använder mig av och min egen 

syn på kön är detta den definition som jag utgår från i det fortsatta arbetet. 

Max (FTM) har nyligen fått diagnosen transsexuell av utredningsteamet och väntar på att 

få en tid hos endrikronologen för blodprovstagning inför hormonbehandling, vilket han hoppas 

blir i början på nästa år. Han har ännu inte varit hos rättsliga rådet, som beslutar om en person får 

byta kön rent juridiskt. Max definierar sig som kille och vill att folk ska använda pronomen han 

och honom och behandla honom som vilken kille som helst. Max sökte sig till utredningen om 

könstillhörighet för att han vill förändra sin kropp bland annat genom hormoner och mastektomi 

samt för att ändra sin juridiska könstillhörighet, vilket han i dagsläget inte längre känner är lika 

viktigt som att förändra kroppen. Dock säger Max också att han nu, till skillnad från i början av 

utredningen, inte längre är lika säker på att han kommer att genomgå steriliseringen.  

Emil (FTM) har fått diagnosen transsexuell, går på testosteron och genomgick mastektomi 

tidigare i år. Han har varit hos rättsliga rådet och fått sin ansökan om ändrad könstillhörighet 

godkänd, vilken kommer att träda i kraft när väl Emil har genomgått den sterilisering som han 

väntar på att bli kallad till. Emil sökte sig till utredningen då det var det enda sättet att få 

behandling och att få den bekostad av staten. Emil definierar sig som en queer transsexuell pre-op 

kille. 
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Bella (MTF) sökte sig till utredningen första gången för fyra år sedan, då hon fick beskedet 

att hon inte ansågs vara transexuell. Hon sökte sig dit igen ett och ett halvt år senare och befinner 

sig nu i real life testfasen. Eftersom Bella har fått vänta så länge på att få hjälp har hon börjat 

självmedicinera hormonpreparat på grund av att hon inte orkar vänta på att (eller om) de ska 

besluta att hon ska få hormonbehandling. Detta ses som problematiskt, både av lagen och av Bella 

själv, eftersom den som tar hormoner utan stöd av lagen ej ges tillgång till vårdresurser (se SOU 

2007:16), till exempel kontroll av nivåer och blodvärden. Bella definierar sig dels som tjej, utifrån 

det sociala kön hon känner sig tillhöra, dels som trans, intergender eller genderqueer utifrån ett 

politiskt ställningstagande. Bella sökte sig till utredningen för att få ett juridiskt könsbyte samt 

behandling som ingår i detta. 

Anton (FTM) har fått diagnosen transsexuell och har träffat rättsliga rådet, som har 

godkänt hans ansökan. Under ett års tid fick Anton hormonbehandling, som han har avbrutit 

eftersom han tänker att han någon gång i framtiden vill kunna föda barn. Han avvaktar likaså med 

steriliseringen, vilket gör att han nu befinner sig i en slags mellanfas, mellan diagnos och juridiskt 

könsbyte. Anton definierar sig som man och är tydlig med att han inte ser frågan om att föda barn 

som en ”bevarad” kvinnlighet hos honom utan mer som en uppoffring. Så som det ser ut idag vore 

det en nästintill praktisk omöjlighet för Anton att skaffa barn om han inte själv bär det eftersom 

han lever med en annan man och sett utifrån att inget homosexuellt par ännu i Sverige har tillåtits 

adoptera ett barn, i annat fall än närståendeadoption, trots att lagstiftningen tillåter det.  

Tal (FTM/Queer) har nyligen fått diagnosen transsexuell efter en något utdragen utredning, 

som har försvårats dels på grund av utredarnas förhållningssätt till att Tal har en ADHD diagnos 

sedan tidigare. Tal befinner sig nu i behandlingsfasen och hen väntar på att få börja med hormoner 

och att få träffa rättsliga rådet för att få sin ansökan om ändrad könstillhörighet prövad. Tal 

definierar sig som trans, och med det menar hen att hen ser sig som vare sig man eller kvinna, just 

eftersom hen inte tror på kön. Tal skulle helst se att samhället inte behövde pronomen och säger att 

hen gärna ser att de som talar om henom använder sig av de könsneutrala pronomen hen eller 

henom, om de orkar ta den politiska debatten, vilket hen själv säger att hen inte gör. Med respekt 

för Tals önskan kommer jag att referera till henom som just hen.  
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5 Empiri och analys 

I det följande kommer jag att ge mig i kast med att analysera studiens empiri med hjälp av teorier 

som presenterats tidigare i uppsatsen samt tidigare forskning. Jag har valt att dela in min analys 

utifrån fyra olika teman som jag kallar: Skapande av den transsexuella mallen, Gissningslek, 

Förhandlingsmöjligheter samt Maktasymmetri.  

 

5.1 Skapandet av den transsexuella mallen 

Då studien är genomförd i ett västerländskt samhälle är det intressant att ställa detta mot den 

västerländska normen genom vilken kön förstås. Butler menar att uppdelningen av man och 

kvinna är den binära ram som allt utgår från medan genus är den kulturella betydelsen av kön, vars 

ramar utgörs av uppdelningen av maskulint och feminint (Butler 1999). Detta återfinnes i 

utformningen av utredningen om könstillhörighet, där det första steget består av att 

utredningsteamet samlar information om de sökandes allmänna och psykosexuella utveckling 

genom att undersöka typen av crossdressing (att patienten klär sig i motsatta könets kläder), 

sexuell läggning, sexuellt beteende och kroppsbild (se SOU 2007:16). Butler förklarar att kvinnor 

förväntas vara feminina och män maskulina (Butler 1999), vilket kan svara på vilken typ av kläder 

den sökanden förväntas bära utifrån utredningens perspektiv. Vid vårt möte bär Bella vad jag 

uppfattar vara vanliga ”tjejkläder” (byxor och en tröja), som hon menar är av samma typ som dem 

hon har burit då hon har träffat sina utredare. Vid ett av deras möten har de emellertid sagt att hon 

inte klär sig särskilt kvinnligt. När jag i samtal med Bella frågar om hon anser sitt könsuttryck vara 

viktigt svarar hon att:  

 
[d]et är jätteviktigt. Det är konstigt samtidigt, mest därför att det skiljer sig från andra, jag har fått 
höra från vänner att, en transsexuell vän, att jag inte passerar som transsexuell om jag är, om jag klär 
mig som jag gör. Det finns liksom inte riktigt utrymme att diskutera de här sakerna för det är inte så 
vanligt. Jag odlar ju liksom polisonger och det är ju inte en del av min manlighet men det är det ju för 
andra. Och där tror jag att det skiljer sig en del, jag kan ha en del manskläder på mig som jag tänker 
att det använder nog tjejer rätt så vanligen Men jag ser inte det. Men annars hatar jag ju att ha manliga 
kläder och att ha skägg även om det är ok att dragga, för det är ju en annan sak. 
 

Det Bella här tar upp är intressant ur flera aspekter. För det första görs bedömningen av en annan 

TS-person, som menar att utifrån Bellas utseende ser hon inte ut att vara (är hon inte) en kvinna. 

Oavsett avsikten bakom kommentaren från vännen, gällande Bellas kläder, anser jag utifrån 

Foucaults tankar att det här är ett exempel på hur personer inom samma ”grupp” disciplinerar 

varandra. Det kan ha varit så att vännen var orolig över hur Bella uppfattas av sina utredare och att 

deras uppfattning av Bellas bristande kvinnlighet skulle vara negativt vid bedömningen av hennes 
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som transsexuell eller ej. Det skulle också kunna röra sig om att Bella även inom sin ”egen grupp” 

anses vara en avvikare som utmanar rådande normer. När Bella avviker från den stereotypa bilden 

av hur en TS-kvinna förväntas vara skapar hon friktioner inom gruppen. Bellas avvikande riskerar 

att utsätta andra TS-kvinnor för mätande och ifrågasättande blickar eftersom hon utmanar 

samhällets förståelse för hur en transsexuell person skall vara, och därför korrigeras hon av dem 

inom gruppen. Vad händer med gruppen transsexuella kvinnor om vissa avviker och därmed 

utmanar stereotypen (se Foucault 2003)?  

För det andra odlar Bella polisonger, vilket för Bella inte handlar om någon manlighet utan 

något som hon helt enkelt bara tycker är snyggt. För det andra bär Bella kläder som burna av cis-

kvinnor ej skulle ifrågasätta deras kvinnliga kön, vilket är fallet för Bella. Butler menar att vi 

skapar kön genom hur vi klär oss och hur vi agerar, och att skapandet av kön ska ses som 

kontinuerligt (Butler 1999). Jag uppfattar en differens mellan vilken typ av kläder som passerar 

som manliga respektive kvinnliga cis-kvinnor och TS-kvinnor emellan. Jag ser det som att 

samhället med sin oförmåga att förstå det som går utanför den heterosexuella matrisen kräver att 

TS-personer ska vara mer ”normalt” kvinnliga respektive manliga än cis-personer för att inte få 

sitt kön ifrågasatt. Rent spekulativt skulle det gå att anta att även cis-kvinnor med, enligt matrisen, 

manliga drag påverkas av samma disciplinfunktion. Som jag tolkar det handlar det då inte i 

främsta rum om att de behöver självbekräftelse gällande sitt kön, även om så också kan vara fallet, 

utan snarare om en strävan efter att inte avvika i miljöer där den heterosexuella matrisen sätter 

agendan.  

När Bella leker med sitt könsuttryck, och inte alltid följer den heterosexuella matrisens 

krav på vilka könsuttryck som tillåts återspegla ett visst kön, blir det kön som Bella anser sig 

tillhöra inkongruent med det kön som omgivningen förstår henne som. Då Bellas anatomi inte är 

samstämmig med cis-kvinnors blir också kraven på Bellas könsuttryck strängare. Att Bella säger 

att hon aldrig skulle bära kläder som får henne att känna sig manlig tycks inte vara tillräckligt för 

att avgöra vad som är manligt eller inte för hennes del. Det verkar i slutändan vara utredarna som 

definierar om Bella klär sig kvinnligt nog eller ej utan att de behöver försvara sitt 

ställningstagande eftersom de enligt matrisen har tolkningsföreträde. Det begränsade utrymmet att 

skapa sitt eget könsuttryck är återkommande hos de intervjuade. Anton upplevde bland annat 

under sitt besök hos logopeden att de försökte påverka honom gällande hans sätt att tala:  

 
Jag tyckte att, det kändes som om de ville typ sätta fast på mig ett lösskägg på mig eller någonting 
sånt där. Jag ville liksom fortsätta att prata så som jag pratar, och inte lära mig hur killar pratar. Det 
var typ som att låtsas vara någonting, medan jag ville vara mig själv. 
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Även Anton upplever här ett begränsat utrymme för att vara sig själv. De vill göra honom normalt 

manlig, medan Anton redan anser sig vara manlig så som han är. Just gällande logopedbesöket 

säger Anton att han inte har sökt sig till utredningen för att förvandlas till man. I det här läget blir 

det synligt att TS-personen inte ges rätt att tolka vad som för denne är ett dugligt könsuttryck. 

Butler förklarar att den heterosexuella normen både är i behov av, och reglerar, genus som en 

binär relation inom vilken maskulin är väl åtskild från feminin (Butler 1999). Konsekvensen av 

detta blir att när en person önskar förändra sitt kroppsliga kön så att det överensstämmer med det 

själsliga förväntas denne också acceptera hela ”paketet” för det ”nya könet” eftersom det inte blir 

möjligt att kombinera maskulint med feminint i detta skapande skede. I SOU 2007:16(50) ges en 

beskrivning av nuvarande verksamhet samt hur det som är möjligt att göra ska göras: 

 
En persons könsidentitet kan i de flesta fall inte förändras i vuxen ålder, utan behandlingen måste i 
stället syfta till att i största möjliga mån få den transexuelles kropp att likna det önskade könets. Detta 
sker genom farmakologisk och kirurgisk behandling.  
 

I utredningens syfte finns också ett medföljande krav som består av att den transsexuelles kropp 

ska efterlikna det motsatta könets. Utöver de kroppsliga ingreppen (bröst, livmoder, genitalier) 

ingår i behandlingen även att ändra på röst, hårväxt och övriga fysiska könsspecifika 

karakteristiska drag, där det senare påverkas med hjälp av hormoner. För FTM innebär det att 

brösten omopereras, livmodern tas bort och testosteron tillförs med avsikt att få kroppen att 

efterlikna det manliga idealet. Avsikten med denna behandling är tydlig, det gäller att få kroppen 

att efterlikna det önskade könets kroppsideal (se SOU 2007:16:50ff). Med detta i fokus ställs en 

diagnos av den sökanden, baserad på en formell psykiatrisk utvärdering enligt DSM-IV-TR eller 

ICD-10. Där föreligger ett informellt krav på att den sökande dels skall klä sig enligt en mall för 

stereotyp könsroll, dels skall kroppsbilden förväntas vara på ett visst sätt (se SOU 2007:16:45ff). 

Edenheim menar att lagen har kommit att se transsexuella som en ofarlig kategori eftersom de inte 

ifrågasätter matrisens binära könsuppdelning utan snarare bekräftar den. Hon menar att 

könskorrigering därför kan ses som att samhället hjälper till att rätta till dessa ”naturens misstag” 

genom att TS-personen antingen korrigeras till den man eller kvinna som denna hen kroppsligt 

egentligen skulle ha fötts till (Edenheim 2005). Kraven som ställs på dem som utreds med stöd av 

lagen återspeglar de förväntningar som existerar inom den heterosexuella matrisen, som med sin 

binära könsmodell bestämmer kön utifrån en persons anatomi. Med anledning av att de 

transsexuellas kön baseras på den inre känslan, och inte hur kroppen ser ut, hamnar fokus istället 

på kroppen och könsuttrycket. För till exempel Emil och Max var detta inte ett problem utan 

snarare en överrensstämmelse med både deras könsuttryck och varför de ursprungligen sökte sig 

till utredningen. Det är svårt att avgöra om det här handlar om att de försökte passera som 
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utredningens stereotypa bild av hur en TS-person är/ska vara för att på så vis genomgå en mindre 

konfliktfylld utredning, för att efteråt leva livet på eget vis, eller om kraven och deras levnadssätt 

helt enkelt är kongruenta från början. Dock bör jag belysa att denna önskan delvis kom att 

modifieras under utredningens gång, och för till exempel Max och Anton, som i dagsläget inte vill 

eller vet om de vill sterilisera sig, kan oviljan att underkuva sig för utredningens krav bli ett 

problem. Det går alltså inte att förbise problematiken kring att samhället i många avseenden inte 

förmår tolka sakers varande när de befinner sig utanför den heterosexuella matrisens ramar. Rent 

teoretiskt blir konsekvensen av en oförmåga att passera som ett av de två sanna könen att en 

person inte blir förstådd, och finns därmed inte (se Butler 1999). Utifrån samhällets rigida 

heteronormativa synsätt kan det då ses som rimligt att ställa som krav på TS-personer att de 

passera som antingen man eller kvinna eftersom att heteronormen inte tillåter något annat. 

 

 

5.2 Rykten och gissningsleken 

Den psykiatriska bedömningen som görs i utredningen om könstillhörighet gör en bedömning 

gällande ”förutsättningar både i den fysiska och psykiska framtoningen för övergång i motsatt 

könsroll” (SOU 2007:16:51). Detta är ett av kriterierna som de sökande måste uppfylla för att 

anses lämpliga att gå vidare i utredningen och få behandling. I den heteronormativa kontexten 

skapas genusidentiteten bland annat genom tabun, vilkas syfte är att korrigera normbrytare. 

Genom att avvikare korrigeras, antingen av andra eller genom självdisciplin under hotet om 

sanktioner, uppstår en falsk bild av genuskategorierna som stabila. Butler menar att då genus 

framstår som stabilt i det binära könssystemet blir det inte lika synligt att det finns genus som inte 

passar in i det (Butler 1999).  

På min fråga till de intervjuade huruvida de känner att utredningen har ställt krav på deras 

könsuttryck får jag lite blandade svar som alla rör sig kring att där finns ett outtalat krav. Som 

tidigare nämnt upplevde Anton att logopeden försökte få honom att tala på ett mer ”manligt” sätt 

än han ansågs göra, trots att Anton själv kände sig manlig nog. Vidare nämnde jag hur Bella fick 

höra att hon inte klädde sig särkilt kvinnligt, vilket hon själv menar snarare har med hennes 

uppfattning om kön att göra än något annat. Slutligen säger Max att han tycker att det har ställts 

krav men att det är svårt att veta vad som kommer från utredarna eller psykologen eller Max 

fördomar om dem, men tillägger att han kände att ”det var en fördel att komma i skjorta och kort 

hår och sådär. Och när de ställer frågor, att jag svarar mer mot det manliga hållet av det spektrum 

av svar som stämmer om mig”. På frågan om de har känt att utredningen har försökt styra deras 
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könsuttryck på något vis svarar de emellertid samstämmigt nej, och Tal utvecklar sitt resonemang 

med att hen egentligen inte tror det ”för jag tar det säkra före det osäkra. Ifall de vill det så ska det 

inte finnas något för dem att fastna på”. Vad som är intressant med detta är att utöver de ovan få 

exempel anser de intervjuade sig inte ha blivit styrda gällande sitt könsuttryck när de samtidigt 

lyfte upp hur de har anpassat sig efter vad de tror har förväntats av dem.  

Min tolkning är att beroende på hur väl den sökande lyckas uppvisa en bild av sig själv 

som stämmer överens (helt, delvis eller inte alls) med den mall av hur den korrekta transpersonen 

ska uppträda, känna och se ut kommer utredningsteamet att avgöra om vederbörande är 

transsexuell eller inte. Vad utredningen med sitt diagnostiska verktyg egentligen säger är att de 

som anses vara subjekt för utredningen, och därmed kan räkna med hjälp, är de som efter 

korrigeringen passar in i matrisen, d v s matriskorrekta människor. Skulle de trots allt avvika från 

normen riskerar de, sett dels utifrån deras erfarenhet men också deras upplevelse av hot om 

sanktioner, att få sitt kön ifrågasatt av utredningen, vilket i längden skulle innebära att de blir utan 

hjälp. Åter igen tycks jag utläsa en form av disciplin, som den Foucault talar om. Genom att 

förhålla sig och delvis anpassa sig till utredningens disciplinartade utformning och de krav de 

delvis har upplevt och delvis tror ställs på dem kommer de att utöva en slags självdisciplinering 

för att undgå potentiella sanktioner i form av förlängd utredning eller i värsta fall utebliven 

diagnos (se Foucault 2003). Utifrån detta blir TS-personernas möjlighet att vara sig själva, liksom 

på vilket sätt de tillåts ge uttryck för sitt självuppfattade kön, begränsat i förhållandet till matrisen, 

som min empiri visar på bärs fram av utredningen och utredarna. Konsekvensen blir att TS-

personer fråntas möjligheten att avvika från den rigida heteronorm som de på grund av sin anatomi 

drabbas av. 

Eftersom det är utredarna som har tolkningsföreträde och inom utredningen sätter upp 

normen för vad som är passerbart som (se Butler 1999), blir det viktigt för de utredda att ha 

kännedom om vad som förväntas av dem för att inte riskera att bli utan hjälp. Emellertid, när jag 

tittar närmare på min empiri utläser jag en stor ovisshet, som i längden skapar en viss osäkerhet 

hos de intervjuade. Tal, som sedan tidigare har fått diagnosen ADHD utanför utredningen, berättar 

om sitt andra besök hos utredarna, som uttryckligen hade sagt att de tyckte att Tal hade för mycket 

ADHD. De menade att Tal inte var fokuserad och skickade därför hem henom med beskedet att de 

skulle skicka en remiss till sex månader senare och så fick de se hur det var med henom då. Om 

hen fortfarande hade för mycket ADHD kunde hen höra av sig och då skulle de skicka en ny 

remiss ytterligare ett halvår senare. Då vi pratar kring händelsen frågar jag om Tal tänker på vad 

hen säger under sina möten med utredarna, varpå hen säger: 
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Ja, absolut, speciellt efter den gången då de inte tyckte att jag var tillräckligt fokuserad. Nästa gång 
jag går dit så får jag ju tona ner. Jag gjorde inte det i början, för det går ju en massa rykten om vad 
som är rätt och fel, men jag tänkte att det orkar jag inte bry mig om det. Men samtidigt eftersom det 
är så att jag inte har sett av dem så har det knappt, det är ju inte så att jag behöver ljuga men det är 
mer att jag kommer dit och så frågar de ingenting eller så får jag ju säga, ta fram det som jag tror att 
de vill höra (Tal). 

 

Myten om hur de utredda kan bete sig eller vad de kan säga tycks alltså skapa en slags 

gissningslek som de utredda tvingas spela med i. Tal säger att hen känner det som att de ska 

bedöma om hen passar in, och hen utvecklar sitt resonemang med att hen inte vet utifrån vad hen 

ska passa in. ”Det finns någon sorts rätt och fel, och förra gången var det fel så då känns det 

verkligen som hålla god min i rätt spel”. Anton menar att gränsen mellan det tillåtna och otillåtna 

inom utredningen skapar en osäker gräns som de måste förhålla sig till och säger att: 

 
tydligen är det så att de som fortfarande tycker om att klä sig i tjejkläder [bland dem som går 
utredningen] så ses dessa som transor, och det vågar de ju inte berätta. Så man måste passa sig för 
såna saker, man måste tänka före vad man kan säga och inte säga. 

  

Även Tal nämner detta när hen pratar om hur hen brukar klä sig då hen träffar sina utredare, och 

då i synnerhet i början tills hen inte längre orkade tänka på det. Samtidigt förtydligar hen att hen 

hellre klär sig passerbart än snyggt, och att klä sig i glada färger blir då inte aktuellt eftersom hen 

då skulle kunna uppfattas kvinnlig. Åter igen exemplifieras de utreddas tvång att förhålla och 

anpassa sig till en klädkod som de själva inte associerar med sitt kön på grund av rädslan för 

sanktioner. ”Jag fick vara försiktig med mina frågor för de tyckte att om jag ställde för många 

frågor så verkade jag osäker”, säger Anton, som samtidigt säger att det inte fanns utrymme för att 

uttrycka sig om sådant inför utredarna utan det fick han istället ta med sina kompisar. Bella ger 

ytterligare stöd för Antons upplevelser då hon berättar om sin upplevelse av bristen på att få hjälp 

med att hantera vissa känslor som har med utredningen att göra och säger: 

 
Det finns väldigt lite utrymme att må dåligt i kontakten med dem, tex jag som har svårt med 
auktoriteter, kontakt med psykologer och lärare och sådär. Jag blir väldigt nervös, och där känner jag 
att de inte har förstått. När jag har kommit in så har jag fått väldigt mycket ångest. 
 

När det gäller frågor kring utrymmet för att uttrycka och hantera rädslor inom utredningen 

sammanfattar Tal exemplifierande det som jag utifrån empirin uppfattar som en central upplevelse 

hos merparten av de intervjuade: 

 
Nej det har det inte funnits, jag har fokuserat på att ta mig igenom den här farliga situationen. […] 
Rädslor, men osäkerhet och tvivel finns ju inget utrymme för. Tvivel över huvud taget. Kring allt. Du 
ska vara stabil och säker [på att vara transsexuell] men också på allting annat för att kompensera. Jag 
må vara transsexuell men annars är det inget fel på mig tack! Och annars gäller det att dölja det. 
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Tal berör flertalet av de aspekter som mitt resonemang ovan belyser. Utredningen ses som en 

farlig situation som de måste ta sig igenom, utan att där finns utrymme för stöd att hantera de extra 

känslor som dyker upp i samband med oro och rädsla. Dels handlar det om den upplevda 

straffsituationen, där utredarna uppfattas ha reagerat på de utreddas varande eller agerande med ett 

disciplinerande syfte. Exempel på detta är kommentarer och åsikter kring de utreddas könsuttryck 

eller ovilja att sterilisera sig. Med anledning av denna upplevda riskfyllda situation lämnas där i 

utredningen mycket lite utrymme för ärlig förhandling eftersom det är omöjligt att veta vilken 

ärlighet som är tillåten. De som utreds skulle kanske kunna vara mer av ”sig själva” under 

utredningens gång om de visste vad som förväntades av dem, istället för som nu i många fall en 

omarbetad version av dem själva på grund av en ovisshet där det säkra tas före det osäkra. 

Resultatet som jag ser det blir att de blir utredda, utifrån en mindre ärlig bild av dem, samtidigt 

som de inte ges tillgång till hjälp att hantera sådant som de är oroliga över. 

 

 
 

5.3 Förhandlingsläget under luppen 

När jag nu har tagit upp på vilket sätt de intervjuade har förhållit sig till de krav och förväntningar 

som har ställts på dem blir det intressant att ställa detta i kontrast till deras utrymme att påverka 

själva utredningen. Samtliga intervjuade har synpunkter på utredningen som sådan, gällande bland 

annat huruvida den ska finnas kvar men också rent konkreta sakförändringar som de anser bör 

genomföras. Jag har tidigare tagit upp de konflikter som har uppstått mellan den utredde och 

dennes utredare eller psykolog. Exempelvis ansågs Bella inte klä sig tillräckligt kvinnligt och hon 

odlar dessutom polisonger. Anton upplevde att han inte ansågs tala manligt nog och han funderar 

på att någon gång i framtiden föda barn, trots att detta skulle innebära att han måste vänta med en 

ändring av juridisk könstillhörighet. Slutligen fick Tal höra att hen hade ”för mycket” ADHD, 

vilket anses försvåra en diagnostisering av hans transsexualism. När Tal berättar om hur 

kommunikationen i möte med utredarna har sett ut samt vad hen tänker om vad som skulle ha hänt 

om hen hade konfronterat dem säger hen: 

 
Förra gången bestämde de sig för att det inte gick att kommunicera med mig. Jag frågade och de 
svarade inte och gången efter tyckte de att jag nästan hade varit psykotisk och det är ju ingen dialog 
utan någon sorts, det ska titta på mig och se om jag passar in eller inte. 

 
Tal upplever att hens utredare inte vill svara på de frågor de får, som hen ställde på grund av att 

hen upplevde sig sakna grundläggande information om utredningsprocessen och vad som 

förväntas av henom. Genom att inte besvara Tals frågor utestängs hen från dialogen, vilket gör att 
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utredarna besitter makten över kommunikationen. Detta skapar en brist på förutsägbarhet för Tal 

vilket hen uppfattar skapar osäkerhet. Samtidigt som hen i samtal med utredarna blir bedömd 

baserat på det hen uttrycker vet hen inte utifrån vad utredarna tolkar det som sägs på grund av 

deras dolda agenda. Den blir dold därför att de inte svarar på några frågor. Tals frustration som 

uppkom på grund av detta, och dess konsekvens bestående av att hen bedömdes vara ofokuserad, 

ser jag som ett exempel på hur en sluten dialog skapar maktlöshet hos ”klienten” och riskerar att 

producera en oriktig bedömningsgrund. Vidare säger hen: 

 
[…]om jag hade ifrågasatt öppet, hade det tagit ännu längre tid och med tanke på att det gick ca ett 
halvt år mellan besöken och att jag inte på förhand visste när jag skulle få nästa tid hos dem, ville jag 
inte göra något som fick mig att vara i deras makt och sväva i ständig ovisshet längre än nödvändigt 
(Mailkonversation, 12 dec, 2009). 

 

Det Tal beskriver talar för att det vare sig finns utrymme att ifrågasätta eller ställa frågor för att 

skapa förståelse för det som händer eller förväntas av dem. Citatet ovan ger ett sken av den 

rådande tvisten som existerar mellan den utredde och utredarna, gällande vem som är bäst lämpad 

att förstå och bestämma hur de ska förhålla sig till en konflikt. Det som händer i utredningen är att 

Tal i egenskap av utredd har förlorat äganderätten till konflikten då hen befinner sig i ett system 

där utredarna har tolkningsföreträde (se Skau 2007). Tal beskriver att hen upplever att där vilar ett 

hot om fördröjd utredning. Enligt lagen finns möjligheten att fördröja eller förlänga en utredning 

om utredarna av en eller annan anledning anser sig osäkra på den som utreds (se SOU 2007:16). 

Det kan emellertid vara så att utredarna egentligen själva blir osäkra när Tal utmanar deras 

äganderätt till konflikten, och i längden deras maktposition. Min tolkning är att Tal med sina 

frågor, och genom att gå utanför sin roll som enbart ”utredd”, ses som en rättshaverist, som av 

utredarna upplevs försöka rucka på det förutbestämda ”spelet”, i vilket utredarna förutsätter sig har 

ensamrätt till att sätta agendan. Emellertid menar Tal att hen endast är ute efter att öka sin 

förståelse för de förväntningar och krav som utredningen ställer på henom och som hen annars 

endast kan gissa sig till. Att låta Tal förstå att hens beteende kommer att få negativa konsekvenser 

är ett sätt för dem att återinföra gränsen mellan deras position som rättstolkare och Tals 

underlåtenhet, som Tal med sina frågor tycks ha gjort diffus. På så vis återtar utredarna 

äganderätten över konflikten, som genom Tals nödgade underlåtenhet slutar existera, och därmed 

återskapas maktasymmetrin i relationen (se Skau 2007). Under intervjun berättar Bella om hur hon 

har upplevt sin utredning och om att hennes utredare och hon inte är överrens om vissa saker. 

Bella nämner att hon ”vill vara snäll”, vilket hon sedan tar tillbaka med ett förtydligande: 

 
Alltså, jag vill ju inte vara snäll. Jag tycker ju att det är bra att jag har vågat säga ifrån. Första gången 
gjorde jag inte det. De sa att du är inte transsexuell och så sa jag, ok då, och så gick jag hem och 
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mådde dåligt i ett, ett och ett halvt år. Men jag upptäckte rätt så snabbt att när jag sa ifrån så var deras 
reaktion att, väldigt förvånansvärd, inte aggressiv men diskrediterande. När jag sa emot om vissa 
saker eller tyckte att en fråga inte skulle spela någon stor så användes det mot mig, att jag inte gick att 
prata med eller att jag hade blivit värre. Då kände jag att, det hjälpte inte. Nu har jag å andra sidan 
svårt att spela normal, nu är det för sent. Om jag nästa gång inte säger emot så tror de att jag kanske, i 
och med att mitt problem delvis är att jag skulle ha en identitetskris så är det inte bra att bete mig 
annorlunda än vanligt.  
 

Precis som Tal upplever Bella att hon stängs ute från dialogen. När hon har synpunkter på 

utredningen och dess innehåll, drabbas Bella av korrigerande sanktioner genom tysthet istället för 

att de bemöter hennes kritik. Bella blir helt enkelt en person ”som det inte går att samtala med”. 

Jag förstår det som att utredarna har en bild av Bella som inte alltid är kongruent med den person 

som de har framför sig under deras korta och långt åtskilda möten. Gällande just tidsaspekten 

säger Bella att ”[h]är är tiden du får med utredarna väldigt begränsad, som det ser ut i [stad] nu är 

det en timme i halvåret. Det är väldigt svårt för dem att bilda sig en uppfattning under den tiden”. 

Bella, vars uppsyn under luppen inte tycks tilltala utredarna, har hamnat i ett läge med ett betydligt 

begränsat förhandlingsläge på grund av rädslan av att de ”redan har en tillräckligt dålig 

uppfattning om henne”. Den identitetskris som Bella har tillskrivits gör att hon måste hålla inne 

med sådant som kan få utredarna att anse att Bella ”inte går att prata med eller att hon har blivit 

värre”. Min tolkning är att den som söker sig till utredningen måste inte bara uppföra sig 

”matriskorrekt” i relation till det kön hen anser sig tillhöra utan hen måste även under en timme, 

en till två gånger i halvåret lyckas presentera sig som en endimensionell stabil person oberoende 

av vad som händer i livet i övrigt. I en konversation per e-mail oss emellan uttrycker sig Anton i 

följande citat kring möjlighet att som utredd TS-person uttrycka sig under utredningen: 

 
Jag tror att de (i utredningsteamet) är övertygade om att de bristfälliga riktlinjerna som tagits fram för 
ts-vård är de enda rätta och att de tvivlar på att man är ts om man ifrågasätter/kritiserar alltför mycket, 
man måste passa in i deras mall (12 dec, 2009).  
 

Utöver de tidigare aspekterna lyfter Anton här in ytterligare en gällande kravet på att de som söker 

sig till utredningen måste vara säkra. Men för de intervjuade handlar det inte om att de inte skulle 

vara eller måste vara säkra, utan där inte finns något utrymme till tillfälligt tvivel eftersom det inte 

heller finns något utrymme att hantera detta tvivel. Om då frågor skulle känneteckna tvivel är det 

förståeligt att utrymmet för de utredda att skapa sig insikt om utredningen krymper något 

ytterligare. Deras utrymme för att våga kritisera, kommentera eller filosofera öppet och ärligt utan 

att drabbas av sanktioner tycks bero på hur väl de intervjuade lever upp till utredarnas 

förväntningar och krav. Bland dem jag har intervjuat har de inte i någon större utsträckning haft 

möjlighet eller vågat ge fritt utrymme för sitt könsuttryck eller uttrycka sig ifrågasättande eftersom 

att de både har upplevt och misstänker att det på ett eller annat sätt skulle få negativa konsekvenser 
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för deras utredningsförfarande. Deras upplevelser säger helt enkelt att för att passa in ska du vara 

skötsam och ha en tydlig uppfattning om att kön har olika roller, men ännu viktigare är att de 

anpassa sitt ”rollspel” efter det kön de önskar korrigera sig till.  

Rent teoretiskt skulle en person som Emil och Max, som av utredarna sett inte har utmanat 

mallen för den matriskorrekta TS-personen i samma utsträckning som de andra, kunna uttrycka sig 

mer fritt på ställen där de andra har känt sig tvungna att hålla tillbaka med sin kritik. Emellertid 

har jag förstått att osäkerheten är stor även för dessa personer och Emil säger själv att ”i början var 

jag väldigt rädd för att om jag kritiserade utredningen för mycket skulle det slå tillbaka mot mig 

och mina möjligheter att fullfölja den” (Mailkonversation, 13 dec, 2009). Bristen på insikt i 

processen och kunskap om vad som förväntas av dem för att anses leva upp till mallen gör helt 

enkelt att även de som upplevs som matriskorrekta TS-personer tvingas till tystnad. Dock vill jag 

förtydliga att jag ser att det går att dela in de intervjuades upplevda utrymme att vara sig själva i 

olika grader, där Emil och Bella befinner sig på skalans motpoler. Emils tankar om kön, som 

visserligen ej är densamma som den för utredningen, tycks inte utgöra något faktiskt problem för 

honom då hans uttryck vare sig ifrågasätts eller behöver manipuleras för att passa in i mallen för 

vad som utgör en matriskorrekt TS-person. Bella däremot upplever sig både ifrågasatt och i viss 

mån tvingad att anpassa sig för att inte avvika för mycket alltmedan hon faktiskt inte vet vad hon 

anpassar sig efter.  

 
 

5.4 Maktasymmetrier och strategier 

Min läsning av det empiriska materialet har visat på en uppfattning om en stark maktnärvaro 

gällande utredningens utformning och de utreddas relation till sitt utredningsteam. De intervjuade 

nämner flera gånger termen makt och hur de måste förhålla sig till den, samt hur detta påverkar 

dem. Den makt som avhandlas i denna studie har många aspekter, och för att förstå sambanden 

dem emellan ser jag det som nödvändigt att belysa dem utifrån mina intervjupersoners 

upplevelser. När jag frågar Tal om det är något hen har reagerat på under utredningen säger hen: 

 
Jag tycker att det är väldigt ansvarsöst. Från att säga till folk att de är psykotiska till att… just det att 
det är ingen liten grej. Det går inte att få tag på dem det går inte att få någon information, de 
kommenterar inte. Det går ju inte att tala om rättssäkerhet […]Och det är inte så att de har sagt att så 
här ser det ut och det är de här tiderna vi har och det här går det ut på utan det är verkligen, medvetet 
eller inte, men det oavsett är för dem ok att hålla oss ovetande och det är ju ett maktövertag. Vilket de 
redan har väldigt stort. 
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Inledande refererar Tal till den gången då utredarna tyckte att hen hade för mycket ADHD och 

verkade ofokuserad eller, som de vid följande träff sa, att hen nästan var psykotisk. Tal uppfattar 

informationen som ges gällande hens utredningsförfarande som nästintill obefintlig, vilket hen 

menar är grund för att ifrågasätta rättssäkerheten. Dessutom, på grund av att utredarna inte tycks 

svara på de frågor Tal ställer i möte med dem, ger hen ett tydligt exempel på hur hen som 

hjälpsökande underordnas dem som har makten att besluta. I likhet med de verksamheter som 

Billquist (1999) tar upp i sin studie, där klienter underordnas genom att dörrar hålls låsta, genom 

begränsade telefon- och besökstider samt existensen av olika krav och kriterier som måste 

uppfyllas från klientens sida, förhandlas makten genom fördelning av kunskap och tillgång till 

resurser (se Billquist 1999). Den bristande information är ett sätt för utredarna att ”hålla dörrarna 

låsta”, och genom att de begränsar möjligheten att komma i kontakt med dem skapar de en tydlig 

distans som gör det svårt för Tal att få tillgång till sin utredningsprocess.  

Den makt som juridiken utgör kopplas samman genom att det önskade endast finns på ett 

ställe, vaktat av ”gate keepers”, nämligen utredningsteamet. Dels handlar det om den makt som 

utredningsteamet i egenskap av lagtolkare och laguträttare besitter (se Skau 2007). För de 

intervjuade i min studie handlar det också om utifrån vad utredningen bedömer de subjekt som den 

är skapad att bedöma. Som exempel på detta har jag tidigare nämnt dels de kriterier som den 

utredde måste uppfylla för att få behandling, dels hur de intervjuade påverkas av, och tvingas 

förhålla sig till, utredarnas tolkningar och förståelse av dem under utredningen. Tal beskriver hur 

hen har påverkats av den makt som hen känner att utredarna besitter: 

 
Dels känns det kränkande, de har all makt över mitt liv och jag måste anpassa mig, det är 
förutsättningen. Så en sak också, det går åt väldigt mycket energi till att inte tänka på det, inte tänka 
på vad som kommer att hända, om jag kommer att få som jag vill. Om jag blir fast, av okänd 
anledning, och hur ska det gå sen hur ska jag tänka framåt i livet? 

 
Vad Tal här tar upp är återkommande hos de intervjuade och handlar om hur de tvångsanpassas 

utefter utredningens krav och förväntningar. Liksom tidigare presenterats, gällande själva 

utformningen och grunderna för utredningen, framstår utredningen främst som ett 

kontrollinstrument med avsikt att avgöra vilka som ges tillgång till hjälp. Järvinen (2002) anser att 

socialt arbete inte enbart handlar om stöd och hjälp utan också till stor del om kontroll och makt. 

Hon menar att detta beror på att hjälpen ofta är ett försök att åtgärda ett oönskat beteende samt 

kontrollera och förändra klienten (Järvinen 2002). Emellertid ifrågasätter jag utredningens 

”hjälpande” funktion utifrån vilken sorts hjälp som de utredda bistås med. Detta är något som Max 

berör då jag frågar om det är något han skulle vilja se ändrades i utredningen: 
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Alltså, jag fattar inte varför de ska ha de här testerna [hos psykologen] som har med allmänbildning 
att göra och sånt. Och sedan så skulle jag vilja att den mer var utformad så att man kunde få hjälp 
med det man behöver. Just nu så är det ju så att man måste vilja ha ett ”helt paket” för att få diagnos, 
men jag tycker att man borde få hjälp med det man känner att man behöver hjälp med istället. 

 

Empirin lyfter genomgående fram bristen på anpassning efter de utreddas behov. Både Tal och 

Max beskriver upplevelsen av att tvångsanpassas till något de egentligen inte vet vad det är. Där 

råder en tydlig brist på utrymme att hantera de utreddas osäkerhet och sökande efter information 

samt den rädsla som uppstår på grund av detta, vilket för Tals del består av att hamna i en situation 

där hen inte får någon hjälp överhuvudtaget. Eftersom utredningen om könstillhörighet är 

utformad inom den heterosexuella matrisen består den av en exkluderande diskurs som tillåts 

osynliggöra subjekt. På grund av detta riskerar dessa subjekt, liksom Tal, att sakna skydd på grund 

av att de ändå omfattas av den juridiska regleringen (se Rosenberg 2002). Det är just detta som 

Tals rädsla inför framtiden grundar sig på. Hen vet inte om den person som hens utredare uppfattar 

henom vara kommer att passera som ”rätt sorts” transsexuell och huruvida hen utifrån det kommer 

att få den hjälp som lagen erbjuder. Precis som Rosenberg säger skulle detta innebära att samtidigt 

som lagen säger att hen inte har rätt till hjälp har hen heller ingen annanstans att ta vägen för att få 

den hjälp hen vill ha varandes ett ”icke subjekt”. Om så blir fallet, vart ska hen då vända sig?  

Trots den av de intervjuade utpekade ständigt närvarande makten tycks empirin belysa 

strategier som de intervjuade, och andra som har utretts, brukar under vad som förefaller vara en 

tyst förhandling om makt. Exempelvis tillägger Tal gällande hens syn på kön, ”men det har jag ju 

inte sagt till min utredare”. Bella säger, på tal om huruvida hon hade velat ha mer stöd än det hon 

har fått, att ”[jag] hade väl egentligen velat lämna ut mig så lite som möjligt i den här utredningen. 

[…] Ju mer jag säger desto värre blir det”. När vi pratar om vad han skulle vilja se förändras 

gällande utredningen säger Anton: 

 
Jag vet inte, jag tycker att de kunde lägga ner mer tid på att träffas och lära känna en. Tydligen är det 
så att de som fortfarande tycker om att klä sig i tjejkläder [bland dem som går utredningen] då ses 
dessa som transor, och det vågar de ju inte berätta. Så man måste passa sig för såna saker, man måste 
tänka före vad man kan säga och inte säga. 

 

Intressant i detta citat är den tvåsidighet som makten består av. Å ena sidan skulle Anton vilja 

träffa sina utredare mer, vilket skulle innebära att de lärde känna honom bättre. Å andra sidan 

lyfter han fram att där trots utredningens strikta bedömningsmall finns ett utrymme, kanske tack 

vare den bristande tiden med utredarna, att i det dolda bedriva en egenformad transpraktik, i likhet 

med transpersoner (cis-män) som bär trosor under sina manliga kläder för att inte låta samhället 

trångsynthet påverka deras självbild (se Berg 2007). Parallellen ovan får mig ofrånkomligt att 

reflektera över det faktum att både i Bergs studie och i min tvingas personer underkasta sig den 
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heterosexuella matrisen samtidigt som de i det dolda gör uppror mot den. Strategin som jag tycker 

mig kunna utläsa består av att de som utreds undanhåller viss information som de vet skulle ha en 

negativ inverkan på bedömningen av dem som transsexuell och därmed undergräver de på sätt och 

vis utredarnas makt. Samtidigt som strategin möjliggörs genom att de träffar sitt utredningsteam 

både sällan och korta stunder ställs det stora krav på deras kunskap om processen och deras 

lyhördhet inför utredarnas outtalade krav. Dock är det inte alla som kan eller vill dölja sitt 

motstånd. Bella, till exempel, döljer inte sitt könsuttryck för att anpassa det till utredarnas 

förväntningar på henne, och hon blir också den som ”straffas” hårdast. Likaså Tal upplever sig 

straffad med förlängd utredningstid när hen med frågor och ifrågasättande visar motstånd mot den 

situation, präglad av bristfällig information, som hen befinner sig i. 

Samtidigt är det inte enbart klienten, eller den utredde i det här fallet, som med hjälp av 

strategier kan försöka hantera makten som uppstår i en situation där hjälparen även har som 

uppgift att kontrollera. Emil bland andra, när han talar om sina träffar med en kurator som ingår i 

utredningsteamet, säger: 

 
[…]och sen kuratorn i [stad] som alla får träffa två gånger, hon är ju helt fantastisk och ställde sådana 
frågor som du ställer nu. Vi sitter och diskuterar min syn på kön och sexualitet och hela den biten, 
som det skulle kännas konstigt om jag berättade det för min utredare som ser allt svart eller vitt, är du 
man eller kvinna? 

 
För Emil ter sig dessa möten som icke hotande. Det kan bero på att Emil i allmänhet inte känner 

sig ifrågasatt, eller av henne i synnerhet, men parallellt detta ser jag det som rimligt att tolka det 

som att kuratorn, som en del av utredningsteamet, här försöker hantera den etiska konflikt som 

uppstår mellan hjälp och makt. Genom att få maktassymmetrin att verka mindre lyckas hon 

framhäva sin position som hjälpare och kan därmed minska känslan av maktövertag hos Emil. I 

likhet med frivilliga socialarbetare har hon makt som kan osynliggöras eftersom hon inte behöver 

utöva den, då hon trots att hon ingår i utredningsteamet inte behöver fatta några beslut eller ställa 

några diagnoser. Att minska sin maktposition på detta sätt är emellertid inte helt oproblematiskt 

eftersom makten inte försvinner utan tar en ny skepnad. Även om kuratorn aldrig direkt utövar sin 

makt kvarstår maktassymmetrin indirekt eftersom mötet, hur trevligt det än är, ingår i en utredning 

som Emil deltar i på grund av brist på andra alternativ (se Skau 2007).  
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6 Avslutning 

6.1 Återkoppling till syfte och frågeställningar 

Mitt syfte med uppsatsen var att analysera utvalda personers, som själva definierar sig som 

transsexuella, upplevelser av hur det för dem var att genomgå en utredning om könstillhörighet. 

Följande frågeställningar besvarades: 

 

1. Hur ser de intervjuades syn på kön och könsuttryck ut? 

De intervjuade delgav sin specifika och tydliga syn, där de menade att kön och könsuttryck kan 

delas upp i tre huvudsakliga teman: kroppsligt kön, vilket enligt den heterosexuella matrisen 

definieras utifrån den könsbinära uppdelningen manliga och kvinnliga kroppar. Vidare finns 

socialt kön, vilket syftar till hur könet uppfattas av andra samt vilket pronomen andra använder för 

att avgränsa mellan manligt och kvinnligt. Slutligen rör det sig om en persons självidentifierade 

kön, alltså en persons mentala självuppfattning av sitt kön. Sammanfattningsvis såg de kön som en 

social konstruktion där manligt och kvinnligt endast var två extrema motpoler på en gråskala där 

människor oavsett kroppsligt kön befinner sig någonstans mellan det mest manliga och det mest 

kvinnliga.  

 

2. Hur upplever de intervjuade sitt kön och könsuttryck och hur relaterar det till deras upplevelse 
av utredningen om könstillhörighet? 

Det blev för mig tydigt att vad som av den heterosexuella matrisen uppfattas som manligt 

respektive kvinnligt inte alltid gick hand i hand med de utreddas syn på vilket könsuttryck som 

tillhör ett visst kön. Vissa av de intervjuade hade ett könsuttryck som till fullo stämde överens med 

det kön de önskade korrigeras till. Andra uppvisade en inkongruens gällande förmågan att leverera 

ett matriskorrekt könsuttryck i förhållande till det kön de anser sig tillhöra. För dessa personer 

handlar det inte om att frångå sin könsroll utan snarare om att de anser sin könsroll inkludera fler 

könsuttryck än vad utredningen ger utrymme för. Som resultat av detta skapas en konflikt mellan 

dem som ska bedöma de utreddas ”naturliga” tillhörighet till det kroppsliga motsatta könet 

eftersom deras könsuttryck inte anses passera som det matriskorrekta könsuttrycket.  
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3. Vilka krav och förväntningar ställs på dem som utreds enligt Lag (1972:119) om fastställande 
av könstillhörighet i vissa fall och hur förhåller de sig till dem? 

Empirin ger uttryck för att utredningsteamet ställer väldigt få konkreta uttalade krav på dem som 

utreds. Dock är det otydligt vad som kan anses vara ett uttalat krav eftersom de intervjuade trots 

allt upplever de outtalade kravens existens, genom att utredaren fäller dömande kommentarer 

gällande kläder eller annat könsuttryck, vid de tillfällen då den utredde TS-personen har 

misslyckats med att leva upp till kraven. Därför kan det förstås som att de krav och förväntningar 

som ställs på dem är icke existerande fram till den stund då någon bryter mot dem. De intervjuade 

förhåller sig till dessa krav på i stort sett samma vis, dock med variationer baserade på graden av 

utsatthet som deras förmåga att leva upp kraven framkallar. De som avviker som mest från den 

förväntade könsrollen tvingas i större utsträckning att anpassa sig och den bild av sig som de delar 

med sig av till utredningsteamet än vad de som inte avviker lika mycket eller överhuvudtaget 

behöver göra. Utifrån empirin är det emellertid så att även de som passerar som det kön de önskar 

korrigera till tvingas anpassa sig till vad de tror förväntas av dem eftersom det inte är förrän de har 

fått sin diagnos som de vet om de uppfattades ha ett matriskorrekt könsuttryck eller ej.  

 

6.2 Egna reflektioner 

Studiens empiri har tillåtit mig att skapa mig en förståelse som i vissa avseenden går utanför vad 

studiens syfte lyckas omfatta. Mina tankar har i huvudsak kretsat kring olika aspekter som 

tillsammans och var för sig får mig att uppleva utredningen som ensidig och med litet utrymme för 

mångfald gällande både transpraktik och resonemang. Något som jag upplever har ställt dessa 

tankar på sin spets är det faktum att intervjupersonerna har en speciell syn på kön, i förhållande till 

hur lagen och därmed utredarna förhåller sig till och tolkar kön, som inte alls speglas eller ges 

utrymme i utredningen. Det blir för mig tydligt att intervjupersonerna tolkar och förstår omvärlden 

utifrån ett stundvis helt olikt perspektiv, i många fall liknande ett queerteoretiskt perspektiv, i 

förhållande till det som utredningen grundar sig på. Samtliga berättar om hur de har upplevt sig 

anpassa sig till ett system som strider mot deras egen grundförståelse, av just kön och könsuttryck, 

som är i fokus för utredningen. Det blir en slags ”kulturkrock” som inte tillåts hanteras på lika 

villkor, utredarna relativt de som utreds, eftersom de utredda befinner sig i ett system där 

heteronormativitet är överlägset det som anses vara queert. Som jag förstår det upplever de 

intervjuade att utredarna har en bristande förståelse för dem och den kontext de befinner sig i 

utanför utredningen, vilket jag tror gör att utredarna inte heller vet hur de ska bete sig för att skapa 

ett utrymme för de utredda att göra sig förstådda. Dock behöver det inte handla om en ovilja hos 



  - 39 - 

de som leder utredningsteamen. Sett utifrån lagens tydliga heteronormativa styrlinjer för hur saker 

och ting skall tolkas blir det förståeligt hur det för utredarna blir svårt att skapa sig en förståelse 

som går utanför den heterosexuella matrisens ramar, i synnerhet om detta från början utmanar 

deras eget sätt att tolka och förstå sakers varande. Emellertid kvarstår den problematiska 

situationen för de queerinspirerade TS-personer som utredarna saknar förmågan att förstå eller 

acceptera som de är. 

På grund av den distans som den heterosexuella matrisen skapar mellan dem som utreder 

och vissa av dem som utreds försvåras utrymmet för problematisering av utredningens 

fokusområden. Bland annat tänker jag på bedömningen av könsuttryck och hur kläder och attribut 

tycks vara ett avgörande bedömningskriterium. I SOU 2007:16 beskrivs hur TS-personer är, vilka 

behov de har och hur de känner, vilket också tycks bli den mall som utredningen utgår från för att 

bedöma om en person är transsexuell eller inte. Dock är det otydligt utifrån vad dessa generella 

antaganden om TS-personer grundar sig på. Jag ser det som problematiskt att TS-personer, 

varandes i många avseenden en icke-homogen grupp både gällande personlighet och TS-praktiker, 

på detta tillskrivs en homogen TS-karaktär utifrån vilken samtliga TS-personer mäts och bedöms 

av lagtolkare. Problemet, som jag förstår det, är flerdimensionellt. Jag utgår från att författarna till 

SOU 2007:16 har grundat sin förståelse av vad en TS-persons karaktär består av på någonting. 

Visserligen är deras bild av hur en TS-person är, vilka behov den har och hur den känner 

applicerbar på vissa TS-personer, men absolut inte på alla – vari också vilar problemet. Jag saknar 

en fördjupad reflektion kring den bild som SOU 2007:16 målar upp av TS-personer, som beskrivs 

som besatta av kläder och attribut, utan att den problematiseras vidare. Frågan jag skulle vilja att 

utredarna hade ställt sig är: Varifrån kommer behovet att bära kläder som utifrån den 

heterosexuella matrisen sett anses tillhöra det motsatta könet, och kan detta behov eller bristen på 

det verkligen avgöra huruvida en person är transsexuell eller inte? Med min empiri som grund 

tolkar jag det som att det kan handla om att en heteronormativ transpraktik inte behöver ses som 

ett medfött behov hos TS-personer, vilket verkar vara utgångspunkten för utredningen. Den 

heterosexuella matrisen tillåter endast att en TS-persons könsuttryck kombineras med ett visst kön 

för att förståelsen av detta kön ska bli korrekt. Den som föds till ”kroppslig kvinna” men som 

känner sig som man, kan endast bli förstådd som man om könsuttrycket är manligt. Eftersom TS-

personens kropp inte passar in i samhällets normativa syn på vad som utgör ett visst kön blir TS-

personen nödgad att gömma sig bakom sitt könsuttryck för att bli förstådd. TS-personer tycks 

genom bärandet av en ”könsuniform” ta på sig ansvaret för att skydda samhället från att hamna i 

en relation till en person som den snäva binära könsramen inte lyckas förstå sig på. Utifrån det blir 

det förståeligt att en FTM-persons behov att bära manliga kläder inte behöver ses som ett 
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ursprungligt behov i sig, utan snarare som en konsekvens av behovet av bekräftelse, att bli 

uppfattad som det självupplevda könet. Genom upplevelsen av att samhällets förståelse av TS-

personens kön förändras, i samband med att könsuttrycket förändras, blir TS-personen låst i sitt 

könsuttryck så länge detta är den avgörande skiljelinjen mellan manligt och kvinnligt.  

Efter att ha läst SOU 2007:16 tolkar jag det som att skapandet av kategorin ”TS-personer” 

tillskriver TS-person i allmänhet en karaktär som inte alla lika självklart kan eller vill leva upp till 

eftersom alla TS-personer, liksom cis-personer, har sitt eget sätt att uttrycka sitt kön. I utredningen 

om könstillhörighet används den karaktär som tillskrivs ”korrekta” TS-personer som ett verktyg 

för att avgöra vem som skall omfattas av lagen, vilket då resulterar i att de som avviker från 

karaktären inte omfattas av lagen. Jag relaterar till de TS-personer som ingår i min studie och som 

utifrån utredningens mall på hur en TS-person ska vara kan graderas från den mest matriskorrekta 

till den mest oförstådda TS-personen. Jag upplever det som att intervjupersonerna förhandlar fram 

en diagnos på olika villkor när deras könsuttryck bedöms utifrån den heterosexuella matrisen där 

ett visst uttryck ses vara suveränt ett annat. Som tydligast blir det när jag jämför Emils upplevelser 

av hur utredningsteamet har behandlat honom relativt hur Bella upplever sig bli behandlad. Dessa 

två kan uppfattas utgöra varandras motpoler där Emil, uppfattandes som matriskorrekt TS-person, 

inte upplever några faktiska friktioner inom utredningen tack vare hans könsuttryck. Bella 

däremot, som med sitt uttryck uppfattas vara matrisinkorrekt, uppger sig ha upplevt flertalet 

konflikter på grund av hur hon ger uttryck för sitt självupplevda kön. Givetvis kan det vara så att 

liknande eller andra konflikter kan uppstå utredarna och den utredde emellan, beroende på vilka 

som ingår i utredningsteamet och hur väl personkemin stämmer överens mellan utredarna och den 

som utreds. Samtidigt skulle detta innebära att de som utreds utsätts för en godtycklighet och 

bristande rättssäkerhet, vilket empirin tycks påvisa. För dem som inledningsvis har ett icke 

fördelaktigt könsuttryck i förhållande till normen blir insikten och kunskapen om de normer som 

utredarna bedömer efter desto viktigare. Den som saknar kunskap om vilka normer som gäller 

tvingas ägna sig åt en gissningslek med mycket osäker utgång, som till exempel för Tal som 

upplever sig sakta men säkert ha passerat utredningsfasen tack vare att ha tolkat, gissat och 

chansat på vad som är rätt och agerat därefter. Emellertid visar till exempel Bella att inte alla, som 

trots att de vet vilket könsuttryck eller vilka åsikter som är passerbara inom utredningen, är 

beredda att anpassa sig efter mallen. Om passerandet som rätt sorts TS-person för att få diagnos 

och därmed behandling är ett villkorslöst krav från könsutredningens sida, så som min empiri 

tycks underbygga, blir det för mig tydligt att utredningen har ett könskontrollerande syfte där ett 

visst kön inom ramen för vad utredningen anser vara rimligt endast tillåts uttryckas på ett visst 

sätt. Om så inte är fallet, då borde det inte vara ett allt för stort krav att lagstiftarna, och vidare 
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utredningsteamet som tolkar lagen inom utredningen om könstillhörighet, tar ett ledande ansvar 

genom att skapa en ökad förståelse för det som rör sig utanför den heterosexuella matrisen. På så 

sätt skulle fler än de matriskorrekta TS-personerna, men icke desto mindre transsexuella, tillåtas 

ges behandling. 

 

6.3 Förslag till vidare forskning 

När jag nu ser tillbaka på min studie finns där tankar som har dykt upp som jag inte har haft 

möjlighet att utforska djupare. Något självkritiskt upplever jag att resultatet för min forskning, i 

motsats till den kvalitativa metodens förtjänster, begränsas till att exemplifiera och tolka utvalda 

TS-personers upplevelser av utredningen om könstillhörighet. Jag kan inte utgå från att mina 

resultat talar för andra TS-personer än dem som ingår i studien, samtidigt som jag inte kan förneka 

att så skulle vara fallet. Med annan empiri eller teoretiska utgångspunkter hade studieresultatet 

kanske blivit ett helt annat eftersom studiens fokus förmodligen då också hade varit ett annat.  

Jag har tidigare berört den matriskorrekthet som lag (1972:119) om ändrad 

könstillhörighet i vissa fall tycks förespråka, och vilka krav det ställer på dem som utreds gällande 

både att ha insikt om vilka normer och förväntningar som råder samt förmågan och viljan att 

anpassa sig till dessa. Jag ser det som problematiskt att lagens heteronormativa utformning 

systematiskt utestänger personer från vård och hjälp. Bella exemplifierar de TS-personer som 

drabbas på grund av att de inte upplevs passera som en matriskorrekt TS-person. Konsekvensen 

för henne blev inte bara förlängd utredning, vilket hon upplever som både kränkande och 

stressande eftersom avsaknaden av information ger henne uppfattningen att utredarna håller 

tillbaka henne i utredningen på godtyckliga grunder. Bellas fördröjda utredning har även lett till att 

hon för sitt välmåendes skull sedan ett drygt år tillbaka har känt sig tvungen att ta behandlingen i 

egna händer genom att hon självmedicinerar hormonpreparat i väntan på att hon förhoppningsvis 

ska få sin diagnos. Som lagen ser ut idag, eller enligt det förändringsförslag som lades fram i 

samband med SOU 2007:16 ges vård och kunskap i statlig regi endast till dem som har fått 

diagnos. Därmed står Bella ensam i sin självbehandling, som läkarna och Bella själv har uttryckt 

oro för eftersom de menar att det är farligt att ta hormoner utan att anpassa preparat och dos efter 

blodvärde och övriga aspekter samt att kontrollera hur hormonerna påverkar kroppen. Även om 

Bella ännu har chansen att få diagnos och därmed behandling, finns tyvärr fler som i likhet med 

henne befinner sig i ett slags juridiskt vakuum på grund av utebliven diagnos där ingen hjälp finns 

att få eftersom lagen inte företräder dem. Jag skulle vilja veta vart dessa personer förväntas vända 

sig och vilken hjälp de kan tänkas få. 
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Enligt en Motion 2002/03:So438 visar forskning på att 20 % av de TS-personer som inte 

fått behandling försöker begå självmord. Bakom denna siffra kan jag rent spekulativt anta att 

antalet är betydligt högre gällande de TS-personer som mår dåligt på grund av utebliven vård även 

om de inte syns i självmordsstatistiken. Det vore för mig intressant om vidare forskning bedrevs 

kring frågor som berör de utredda men icke diagnostiserade TS-personernas mentala och 

kroppsliga hälsa efter utredningens avslut, för att genom dessa studier öka förståelsen för hur 

utredningsförfarandet påverkar dessa TS-personer utöver den faktiska uteblivna behandlingen.  

Det vore även intressant att med hjälp av socialpsykologiska- och interaktionistiska teorier 

forska vidare kring hur bekräftelse eller avsaknad av sådan från samhället och/eller utredningen 

om könstillhörighet påverkar TS-personers självupplevelse. Hur påverkas de TS-personer som för 

att bli förstådda inom den heterosexuella matrisen blir tvungna att anpassa sig efter/göra sig 

förstådda enligt matrisens heteronormer? Vilka motståndsstrategier använder de sig av, i likhet 

med dem i min studie, för att öka sitt handlingsutrymme? Hur påverkas de TS-personer som rör 

sig utanför den heterosexuella matrisens könsbinära förståelseramar, och därmed av samhället och 

könsutredningen förblir oförstådda? Slutligen, hur viktig är det att andra bekräftar den egna 

identiteten?  
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BILAGA 1. Informationsbrev till intervjupersoner 

Mitt namn är Carina Bohman och jag läser 6 terminen på Socialhögskolan i Lund. Jag skall denna 
termin skriva min c-uppsats och har valt att titta närmare på berörda personers känslor, tankar och 
upplevelser under den utredning om könstillhörighet som de genomgår eller har genomgått. Det 
jag är ute efter är alltså den personliga upplevda erfarenheten. Jag är intresserad av att intervjua 
personer som har påbörjat/avslutat sin utredning oavsett om de har fått en diagnos eller ej, då jag 
tänker att det är intressant att belysa båda dessa gruppers erfarenheter och upplevelser av själva 
utredningen. Jag kommer även att ställa olika bakgrundsfrågor för att lära känna personen.  
 
För att samla in den data som jag behöver kommer jag att genomföra intervjuer på ca 60 min och 
jag behöver ca 5-7 personer som är villiga att ställa upp. Det insamlade materialet kommer helt att 
anonymiseras och förutom mig och eventuellt min examinator kommer ingen annan att ha tillgång 
till intervjumaterialet i dess originalform. Jag kommer att spela in intervjun på band, om 
intervjupersonen så tillåter, varpå intervjun sedan kommer att transkriberas. Allt insamlat material, 
inspelat såsom nedtecknat, kommer att förstöras efter det att uppsatsen har examinerats och 
godkänts. För analysens del kommer jag att använda mig av fingerade namn, och materialet 
kommer ej att sorteras utifrån när intervjun ägde rum, för att ytterligare minska risken för 
identifiering.  
 
Medverkan i denna studie är helt på frivillig basis och medverkande kan när som helst och utan att 
behöva ge en förklaring dra tillbaka sitt deltagarmedgivande. Det insamlade materialet kommer då 
att förstöras omgående. Deltagarna kan också när som helst under intervjun välja att inte svara på 
vissa frågor eller avbryta intervjun.  
 
Om du skulle vara intresserad av att delta i min studie eller vill ha mer information om studien ber 
jag dig att snarast höra av dig till mig via mail eller telefon. Intervjuerna kommer att äga rum 
senast i slutet på november.  
 
Jag som genomför denna studie kommer att behandla alla mina intervjupersoner med största 
hänsyn med respekt för deras integritet. Jag uppskattar att du tar dig tid att överväga din 
medverkan.  
 
Med vänliga hälsningar, 
Carina Bohman 
xxxxxx@xxxxxx.xx 
XXXX-XXXXXX 
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BILAGA 2. Intervjuguide 

Bakgrund person 
- Skulle du kunna berätta lite om dig själv? 
- När påbörjade du din könsutredning? (Var befinner du dig i utredningen?) 
 
Syn på kön 
- Hur ser du på kön? 
- Hur definierar du dig? 

- Vad innebär det för dig? 
- Hur känner du att du blir bemött av din omkring?  

- och hur påverkar det dig? 
- Vilket förhållande har du till det kön du vill korrigera? 
 
Upplevelse av utredning 
- Varför var det viktigt för dig att genomgå en könsutredning? 
- Hur såg ditt liv ut innan du påbörjade utredningen? 
- Hur ser det ut nu (sedan du slutförde utredningen)? 
- Vilka var dina förväntningar på utredningen innan den påbörjades? 
- Hur var din upplevelse i förhållande till den? 
- Hur gick din utredning till? 
- Berätta om varje delmoment och vad du tyckte om det 

- Hur upplevde du bemötande från respektive medlem av utredningsteamet? 
- Hur känner du inför att ha behövt gå / behöva gå en utredning?  
- Vad tänker du om att behöva få en diagnos? 
- Sterilisering, hur ser du på det? 
- Är det någonting du reagerade särskilt på? 
- Är det någonting du skulle vilja var annorlunda? 
(- Vad har varit positivt med utredningen? / - Vad har varit negativt?) 
- Har du känt att det ställs/ställdes krav på dig under utredningen gällande ditt könsuttryck i förhållande det 
kön du anser dig tillhöra/ditt korrigerade kön? (På vilket sätt?) 
- Har du känt att utredningen vill styra ditt könsuttryck på något vis? 
- Hur viktigt är könsuttrycket för dig? 
 - Maskulina/feminina attribut (kläder, smink, hur du rör dig, talar osv)? 
- Talades det om sexuell läggning under utredningen?  

- Känner du att där (inom utredningen) finns förväntningar på dig som du har svårt att leva upp till? 
 
Emotionellt stöd 
- Hur ser ditt närmaste sociala nätverk ut? 
- Fick du under utredningens gång något praktiskt/emotionellt stöd, och i så fall från vem? 
- Känner du att du hade velat ha något extra stöd utöver det du fick genom utredningen? 
- Hur mådde du under utredningens olika moment?  
 - Vad berodde det på? 
- Hur påverkade det utredningsförfarandet? 
- Upplevde du att där fanns utrymme för att må dåligt under utredningen? 
- Har du några rädslor gällande könsutredningen kopplat till framtiden? (Vad som ska hända, vara)  

- Kan du identifiera dessa? 
- Känner du dig trygg gällande att du kommer att få det stöd du behöver?  
- Känner du att där inom ramen för utredningen finns ett givet utrymme att hantera dessa rädslor? 

- Vad tror du är syftet med utredningen 
 

- Är det något jag har missat 
- Är det något du vill lägga till? 
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BILAGA 3. Mailkonversation 

 

Har du upplevt att det för dig har funnits ett utrymme att kritisera eller ifrågasätta utredningen 
öppet och ärligt inför utredningsteamet? 
 
Om ja, hur har det sett ut och vid vilka tillfällen, samt hur har det mottagits? Vad tror du att det 
beror på att du har haft möjlighet att vara öppen med dina åsikter? 
 
Om nej, vad tror du att det beror på? Vad tror du skulle ha hänt om du hade kritisera eller 
ifrågasätta utredningen mer öppet? 


