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Lately transsexualism and transsexuals have received increased attention in media and in the 
field of research and we have aimed to contribute to the understanding of this condition and of 
how it can be constructed. The phenomenon transsexualism can be understood as a condition 
where a human being’s sex assignment and body do not agree with the gender identity of this 
person. The aim of this study was to, through discourse analysis; examine how transsexualism 
is constructed by two participants within the frame of a public investigation and to analyze 
how these constructions may affect the interaction between transsexuals and their 
surroundings. The empirical material of this study is a Swedish Government Official Report 
and a three-volume statement of opinion from the patient organization Benjamin. Our social 
constructive discourse analysis is based on the discourse theory of Laclau and Mouffe and in 
the analysis of our results, based on the discursive structure of the empirical material; 
Goffman’s dramaturgical perspective and Butler’s theory of heterosexism have been used. 
The discursive structure we identified consists of five master signifiers and their chains of 
equivalence. The master signifiers where; the opposite sex, gender role, body, psychiatric 
illness and sex assignment. Furthermore we found that the participants for the most part 
constructed transsexualism in the same way. A strong divergence between the two regarded 
whether or not transsexualism is to be considered a psychiatric illness. We also found that the 
discourse reproduced a binary understanding of sex/gender. Considering the interaction 
between transsexuals and their surroundings our reflections showed that the transition from 
one sex to the other opposes a great challenge for the individual. To gain acceptance as the 
desired sex depends on the individual’s capability to pass as well as on attitudes of the 
surrounding. 
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Förord 
Under första träffen på kursen för denna masteruppsats fick vi studenter höra att vi inte borde 

ha alltför höga förhoppningar om att klara av att färdigställa våra respektive produkter på en 

termin. Vi fick höra att det vi ska lägga fokus på är den slutgiltiga produktens resultat och inte 

på önskan om att hinna klart så fort som möjligt. Inledningsvis var vi skeptiska till detta och 

trodde att vi utan större problem visst skulle kunna presentera en produkt redan efter en 

termin, men efter hand insåg även vi att vi ville prioritera annorlunda. Knappt ett år, av slit 

men också välbehövliga pauser och distans till vår text, har det tagit oss att komma hit. Men 

då vi insåg vikten av att producera en genomarbetad och läsvärd produkt var det värt väntan. 

Idag kan vi stolt presentera vår studie för er!  

 Att vi bestämde oss för att skriva denna uppsats tillsammans var ett självklart val. Vi har 

tidigare, under grundutbildningen, skrivit mycket tillsammans och vi har kommit att förstå att 

vi på ett, enligt vår egen uppfattning, idealiskt sätt kompletterar varandra i allt kring 

forskningsprocess och textförfattande. I och med denna vetskap har vi valt att arbeta 

tillsammans med alla delar av processen och även då vi stundom hamnat i diskussioner 

gällande ett specifikt ordval i en specifik mening anser vi att det varit värt det då vi båda två 

på så sätt kan stå för vår text fullt ut. 

 Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Mats Hilte, som med kritisk granskning 

under hela processen har hjälpt oss att pressa oss själva i vårt arbete. Vidare vill vi 

uppmärksamma den fantastiska möjligheten att presentera texter och få feedback under 

masterseminarier, ett stort tack till Alexandru Panican och Tabitha Wright Nielsen för detta. 

 

 

Trevlig läsning! 

 

Lisa Grönlund och Jenny Jalvelius  

Malmö december 2010 
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1. Inledning 
Denna studies fokus är fenomenet transsexualism och frågorna vi ställer handlar om hur 

transsexualism konstrueras och hur detta fenomen ställs i relation till den könsnorm som råder 

i samhället. Hur fritt är det till exempel för individer att frångå den tvådelade könsmodellen 

innefattande män respektive kvinnor? Vi reflekterar även kring hur dessa konstruktioner 

påverkar transsexuella i deras vardag och i deras samspel med omgivningen. Är det 

exempelvis möjligt att en individ med bröst kan uppfattas som man? 

 Innan vi går vidare med en problematisering vill vi ge en kort bakgrund och historik 

gällande transsexualism. Då kunskap om fenomenet kan vara knapp menar vi att kommande 

avsnitt gynnar den fortsatta förståelsen för studien.  

 

1.1 Bakgrund och historik  
Transsexualism är ett fenomen som omskrivs allt oftare i såväl medier som på 

forskningsfältet, men trots detta är okunskapen om vad transsexualism är och vem som räknas 

som transsexuell stor (Landén 1999, s. 31). En transsexuell person kan beskrivas som en 

individ som vid födseln tillskrivits ett kön, baserat på dennes fysiska kropp, som inte 

överensstämmer med individens könsidentitet. Könsidentitet förstås då som en inre upplevelse 

individen har av vilket kön denne är.  Förkortningarna MTF (Male to Female) och FTM 

(Female to Male) används i beskrivningen av transsexuella personer för att klargöra vilket 

kön individen tillskrivits vid födseln respektive vilket kön personen själv anser sig vara 

(RFSL 2010).  

 Transsexualism ingår vidare under paraplybegreppet transpersoner och det är väsentligt 

att särskilja de underkategorier som inryms under detta begrepp. Förutom transsexualism är 

kategorierna transvestism och dragqueen/ -king framträdande. Transvestism utmärks av att 

individen känner en stark dragning till att klä sig i det motsatta könets kläder. Dragqueens och 

–kings syftar till individer som klär upp sig som det motsatta könet för nöjes skull. Inget av 

dessa fenomen innebär att individen känner en otillfredsställelse med sitt tillskrivna kön och 

dessa betecknas således som könsrollsbeteenden som inte anknyter till personens 

könsidentitet (ibid.).  

 För en transsexuell individ föreligger en diskrepans mellan könsidentitet och den fysiska 

kroppen, vilken åtgärdas via medicinsk och kirurgisk behandling, så kallad TS-vård. 

Behandlingen syftar till att förändra kroppen så att den bättre speglar individens könsidentitet. 

Den könskorrigerande operationen ses ofta som en avslutning på den behandlingsprocessen 
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och för att individen ska få genomgå operation krävs juridiskt tillstånd. Efter den 

könskorrigerande operationen kan individen få sin tillskrivna könstillhörighet ändrad i 

folkbokföringen. En person som upplever sig vara transsexuell och vill få tillgång till 

behandling måste ansöka, hos Socialstyrelsens rättsliga råd, om att få genomgå en utredning 

för att eventuellt bli diagnostiserad som transsexuell (Dhejne, Öberg & Arver 2010, s. 215; 

Landén 1999, s. 13ff).   

 Transsexualism är en psykiatrisk diagnos, under beteckningen könsidentitetsstörning, i 

fjärde versionen av Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-IV), ett 

amerikanskt diagnosverktyg som även används i Sverige. Transsexualism rubriceras, sedan 

1992, på samma sätt i det internationella klassifikationssystemet International Classification 

of Diseases (ICD-10) (Hausman 1995, s. 3).  

 Den process en individ genomgår för att diagnostiseras, ges TS-vård samt slutligen få 

ändrad könstillhörighet är reglerad enligt lag. Sverige var år 1972 först i världen med att 

lagstifta om fastställelse av könstillhörighet genom Lag (1972:119) om fastställande av 

könstillhörighet i vissa fall (Landén 1999, s. 31) (se bilaga 1). Då den juridiska 

könstillhörigheten ändrats avskrivs individens diagnos och individen ses därmed som före 

detta transsexuell (Hausman 1995, s. 3). 

 Enligt Chiland (2003 s. 11ff) kan det antas att det alltid har funnits biologiska män 

respektive biologiska kvinnor som ansett sig vara det motsatta könet. Fenomenet får dock 

förmodas ha sett olika ut beroende på tid och kontext. Termen transsexualism började 

användas, och spridas globalt, som beskrivande för tillståndet år 1953 då Harry Benjamin, en 

tysk endokrinolog1, myntade den. Benjamin behandlade hundratals transsexuella och var den 

första att påpeka att psykoterapeutisk behandling för tillståndet var verkningslöst. Istället 

hävdade Benjamin att den enda utvägen för dessa patienter var att, med medicinska och 

kirurgiska insatser, modifiera deras kroppar för att de bättre skulle överensstämma med 

könsidentiteten.  

 Under 50-talet kom de första rapporterna om behandling som kunde erbjudas 

transsexuella. Synen på hormonbehandling och operation som enda vägen ut ur tillståndet har 

bestått under de senaste 50 åren och har mötts med stor efterfrågan från transsexuella. I 

dagsläget inkluderar behandlingen bland annat bröstreducering eller -förstoring, 

hårborttagning samt korrigering av könsorganen (Chiland 2005, s. 3f). 
                                                

1 Läkare inom endokrinologi, den medicinska disciplin som koncentrerar sig på hur hormoner utsöndras, går ut i 
blodbanan och påverkar kroppen.  
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 År 1955 myntade den amerikanska psykologen och sexologen John Money det engelska 

begreppet gender (sv. kön/genus) och började vidare tala i termer av könsidentitet (eng. 

gender identity) som individens egen uppfattning av kön. Den amerikanska psykiatrikern och 

psykoanalytiker Robert Jesse Stoller vidareutvecklade detta begrepp och menade ett en 

individs grundläggande könsidentitet är det som gör att denne känner sig som man eller som 

kvinna. Den grundläggande könsidentiteten utvecklas och stabiliseras vid cirka tre års ålder. 

Stoller menade vidare, enligt Chiland, att könsidentitet senare i livet representerar känslan av 

att vara maskulin eller feminin och att denna känsla följer individen genom hela livet (Chiland 

2005, s. 8). 

 Harry Benjamin grundade, år 1979, organisationen Harry Benjamin’s International 

Gender Dysphoria Association (HBIGDA) - numera kallad World Professional Association 

for Transgender Health (WPATH) - och fastlade då även Standards of Care (SOC) för 

transsexuella. SOC grundlade kriterierna för diagnos, hantering och operationer, vilka, i takt 

med öppnandet av TS-kliniker, kom att följas som riktmärken i TS-vård världen över 

(Chiland 2005, s. 30). Under 1980-talet följde en rad länder, exempelvis Tyskland, 

Nederländerna och Turkiet, Sveriges exempel och lagstadgade om transsexuellas medicinska 

och juridiska rättigheter (Landén 1999, s. 31).    

 Då den tredje versionen av diagnosverktyget DSM utkom, år 1980, hade transsexualism 

lagts till som en psykiatrisk diagnos. Sedan dess har tillståndet, till viss del under olika 

benämningar, inkluderats i nya versioner av DSM. En femte version av DSM är beräknad att 

vara färdigställd år 2013 och redan nu har den första revisionen släppts där tillståndet går 

under beteckningen gender incongruence (sv. könsinkongruens) (Dhejne et al. 2010, s. 216f). 

På senare tid har diagnostiseringen ifrågasatts från flera håll och i Frankrike avskrevs 

transsexualism som psykiatrisk diagnos i februari 2010 (Svenska dagbladet 2010). 

 Enligt Danielsson (2009, s. 14) kantas transsexualismens historia av diskriminering och 

förtryck. Åtgärder för att förbättra transsexuellas livskvalitet har sökts via stadgandet av 

gruppens rättigheter i olika principprogram. Ett av dessa är Yogakartaprinciperna som tillkom 

genom en sammanstrålning av flera av världens experter på mänskliga rättigheter. Ett mål var 

att skapa internationella principer för hur mänskliga rättigheter ska appliceras oberoende av 

könsidentitet (Yogakarta principles 2010).  

 Transsexualism är ett ovanligt tillstånd och i Sverige beräknas incidensen till 0,24 per 

100 000 personer/år. Från år 1972, då det först möjliggjordes, till år 2008 har ca 560 personer 

ansökt om att få ändrad könstillhörighet. Ett fåtal av dem har fått avslag. Från år 1972 fram 

till slutet av 1990-talet inkom det omkring 15 ansökningar per år och det årliga antalet har 
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sedan dess ökat till mellan 30 och 50 stycken. Fler ansökningar, knappt dubbelt så många, 

inkommer från MTF än från FTM (Dhejne et al. 2010, s. 214f). 

 

1.2 Problemformulering 

Vi människor har en tendens att kategorisera det mesta vi träffar på och upplever i våra liv. 

Anledningen till att detta görs är, enligt Gergen (1985, s. 266), att verkligheten inte kan 

förstås utan ett system där omgivningens innebörd organiseras. En kategorisering som kan ses 

som en av de mest förekommande i samhället är kategoriseringen av kön. Inom denna 

förekommer två särskiljda alternativ vilket innebär att en individ antingen kan vara man eller 

kvinna. När ett barn är nyfött brukar omgivningens första fråga syfta till att kategorisera 

barnets kön; vad blev det?   

 Från födseln och genom livet fortsätter de flesta människor att leva efter den 

könskategorisering de konstaterats tillhöra. Denna könskategorisering innefattar allt från 

förväntningar på individens beteende, personlighet och värderingar till intressen, kroppsligt 

utseende samt på sättet enligt vilket individen presenterar sig själv genom exempelvis klädval. 

Dessa förväntningar skapas genom samhällets konstruktioner av hur en kvinna respektive en 

man förväntas vara (Karkazis 2008, s. 6f). Men vad händer om en individ inte känner igen sig 

i den könskategorisering samhället placerat denne i? 

 Fenomenet transsexualism förutsätter att det finns två olika kön och då könsbegreppet är 

centralt i denna studie är det därför viktigt att reflektera kring hur det kan förstås och 

användas. Kring detta begrepp finns det idag en diskussion som domineras av två skiljda 

synsätt. Enligt det ena synsättet delas könsbegreppet upp i biologiskt kön, vilket då enbart 

syftar till det kroppsliga, socialt kön (genus), vilket innefattar samhällets förväntningar på 

individen, samt könsidentitet. Inom detta perspektiv anses det vidare att det sociala könet är 

sekundärt baserat på det biologiska könet som i sig anses utgöra en essentiell faktor (Connell 

2003, s. 21, 54ff; Vilain 2008, s. 346).  

 Det andra synsättet motsätter sig en uppdelning av könsbegreppet och menar att genus 

inte bör ses som sekundärt i förhållande till biologiskt kön. Detta synsätt företräds av den 

amerikanska könsteoretikern och feministen Judith Butler, bland annat i hennes verk 

Genustrubbel, och Butler står vidare för en av de centrala teorierna i denna studie (se avsnitt 

3.3). Synsättet menar att kön och genus uppstår samtidigt och att den fysiska kroppen aldrig 

kan frikopplas från genus. Enligt detta perspektiv har biologiskt kön ingen innebörd i sig, utan 
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kan förstås först då det talas om det. På detta sätt organiseras och betingas biologiskt kön 

kulturellt, enligt samma konstruktioner som genus (Butler 2007, s. 54f).  

 Det bör poängteras att Butlers synsätt bygger på engelskans begrepp sex (sv. kön) och 

gender (sv. genus), vars innebörder inte helt överensstämmelser med de svenska 

översättningarna. Begreppet gender har en naturlig koppling till både det kroppsliga och det 

sociala vilket inte stämmer för begreppet genus, då det enbart knyts an till det sociala 

(Edenheim 2005, s. 46; Lundahl 2001, s. 14f).  

 I vår studie anammar vi Butlers synsätt, där ingen skillnad görs mellan kön och genus. Vi 

menar att begreppet kön, till skillnad från begreppet genus, på ett bättre sätt inkluderar en 

helhetssyn av de könskategoriseringar vi kommer att förhålla oss till. 

 Som tidigare nämnt är transsexuellas möjlighet till könskorrigering lagreglerad. Lagen 

från 1972 är fortfarande gällande och innehåller, enligt vår mening, en del förlegade kriterier, 

exempelvis att individen inte får vara gift, måste vara svensk medborgare samt måste 

genomgå en sterilisering innan vidare åtgärder kan tas. Läsningen av denna lag fick oss att 

fundera på lagens behov av uppdatering och vi fann då att ett nytt lagförslag mycket riktigt 

presenterats.  

 SOU 2007:16 Ändrad könstillhörighet – Förslag till ny lag är det lagförslag som 

framlagts av en statlig utredning som tillsattes år 2006, av den dåvarande regeringen2, då den 

rådande lagen från 1972 ansågs förlegad. En mängd olika instanser ombads utfärda remissvar 

på SOU 2007:16 och många av dem ställde sig på olika sätt kritiska till utredningsarbetets 

innehåll och resultat. Det mest omfattande remissvaret inkom från Patientföreningen 

Benjamin, en förening för transsexuella och före detta transsexuella i Sverige. SOU 2007:16 

samt Patientföreningen Benjamins remissvar innehåller diskussioner om och förslag på vilka 

rättigheter och skyldigheter transsexuella, i Sverige, bör ha. Regeringen har ännu inte 

utkommit med en proposition gällande förslaget till ny lagstiftning och i dagsläget finns ingen 

information om när beredningsarbetet ska påbörjas (SOU 2007:16; Johansson 2010). 

 När vi läste ovan nämnda texter var vi nyfikna på vilka nya kriterier som föreslogs. 

Texternas innehåll baseras på aktuell forskning och expertutlåtanden och de kan därmed antas 

reflektera rådande föreställningarna om transsexualism. Vårt intresse väcktes för att närmre 

studera de grundläggande konstruktionerna av transsexualism som förekommer i dessa texter. 

                                                

2 Socialdemokraterna i samarbete med Vänsterpartiet och Miljöpartiet, med Göran Persson som statsminister.  
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I texterna tyckte vi oss se tendenser till motsättningar och inkonsekvens i hur transsexualism 

konstrueras av respektive aktör.   

 Fokus i denna studie kom därmed att bli konstruktioner av transsexualism inom den 

specifika diskurs som vi utgår ifrån att de båda texterna tillsammans skapar. Den definition av 

begreppet diskurs vi väljer som utgångspunkt är att diskurs är en fixering av mening inom ett 

avgränsat sammanhang (Jørgensen & Phillips 2002, s. 26). Diskursen sätter upp ramar för hur 

aktörerna förstår fenomenet transsexualism och då texterna är skapade i syfte att bana väg för 

en ny lag menar vi att det är relevant att granska vilka konstruktioner av transsexualism som 

texterna förmedlar. Vikten av denna utgångspunkt menar vi ligger i att diskursen har 

potentialen att skapa strukturella gränser för vilka möjligheter som ska ges till individer som 

vill få ändrad könstillhörighet. Vem anses till exempel ha rätten att kalla sig transsexuell? 

 I blottläggandet av den diskursiva strukturen uppstår möjligheten och viljan att nå 

ytterligare en dimension genom att reflektera kring hur de strukturella gränserna kan tänkas 

påverka individen i vardagen. För att nå en interaktionistisk nivå använder vi oss av begrepp 

från antropologen och sociologen Erving Goffmans dramaturgiska perspektiv, vilket 

presenteras i verket Jaget och maskerna – En studie av vardagens dramatik (se avsnitt 3.4). 

På vilket sätt kan omgivningen antas reagera om en individ som vid födselns tillskrivits den 

ena könstillhörigheten vill överträda till den andra? Vilken påverkan kan omgivningens 

reaktioner i sin tur ha på en transsexuell individ? 

 

1.3 Syfte 

Syftet med denna studie är att, utifrån ett diskursanalytiskt perspektiv, undersöka hur 

transsexualism konstrueras av två aktörer inom ramen för en statlig utredning samt att 

reflektera kring hur dessa konstruktioner kan tänkas påverka interaktionen mellan 

transsexuella och deras omgivning.  

 

1.4 Frågeställningar 
Vilka olika meningar tillskrivs de begrepp som är centrala i konstruktionerna av 

transsexualism, i materialet? 

Går det att identifiera motsättningar i konstruktionerna av transsexualism och hur ser dessa i 

så fall ut? 

Vilka könskategoriseringar kan konstruktionerna av transsexualism anses reproducera?  

Hur kan tänkbara konsekvenser av diskursen, i individens samspel med omgivningen, förstås? 



 7 

1.5 Fortsatt framställning 

Den fortsatta presentationen av vår studie inleds med tidigare forskning, där vi redogör för 

forskning vi menar vara av relevans för vår studie. Vi berör både svensk och internationell 

forskning som på ett eller annat sätt behandlar transsexualism. Vidare följer ett kapitel där 

våra teoretiska utgångspunkter beskrivs och diskuteras. I detta kapitel motiveras även hur vi 

kombinerar ett strukturellt perspektiv med interaktionistiska reflektioner.  

 Därefter presenteras våra metodologiska utgångspunkter där bland annat material, 

diskursanalytisk metod, etiska överväganden och bearbetning och analys av data diskuteras. 

 Därpå följer analyskapitlet där resultaten av vår diskursanalys presenteras och analyseras. 

Analysen bygger på de delar av vårt material, vilka vi bedömt vara mest intressanta och 

relevanta i fråga om att uppnå studiens syfte samt besvara dess frågeställningar. Vidare följer 

en sammanfattning av studien innan vi sedan avslutar med en slutdiskussion, där vi diskuterar 

våra resultat och de slutsatser vi dragit utifrån analysen. Här spekulerar vi även kring nya 

intressanta aspekter som framkommit under forskningsprocessen. 

 

 

2. Tidigare forskning 
I detta kapitel presenterar vi ett urval av tidigare forskning på områdena transsexualism och 

kön som vi finner relevant för vår studie. De avhandlingar och artiklar som vi redogör för 

nedan kommer vi att knyta an till, i vår analys och i våra reflektioner, för att fördjupa våra 

resonemang och visa på hur vår studie bidrar till den aktuella forskningen.  

  

2.1 Effekter av diskursiva strukturer  
Edenheim (2005) analyserar nio utredningar, från år 1935 till år 2001, varav åtta är SOU:s 

och en är en mindre undersökande utredning tillsatt av en statlig utredning. De utredningar 

Edenheim analyserar har gemensamt att de alla berör avvikande begär och avvikande 

könstillhörighet då de behandlar homosexualitet, intersexualism och transsexualism. En 

genealogisk metod används och den teoretiska basen utgörs av Butlers heterosexuella matris 

(Edenheim 2005, s. 13ff). I förhållande till vår studie är det intressant att Edenheim använt sig 

av samma materialtyp som vi gör samt att hon analyserar utifrån Butlers teori, vilken även 

kommer att användas i vår studie (se avsnitt 3.3). 

Edenheim har bland annat funnit att utredningarna beskriver transsexualism utifrån 

tanken att könsidentitet är frikopplat från den könskategorisering som baseras på fysiskt kön. 
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Hon ställer sig frågande till varför utredningarna talar om transsexualism utan den underton 

av hotfullhet som hon menar kan skönjas i de tidiga utredningarna gällande homosexualitet 

och intersexualism. När det gäller transsexualism talar materialet snarare om ”naturens 

misstag” (Edenheim 2005, s. 122) än om att det skulle röra sig om något som samhället bör 

belastas för och därmed menar Edenheim att en eventuell hotbild mot samhällssystemet 

utesluts. Transsexuella beskrivs som omständigheternas offer där lösningen är att ändra på 

kroppen.  

Edenheim menar vidare att materialet fokuserar på de negativa känslor för den egna 

kroppens könsdelar som ska utgöra rättesnöre för det transsexuella tillståndet. Förutsättningen 

är att transsexuella önskar bli det motsatta könet fullt ut. Edenheim uppehåller sig här vid 

begreppet ”det motsatta könet” och menar att de transsexuellas önskan att accepteras som det 

motsatta könet kan utgöra den dikotoma könsmodellens yttersta erkännande. Vad hon menar 

med detta är att de personer som är transsexuella vill gå från det ena könet till det andra, 

vilket i sin tur upprätthåller synen på att det finns två tydligt åtskiljda kön.  

Utredningarna verkar även, enligt Edenheim, angelägna om att påvisa att transsexualism 

grundas på en stabil könsidentitet som står i kontrast till det fysiska könet. Det lämnas inget 

utrymme för att se könsidentiteten som något föränderligt eller för den transexuelle att känna 

tvekan inför sin upplevelse av kön (Edenheim 2005, s. 122ff).  

Edenheim berör de konstruktioner av transsexualism som föreligger i hennes material. En 

skillnad mellan Edenheims studie och vår är att hon inte enbart fokuserar på transsexualism 

utan även inkluderar homosexualitet och intersexualism vilket stundom genererar jämförande 

resonemang. Att dra alltför starka kopplingar till Edenheims studie kan därmed bli 

problematiskt då vår studie behandlar enbart transsexualism.  

Vincent och Camminga (2009) har publicerat en artikel som syftar till att undersöka hur 

Sydafrikas medicinska, juridiska och militära institutioner har utövat makt över den 

transsexuella kroppen. Studien bygger på narrativa intervjuer med tre transsexuella 

sydafrikaner. Denna studie är genomförd i den sydafrikanska kontexten, vilken kan antas 

skilja sig, mer eller mindre, från den svenska. Att studien är genomförd i ett annat land menar 

vi inte är det väsentliga för användandet av den i denna studie utan istället är det dess sätt att 

ifrågasätta och se på hur olika aspekter påverkar den transsexuelle individen som vi kommer 

att dra nytta av, då det erbjuder oss perspektiv på vilka konstruktioner som kan ifrågasättas. 

För vår studie blir det relevant att göra kopplingar till hur författarna tolkar olika regelverks 

bakomliggande syften i fråga om konstruktioner av transsexualism. Detta då vår studies 

material är producerat i syfte att visa vägen till en ny lag gällande ändring av könstillhörighet. 
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De slutsatser Vincent och Camminga drar i artikeln visar att när det gäller lagstiftning 

kring transsexualism omfattas den av sådant som förstärker heteronormativitet och en binär 

konstruktion av kön. Tecken på detta syns bland annat då den patriarkaliska apartheidstaten 

visade stort engagemang för att kirurgiskt korrigera kroppar för att få dem att passa in i denna 

struktur. Även post- apartheidstaten, har visat sig vara mindre förmögen att anpassa sig till 

transsexualism i fråga om socialt, juridiskt och politiskt stöd för individens självtolkning. 

Post- apartheidstaten har inte arbetat för att påverka sociala sedvänjor för att på så sätt börja 

skapa ett klimat där talet om val, preferens och mångfald kan bli socialt förstått och 

accepterat. Resultatet blir att det sydafrikanska samhället fortsätter att domineras av binära 

resonemang i fråga om kön och att ett heteronormativt synsätt upprätthålls.  

Att tvinga individer att leva i ett binärt och dikotomiskt könssystem, menar Vincent och 

Camminga, leder till en diskurs om ”misstag”. Att tillståndet transsexualism existerar 

ifrågasätter på så sätt heteronormen som beroende av åtskilda och oföränderliga definitioner 

av kön. Av denna anledning medför transsexualism potentialen att utmana det binära 

könssystemet, som är gällande i många statliga, medicinska och juridiska diskurser. Genom 

detta skulle det skapas utrymme för framträdandet av motdiskurser som skulle multiplicera 

det tillgängliga spannet av könsidentiteter och decentralisera den normskapande kapaciteten 

hos statens juridiska och medicinska maskineri (Vincent & Camminga 2009, s. 696f).  

I förhållande till vår studie blir denna typ av forskning relevant då den visar hur juridiska 

system kan underbygga kontroll av gränser för vad transsexualism får vara.  Att lagstifta om 

transsexuellas rättigheter kan anses positivt för denna grupp men vi menar att lagstiftandet 

även bör granskas kritiskt. Kanske är det, som Vincent och Camminga antyder, inte alltid 

enbart för de transsexuellas bästa som lagar utformas.  

 Green (2008) fokuserar på sysselsättning, medicinsk behandling och civil status som man 

eller kvinna i USA och Storbritannien. Hans studie bygger på en granskning av amerikanska 

och brittiska lagar rörande ovan nämnda områden. Studien visar att lagstiftningen i dessa två 

länder inte har uppdaterats i takt med den medicinska utvecklingen på transsexualismområdet. 

Vidare menar Green att den Europeiska unionens (EU:s) erkännande av transsexuellas 

rättigheter utgjorde en viktig startpunkt för transsexuellas rätt till könskorrigering inom EU. 

Med detta erkännande uppmanades EU:s medlemsländer att stadga villkor som möjliggör 

könskorrigering för transsexuella samt att motverka diskriminering av transsexuella på 

arbetsplatser. Vidare yrkades det på att behandling för transsexuella ska täckas av respektive 

lands sjukvårdsförsäkring.  
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 Med Europakonventionens lagstiftning om mänskliga rättigheter, menar Green, att 

Västeuropa påbörjade en långsam utveckling mot att transsexuella i allt högre grad ska kunna 

leva lika obesvärade av könsuttryck som den övriga befolkningen. I USA hindras däremot en 

liknande utveckling då en markör i form av en lagstiftad övergripande princip saknas. Enligt 

Green är det vidare av betydelse, i jämförelsen mellan EU och USA, att EU sätter press på 

den minoritet av medlemsländer som inte beviljar transsexuella sina rättigheter. I USA tillåts 

istället en stor handlingsfrihet för respektive stat.  

 Green menar att en annan viktig skillnad är att EU beskriver specifika rättigheter, 

däribland rätten till ett privatliv och ett familjeliv, medan USA istället är märkbart tyst på 

liknande områden. Green hävdar att det krävs att fragment från rådande amerikanska 

rättighetslagar smälts samman i skapandet av en ny lag som värnar om allmänhetens 

rättigheter, där transsexuella inkluderas (Green 2008, s. 153, 159). Då Green menar att 

lagstiftningar om transsexuellas rättigheter kan utgöra grunden för att denna grupp ska 

accepteras i samhället finner vi stöd för vikten av att studera bakomliggande konstruktioner i 

denna typ av kontext.  

 Sammanfattningsvis visar forskningen ovan på hur diskursiva strukturer kan påverka 

transsexuella individers levnadsförhållanden och möjligheter i realiteten. Samtidigt visar den 

även på att framställningarna av transsexuellas egna val och känslor reproducerar de 

strukturella förutsättningarna och den binära synen på kön. 

 

2.2 Reproduktion av könade handlingsmönster 
Författaren Childs (2009) hjälper oss att nå ytterligare perspektiv på transsexualism då han 

söker bidra med en introduktion av teologiska och etiska perspektiv som har uppstått inom 

den teologiska diskursen när det gäller transsexualism. Childs (2009, s. 30) skriver att han vill 

öka kunskap och öppna upp för diskussion på ämnet och menar att artikeln bäddar för att 

skapa dialog, inte till att hitta en lösning.  Vidare menar Childs (2009, s. 40) att hans artikel 

visar att det inom den teologiska diskursen kan finnas andra perspektiv än den, av Gud 

skapade, heteronormativa modellen. För att sådana versioner ska få ta plats kvarstår dock, för 

dem, att ta sig över en barriär av principer. GLBT (Gay, Lesbian, Bisexual och Transgender) 

och intersexuella personer är exempel på grupper som kämpar för att ta sig över denna barriär 

med förhoppningen att på sikt bli accepterade av omgivningen. 

 Vidare menar Childs att innan det finns en teologisk grund som accepterar större 

spridning gällande kön, och som ser det som ”naturligt” att variation förekommer, kommer 



 11 

exempelvis transsexualism anses vara felaktigt även om kristendomens etiska principer 

inkluderar dessa.  Huruvida det är möjligt eller omöjligt att se det ”naturliga” i det som 

upplevs ”onaturligt” råder det, enligt Childs, stora diskussioner om. Han anser att den sociala 

konstruktionen av kön och dess påverkan på känslor och beslutsfattande hos transsexuella 

personer är en annan viktig diskussion att ta tag i.  

 Vår studie berör inte en teologisk diskurs, då en sådan inte återfinns i vårt material. Vi 

menar dock att Childs studie trots detta är relevant för vår då hans resultat kan appliceras och 

diskuteras även utifrån ett sekulariserat sammanhang. I våra reflektioner inom det 

interaktionistiska perspektivet blir det exempelvis aktuellt att titta på inkluderande kontra 

accepterande och vidare kan Childs studie kopplas till en diskussion gällande normalitet.  

Landén (1999) presenterar en studie vilken baseras på resultaten av tre, av varandra 

oberoende, undersökningar om transsexualism. Av intresse för vår studie är resultaten som 

framkom av Landéns tredje undersökning som syftade till att kartlägga synen på 

könskorrigering och attityder gentemot transsexuella, bland Sveriges invånare. Samhällets 

attityder spelar, enligt Landén (1999, s. 31), en viktig roll när det kommer till transsexuella 

individers livskvalitet, där exempelvis fördomar och diskriminering kan leda till en försämrad 

sådan. Landéns studie visade att den viktigaste aspekten för att en transsexuell individ ska 

uppleva ändringen av könstillhörigheten som relativt okomplicerad är att dennes nära 

omgivning visar förståelse och ger stöd. 

Då vi menar att attityder kan påverkas av övergripande samhälleliga strukturer som 

kommer till uttryck i exempelvis lagstiftningar och statliga utredningar blir det relevant att 

diskutera Landéns resultat i förhållande till de konstruktioner av transsexualism vi söker finna 

i materialet. Landéns studie presenterades åtta år innan den statliga utredning, som vår studies 

material utgör, påbörjades. Därmed kan det inte antas att resultaten skulle bli desamma eller 

att det ens skulle vara relevant att ställa samma frågor om en undersökning med samma syfte 

skulle genomföras idag.  

Landéns kvantitativa enkätstudie visade att en majoritet av de tillfrågade var för rätten att 

få genomföra en könskorrigerande operation. Däremot tyckte drygt hälften av dessa personer 

att den transsexuelle själv skulle stå för kostnaden för operationen. Vidare visade studien att 

en majoritet av de tillfrågade ansåg att transsexuella ska ha rätt att gifta sig och även ha rätt att 

arbeta med barn efter könskorrigeringen. Slutligen visade studien att drygt hälften av de 

tillfrågade ansåg att transsexuella ska ha rätt att adoptera barn på samma villkor som andra 

personer, medan således knappt hälften motsatte sig detta. Landén hittade ett samband mellan 

attityder gentemot transsexuella och uppfattningen om hur transsexualism uppstår. De 
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personer som var mer positiva trodde på en biologisk förklaringsmodell medan de som var 

mer restriktivt inställda till transsexualism trodde på en psykologisk förklaringsmodell 

gällande tillståndets uppkomst (Landén 1999, s. 7).     

 Avslutningsvis redogör vi för Garfinkels (1967, s. 120f) fallstudie om Agnes. År 1958 

sökte Agnes, som nittonårig kvinna, vård då hon hade tvetydiga könskarakteristiska. Agnes 

hade uppfostrats som pojke men hävdade att hon, i tonåren, spontant börjat utveckla kvinnliga 

former och liknande sekundära könskarakteristiska tillhörande det kvinnliga könet. 

Kombinerat med en kvinnlig figur och fullt utvecklade bröst hade Agnes även en komplett 

uppsättning av manligt könsorgan. 

 Garfinkel använder sig av Agnes journaler samt av transkriptioner från möten mellan 

Agnes och en psykiatriker, en psykolog och Garfinkel själv i sin fallbeskrivning.  

 Könssystemet är, enligt Garfinkel, med nödvändighet dikotomt då han menar att en 

befolknings normativa organisering av kön utgår ifrån de medlemmars synvinkel som ser sig 

själva som ”normala” i förhållande till den övriga befolkningen. Vidare menar Garfinkel att 

det binära könssystemet skapar bilden av att individer ”av naturen” tillhör det ena eller det 

andra könet (Garfinkel 1967, s. 116ff).  

 Utifrån denna uppfattning framhåller Garfinkel att Agnes var mycket övertygande som 

kvinna, inte bara i sina sekundära könskarakteristika utan även i sin beskrivning av hur hon 

upplevde sig själv och i sättet på vilket hon förde sig. Bland annat menar Garfinkel att 

berättelserna i självbiografiska intervjuer tyder på att Agnes under sin uppväxt upplevde det 

svårt att förhålla sig till och agera övertygande i den manliga könsrollen. Agnes valde vid 17-

års ålder att bryta omgivningens uppfattning av henne som pojke/man genom att, efter en 

månads vistelse hos sin mormor på annan ort, återvända till sin hemstad i den kvinnliga 

könsrollen. 

 Agnes fick snart efter att hon sökt vård genomgå en kastrerande operation vars syfte inte 

bara var att avlägsna penis och pung utan även att använda skinnet från dessa i skapandet av 

en vagina. Garfinkel hävdar att denna operation på intet sätt ledde till att Agnes obehindrat 

och utan ansträngning eller eftertanke kunde framställa sig själv och accepteras, av 

omgivningen, som kvinna. Han påpekade att Agnes enbart gjort övergången till den kvinnliga 

rollen ett par år innan operationen och att hennes beteende som kvinna innan dess byggde 

endast på repetitioner i fantasin. Detta innebar att hon fortfarande var i processen att lära sig 

att vara kvinnlig.  

 Samtidigt bar Agnes på en stor skräck för att hennes tillstånd skulle avslöjas, vilket hon 

var övertygad om skulle leda till en personlig undergång i fråga om status i och gillande från 
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omgivningen. Garfinkel menar att Agnes därmed var tvungen att passera3 som kvinna. I detta 

begrepp ligger det, enligt Garfinkel, ingen innebörd av att passerandet sker av sig självt. 

Istället menar han att Agnes passerande var resultatet av noga övervägt och inlärt agerande i 

det sociala rummet. Genom att spela den kvinnliga rollen tillräckligt väl menade Agnes att 

hon kunde säkerställa sin rätt att vara kvinna. Garfinkel påpekar att det inte gick att säga att 

Agnes hade passerat utan att den mest riktiga beskrivningen av hennes situation var att hon 

hela tiden aktivt och målmedvetet strävade mot att kunna passera (Garfinkel 1967, s. 120ff).  

 Garfinkel påvisar vidare att mer eller mindre alla Agnes framtida interaktioner skulle 

utgå ifrån att hon visste något som de hon samspelade med var omedvetna om och som hon 

behövde dölja, att hon uppfostrats som pojke och att hon genomgått en kastrerande operation.  

 Vidare visade det sig att Agnes dolt något även för sina läkare och för Garfinkel. Då hon 

sökte vård och fick behandling passerade hon som en individ som, biologiskt, bar på 

könskarakteristika från båda könen. Åtta år efter att hon först sökt hjälp erkände hon att hon 

inte utvecklat kvinnliga former spontant utan att hon sedan tolv års ålder stulit kvinnliga 

könshormoner i tablettform från sin mor (Garfinkel 1967, s. 136, 258ff). 

 Den forskning som diskuteras ovan berör interaktionistiska resonemang och vi kommer 

att använda dessa som stöd och inspiration då vi reflekterar kring samspelet mellan 

transsexuella och deras omgivning. 

 

 

3. Våra teoretiska utgångspunkter 

I denna studie antar vi en socialkonstruktionistisk ansats och teorikapitlet inleds med en 

redogörelse för några av socialkonstruktionismens grundprinciper. Med denna redogörelse 

som grund går vi sedan vidare och beskriver diskursanalysens användningsområden och dess 

speciella förmåga att kunna förstås som både teori och metod. Efter detta presenterar vi 

Laclau och Mouffes diskursteori ur vilken vi har valt ut ett antal begrepp som sedan används 

metodologiskt i analysprocessen.  

 Vidare introducerar vi Butler och hennes teoretisering av den heterosexuella matrisen 

som ger studien ett inslag av feministisk könsteori. Slutligen redogör vi även för valda delar 

av Goffmans dramaturgiska perspektiv. Det dramaturgiska perspektivet bidrar med ett 

                                                

3 Begreppet passera använder Garfinkel i sin etnometodologiska teoribildning, vilken baseras på 
fältobservationer.  
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interaktionistiskt perspektiv i vår analys som i övrigt utgår från en diskursiv, strukturell 

vinkling.  

 Kombinationen mellan dessa två perspektiv menar vi är förtjänstfull då den diskursiva 

struktur som vi kommer att identifiera och analysera inrymmer normer och regleringar som 

inte bara påverkas och reproduceras av diskursen utan även genom mellanmänsklig 

interaktion. Genom applicering av Goffmans teoretiska begrepp och de delar av tidigare 

forskning som representerar det interaktionistiska perspektivet får vi möjlighet att reflektera 

kring hur de identifierade konstruktionerna av transsexualism kan tänkas påverka 

interaktionen mellan transsexuella och deras omgivning.  

 

3.1 En socialkonstruktionistisk ansats 
Socialkonstruktionismen kan i korthet sägas vara baserad på antagandet att verkligheten är 

socialt konstruerad och att den enbart är tillgänglig för oss människor via vår subjektiva 

upplevelse av den (Gergen 1985, s. 266). Socialkonstruktionismen har kritiserats för att lägga 

för stor fokus på språkets konstruerande av världen. Kritiken påpekar att en språkfixerad 

analys misslyckas med att visa hur kroppsliga företeelser och individers sociala historia 

påverkar sociala situationer och individens agerande. Socialkonstruktionismen kritiseras 

vidare för att begränsa förståelsen för hur den materiella omgivningen påverkar vilka 

möjligheter och hinder som ställs upp i given situation. Slutligen kan 

socialkonstruktionismens trovärdighet kritiseras beroende på i vilken utsträckning forskaren 

menar att fysiska objekt existerar eller inte existerar oberoende av dess betraktare (Cromby & 

Nightingale 2001, s. 3ff).  

 Graden av vad som anses socialt konstruerat varierar således beroende på hur forskaren 

positionerar sig ontologiskt och epistemologiskt. I vårt fall hävdar vi, ur ett relativistiskt 

perspektiv, att objekt finns friställda från dess innebörd men att dessa objekt är oförståeliga 

och meningslösa om de inte, genom språket konstrueras in i individers verklighetsbild. 

Förståelsen för och kunskapen om konstruerade objekt är, enligt vår ansats, subjektiv och 

beroende av den specifika kontext där de omtalas (Hacking 1999, s. 25ff).  

 Gergen (1985) statuerar fyra grundläggande socialkonstruktionistiska principer, vilka vi 

redogör för nedan. Vi har valt att fokusera på dessa då deras grundläggande karaktär ger en 

bra bild av socialkonstruktionismens huvudlinje. Den första principen insisterar på att det är 

nödvändigt att inta ett kritiskt förhållningssätt gentemot vad som ses som ”självklar” kunskap. 

Denna princip utgår ifrån att verkligheten enbart kan förstås genom subjektivt konstruerade 
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kategoriseringar. Sådana kategoriseringar utgör således inte en objektiv sanning om hur 

verkligheten är organiserad och det är därför grundläggande att ifrågasätta hur verkligheten 

uppfattas (Gergen 1985, s. 266f). Burr (2003, s. 3) exemplifierar detta genom en diskussion 

av kategorierna ’man’ och ’kvinna’. Hon menar att det med ett okritiskt öga kan te sig 

”naturligt” att dela in människor i dessa två kategorier men ifrågasätter hur väl de motsvarar 

den bredd av olikheter som finns mellan människor. Burr påvisar gråskalan i kategoriseringen 

’man’ och ’kvinna’ genom att lyfta fram förekomsten av könskorrigerande operationer.  

 Princip nummer två rör historisk och kulturell specifikation och bygger på antagandet att 

förståelsen av världen är betingad av dessa bakomliggande faktorer (Gergen 1985, s. 267). 

För att återigen använda kategorierna ’man’ och ’kvinna’ som exempel menar vi att 

föreställningar om vilka attribut som anses tillhöra respektive kategori är rotade på detta sätt. 

Vad det innebär att vara man eller kvinna ser annorlunda ut i olika historiska och kulturella 

kontexter beroende på hur särskiljningen mellan dessa är konstruerad. Den tredje principen 

handlar om hur kunskap upprätthålls av sociala processer. Gergen (1985, s. 268) menar att det 

är genom social interaktion som förståelsen av och kunskapen om verkligheten skapas. 

Socialkonstruktionister studerar således alla typer av social interaktion, där språket utgör en 

av de viktigaste aspekterna. Exempelvis upprätthålls könskategorierna ’man’ och ’kvinna’ i 

enlighet med denna tredje princip. Sociala interaktioner och språkbruk befäster dessa 

kategoriseringar samt de förväntningar som åläggs respektive kategori. Den fjärde och sista 

principen går ut på att kunskap och socialt agerande hör samman och att den kunskap som är 

tillgänglig påverkar socialt agerande (ibid.). Kunskapen om vad det innebär att vara ’man’ 

eller ’kvinna’ kan exempelvis påverka hur män och kvinnor kan agera för att uppfattas som 

”riktiga” män och kvinnor.  

 

3.2 Diskursanalys som både teori och metod 

Diskurs är en populär term inom forskning och den används flitigt i olika typer av 

vetenskapliga texter. Det är dock vanligt att begreppet inte definieras och där definitioner 

finns skiljer de sig ofta åt. Mångtydigheten i diskursbegreppet avspeglas även inom de olika 

riktningar som figurerar under paraplybegreppet diskursanalys, vilket utgör ett av många 

forskningsperspektiv som har sin utgångspunkt i den socialkonstruktionistiska teoribildningen 

(Jørgensen & Phillips 2002, s. 1ff).  

 Diskursanalys kan utformas och användas på en mängd olika sätt och är i sina variationer 

användbar på alla typer av forskningsfält. Vad som är gemensamt för diskursanalys, 
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oberoende av var och hur den används, är att den måste grundas i en sammanhållen 

referensram. Denna referensram ska inkludera såväl filosofiska antaganden gällande ontologi 

och epistemologi, teoretiska modeller, metodologiska riktlinjer som specifika analytiska 

redskap.  

 Diskursanalysens analytiska modeller kan inte friställas från de teoretiska, metodologiska 

och filosofiska ramar denna vilar på. Möjligheter finns dock att kombinera delar från olika 

diskursanalytiska och diskursteoretiska inriktningar förutsatt att det genererar ett 

sammanhållet ramverk.  

 Ett grundläggande antagande, som genomsyrar alla olika typer av diskursanalys, är att 

det är genom språket vi människor skapar mening och innehåll i vår sociala verklighet. 

Språket står således i fokus vid en diskursanalys men hur detta studeras och på vilket sätt det 

angrips varierar (ibid.).   

 Michel Foucault är, enligt Sahlin (1999, s. 84), den forskare som haft störst inflytande 

över diskursanalysens inträde på det sociologiska forskningsfältet. Jørgensen och Phillips 

(2002, s. 12) menar att Foucault genom såväl sina teoretiska verk som sin empiriska forskning 

intagit en position som andra diskursanalytiker bör förhålla sig till, oavsett om detta görs 

genom anslutande till hans idériktning eller som kritik av den. Den foucauldianska 

diskursanalysen står inte i fokus för denna studie utan vi har valt att använda oss utav Ernesto 

Laclau och Chantal Mouffes diskursteori, vilken utgör en av många diskursanalytiska 

alternativ (se avsnitt 3.2.1). Vi menar att dessa två teoretiska perspektiv är besläktade på en 

rad olika sätt. En skillnad som dock motiverat oss att utgå ifrån Laclau och Mouffes synsätt är 

att de, till skillnad från Foucault, menar att även det sociala kan ses som diskursivt utformat 

(Bergström & Boréus 2005a, s. 314f).  

 Jørgensen och Phillips (2002, s. 24, 49ff) kritiserar Laclau och Mouffe då de menar att 

deras diskursanalytiska perspektiv i huvudsak är teoretiskt inriktat och saknar ett specifikt 

metodologiskt ramverk och en konkret analytisk modell. Laclau och Mouffes diskursteori har 

vi valt som företrädare för vår diskursanalys då vi anser att deras teoretiska begrepp kan ses 

som en mall av komponenter, vilka en diskurs kan anses vara uppbyggda av. Laclau och 

Mouffes teoretiska begrepp kan således läggas till grund för ett metodologiskt 

tillvägagångssätt samt användas som analytiska verktyg, mest förtjänstfullt då dessa verktyg 

appliceras på analysmodeller från andra diskursiva riktningar.  

 I avsnittet där vår analysmodell beskrivs (se avsnitt 4.3) visas hur vi väljer att använda 

analytiska verktyg från Laclau och Mouffes diskursteori och vi har även blivit inspirerade av 

en befintlig analysmodell hämtad ifrån Sahlin (1999, s. 93). Genom ett sådant användande av 
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Laclau och Mouffes diskursteori menar vi att den utgör såväl teoretisk som analytisk grund, 

vilket vi även följer upp med en diskursanalytiskt orienterad metodologisk referensram. På så 

sätt anser vi att studien grundas på ett sammanhållet diskursanalytiskt ramverk. 

 

3.2.1 Laclau och Mouffes diskursteori 
Laclau och Mouffes diskursteori använder vi i vår studie för att nå fram till den diskursiva 

struktur vi söker i materialet. Den diskursteori Laclau och Mouffe har utvecklat bygger på 

modifikation och sammanvävning av teoribildningarna marxism och strukturalism. Genom att 

kombinera delar av dessa bildar Laclau och Mouffes diskursteori ett poststrukturalistiskt 

teoretiskt perspektiv.  

 Enligt Börjesson (2003, s. 28) utmärks poststrukturalismen av att texter betraktas utifrån 

interaktionen som uppstår mellan dem och de som läser dem. Med det menas att texterna får 

sin mening genom denna interaktion vilken utgör en ständigt pågående process där texter inte 

nödvändigtvis tillskrivs samma mening av olika läsare. Poststrukturalismen utgör så en kritik 

mot strukturalismens syn på texter som bärare av sanning om verkligheten. 

 Laclau och Mouffes diskursteori baseras på tankar kring det sociala influerat av den 

marxistiska teoribildningen medan teoretiserandet gällande meningsskapande i sin tur är 

sprunget ur strukturalismen. Enligt denna diskursteori bör hela det sociala fältet förstås som 

ett nät av processer där mening skapas (Laclau & Mouffe 2001, s.110).  

 I det centrala verket Hegemony and socialist strategy (2001) presenterar Laclau och 

Mouffe sin teoretiska bas. Vi kommer här att förklara Laclau och Mouffes teoretiska 

begreppsapparat gällande diskursers utformning.  

 Enligt diskursteorin kallas ord, verbalt eller skriftligt uttryckta, för tecken. Det är 

meningen av dessa tecken som diskursen söker fixera. Då diskursen fixerar mening till ett 

tecken blir detta tecken till ett moment. Denna omvandling sker då momentets innebörd 

åtskiljs från andra teckens betydelser. Inom en diskurs kan det råda delade meningar om 

vilken innebörd som ska fixeras till ett tecken, då olika betydelser kan tillskrivas ett tecken 

inom samma diskurs kallas dessa tecken för element. Diskursen strävar efter att omvandla 

element till moment och om en fixering av mening sker kan elementet i sin omvandling till 

moment potentiellt förändra bilden av en diskurs. Element omvandlas till moment genom 

artikulation. Artikulationer utgörs av all praktik som fixerar mening till ett element genom att 

organisera dess position till andra element på ett särskilt sätt, vilket möjliggör en fixering av 

mening. Artikulationer reproducerar eller omvandlar så diskursens utformning. Enligt Laclau 
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och Mouffe utgörs således en diskurs av den struktur som uppstår genom artikulation (Laclau 

& Mouffe 2001, s. 105). 

 I centrum av en diskurs står ett eller flera specifikt centrala tecken, vilka kallas för 

nodalpunkter. Dessa tecken är i sig själva tomma och står utan innebörd men fylls med 

mening då de relateras till andra tecken i en diskurs. Det är i relation till dessa nodalpunkter 

som diskursens resterande tecken organiseras och fixeras till moment (Laclau & Mouffe 

2001, s. 112). Nodalpunkter är även flytande signifikanter. Flytande signifikanter är centrala 

element som är särskilt öppna för att tillskrivas mening och utgör de tecken som olika 

diskurser kämpar om att fylla med sin respektive mening. Tecken med central betydelse kallas 

alltså nodalpunkter inom en viss diskurs och flytande signifikanter när det talas om kampen 

om dessa teckens betydelse mellan olika diskurser.  

 Enligt Laclau och Mouffe (2001, s. 110f) söker diskursen fixering. Det som eftersträvas 

är ett tillfälligt stopp i skiftningarna i tillskrivandet av tecknens mening inom diskursen. När 

en sådan tillfällig omvandling av element till moment sker kallas denna för tillslutning. Målet 

att nå tillslutning kan aldrig helt fullföljas då fixeringen av mening aldrig kan ses som 

definitiv. Den mängd av potentiella meningstillskrivanden som finns i det diskursiva fältet 

hotar alltid att återföra moment till element. Det diskursiva fältet utgörs av alla potentiella 

meningstillskrivningar som uteslutits från en diskurs för att tillslutning ska kunna uppnås. I 

Laclau och Mouffes mening utgörs det diskursiva fältet av alla andra diskurser och betydelser 

som exkluderas från en specifik diskurs. Den specifika diskursen formas alltid i relation till 

det som exkluderas ifrån den och det diskursiva fältet fungerar som en bank av möjliga 

meningar som potentiellt kan knytas till ett tecken.  

  Jørgensen och Phillips (2002, s. 27) för fram kritik gällande Laclau och Mouffes idé om 

det diskursiva fältet då det inte tydliggörs om det ska antas innefatta alla andra diskurser, även 

de som inte har relevans för den specifika, eller om det enbart inrymmer diskurser som 

utmanar den specifika diskursens meningsfixering. För att förtydliga vilka diskurser som rör 

sig på samma fält som den specifika diskursen föreslår Jørgensen och Phillips att ett begrepp 

utformat av Fairclough, inom den kritiska diskursanalysen, kan appliceras på Laclau och 

Mouffes diskursteori. Genom att introducera den teoretiska termen, diskursordning, skapas 

ytterligare en dimension av möjliga innebörder som uteslutits från den specifika diskursen. I 

diskursordningen inryms då enbart de diskurser som konkurerar med den specifika medan det 

diskursiva fältet innefattar alla de diskurser vars meningsbyggande inte påverkar den 

specifika diskursen. 



 19 

 Då nodalpunkter fylls med mening utifrån omgivande tecken i en diskurs, som beskrivet 

ovan, bildas vad Laclau och Mouffe kallar ekvivalenskedjor. Det som ger nodalpunkterna dess 

unika position inom en diskurs är just dessa ekvivalenskedjor av meningsbärande tecken. De 

utgörs av tecken som står i tydlig relation till nodalpunkten och har en central involvering i 

hur nodalpunkterna etableras och förstås inom diskursen (Laclau & Mouffe 2001, s. 127ff).  

 Enligt Laclau och Mouffe kan diskursens struktur appliceras på hela det sociala fältet. De 

menar att, precis som diskursen söker tillslutning, så är det sociala fältet beroende av sökandet 

efter tillfällig fixering av mening. På det sociala fältet är det socialt agerande som tolkas och 

tillskrivs mening och social praktik kan därmed ses som artikulationer då innebörden i 

ageranden antingen reproducerar eller förändrar allmänna tillskrivningar av mening (Laclau & 

Mouffe 2001, s. 109ff). 

 

3.3 Butler och den heterosexuella matrisen 

I Genustrubbel menar Butler (2007) att såväl genus (eng. gender) som biologiskt kön (eng. 

sex/gender) är socialt konstruerade. Då vi nedan redogör för Butlers teoretiska tankegångar 

blir det, enligt vår åsikt, problematiskt att hålla fast vid vår tidigare princip att enbart använda 

begreppet kön. Detta då Butler skriver på engelska och således genomgående använder sig av 

båda begreppen, sex och gender. Om vi hade sammansmält båda dessa begrepp till 

översättningen kön hade, enligt vår mening, förståelsen för Butlers teori blivit lidande. I detta 

avsnitt översätter vi därmed, för enkelhetens skull, gender med genus och använder detta 

begrepp parallellt med kön (se avsnitt 1.2).  

 Vidare bör nämnas att Butlers teori är en del av denna studie då hon, till skillnad från en 

mängd andra feministiska teoretiker, motsätter sig tanken att kön är en essentiell faktor. 

Istället förespråkar hon det socialkonstruktionistiska perspektivet på könssystemets uppkomst.  

 I Butlers mening konstrueras både kön och genus enligt samma maktstruktur, den 

heterosexuella matrisen, där gränserna för hur kön görs sätts via den omgivande diskursen. 

Enligt Butler är det språket och politikens juridiska uppbyggnad som utgör maktstrukturen för 

den heterosexuella matrisen och hon menar att det är viktigt att kritisera och utmana denna 

förordnade mall gällande identitetskategorier (Butler 2007, s. 54ff).  

 Toril Moi (2005, s. 45f) lyfter fram vikten av Butlers arbete på den politiska arenan men 

samtidigt kritiserar hon hennes tankar om kön och genus. Hon menar att Butlers resonemang 

om att både kön och genus är socialt konstruerat leder till nya, obesvarade frågor. Moi 

understryker den vitt spridda uppfattningen om att kön och kropp är konkreta, materiella 
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aspekter medan genus är abstrakt och immateriellt och hon frågar sig hur Butler tänker sig 

kunna förändra dessa grundantaganden. Dessutom menar Moi att även om Butlers önskan att 

bortse från denna typ av kategorisering anammas så medför hennes sätt att se på kön och 

genus ändå kategoriseringar som kan ifrågasättas.    

 Den heterosexuella matrisen tar vidare sin utgångspunkt i att mäns och kvinnors kroppar 

ges innebörd genom genus i form av maskulinitet och femininitet. Diskursen sätter gränser för 

människors handlingar och Butler menar att kvinnor och män därmed beter sig, genom 

exempelvis kroppsspråk, gester och klädval, i linje med vad som anses ”naturligt” och på så 

vis förstärks bilden av kön som en essentiell faktor.  

 I kontrast till denna verklighetsbild anser Butler att kroppar aldrig kan vara helt 

obetingade i sig själva. Istället är förutsättningen att även kroppar konstrueras enligt 

diskursiva gränser och kan förstås och anses mänskliga först efter att de tillskrivits genus. 

Butler menar att de kroppar som inte överensstämmer med något genus ses som avvikande 

och hamnar därmed utanför gränserna för vad som betraktas som mänskligt. Kön är, enligt 

Butler, alltid genusbetingat.  

 Om konstruktionen av genus däremot helt kunde friställas från kön skulle genus innebära 

att benämningar som ’man’ och ’maskulin’ och ’kvinna’ och ’feminin’ inte skulle avgöras 

utifrån kroppens biologiska kön. De diskursiva gränser vilka konstituerar sammanbindningen 

mellan kön och genus är avhängiga språket och bruket av detta. Genom språket och individers 

talhandlingar föds makten som skapar det som upplevs som och antas vara den sociala 

verkligheten (Butler 2007, s. 54ff, 184ff).  

 Dessa tankar om att kroppens fysiska utseende bör kunna frikopplas från benämningar 

som man/kvinna och maskulin/feminin blir relevant i förhållande till vår studie. I vår 

inledning frågade vi oss till exempel om det är möjligt att en individ med bröst kan bli 

uppfattad som man och frågor som denna, och andra frågor aktuella för transsexuella kan 

diskuteras utifrån Butlers resonemang. 

 Normer kring kön, genus och sexualitet skapar, enligt Butler, kulturell begriplighet kring 

identitet, där dessa faktorer ses som stabila och naturgivna. Synen på dessa faktorer skapas 

diskursivt och utgår ifrån kulturella och politiska förutsättningar. Därmed kan genus aldrig 

åtskiljas från den kontext inom vilken det omtalas. Enligt Butler har denna typ av avvikelser 

en omstörtande kraft då de ställs mot föreställningar om det ”naturliga”. Företeelser som 

transsexualism platsar inte in i den verklighetsbild som diskursen skapar och vittnar därmed 

om att kön görs genom reproduktiva handlingar och även om att det skulle kunna göras på 

alternativa sätt.  
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 Butler menar att kön/genus görs performativt vilket bygger på tanken att kön/genus görs 

genom dagliga, inlärda handlingar baserade på kulturella normer. Via performativitet söker 

kroppar följa det som anses naturligt och verkligt (Butler 2007, s. 51ff). Moi diskuterar även 

Butlers tankar om performativitet hon menar att Butlers sätt att se genus som någonting som 

görs, snarare än något en människa är, eller tillhör, är en god tanke. Hon kritiserar dock 

Butlers performativitet i det hänseende att hon menar att begreppet i sig utesluter möjligheten 

att se identitet och subjektivitet som något högre stående än sociala normer (Moi 2005, s. 

54ff). 

 I denna studie kommer vi att utgå från Butlers resonemang om den heterosexuella 

matrisen och dess innebörd för att nå djupare i vår analys. Då Butlers teori kan tolkas vara 

diskursbaserad inkluderas hennes teori främst i vår strukturella analys. Med utgångspunkt i 

tanken om en heterosexuell matris menar vi att den diskursiva strukturen utmanas och ges ett 

ytterligare perspektiv. 

 

3.4 Goffmans dramaturgiska perspektiv 
Goffmans dramaturgiska perspektiv hämtar inspiration från teaterns värld. Vi har gjort ett 

urval av hans teoretiska begrepp, vilka vi kommer att använda oss av i våra reflektioner på det 

interaktionistiska planet i de tematiska diskussionerna.  

 Goffman menar att varje individ, i interaktionen med andra människor, kan liknas vid en 

aktör och att denne spelar en eller flera roller som observeras av omgivningen, vilken utgör 

publik. En individ kan spela olika typer av roller beroende på sammanhang och kontext och i 

all mänsklig interaktion är deltagarna både aktörer och publik simultant. Valet av roll är 

avhängigt hur individen vill att publiken ska uppfatta denne och vilket intryck denne vill göra, 

ett agerande som Goffman benämner intrycksstyrning.  

 Enligt Garfinkel (1967, s. 165ff) kan detta begrepps innebörd anses ligga nära hans eget 

begrepp passera (se avsnitt 2.2). Utan närmre eftertanke menar Garfinkel att en individ skulle 

kunna sägas passera genom användandet av intrycksstyrning. Men en grundligare granskning 

av begreppens eventuella samhörighet är, enligt Garfinkel, nödvändig. Begreppet 

intrycksstyrning, samt Goffmans dramaturgiska perspektiv i stort, erbjuder enligt Garfinkel 

inga tillfredställande analysmöjligheter. Visst är det riktigt, menar han, att transsexuella 

individer söker kontrollera vilket intryck omgivningen får av dem. Vad Garfinkel menar är 

dock att innebörden i Goffmans användning av begreppet förlorar fokus på den omfattande 

strategibildning och medvetenhet om situationens komplexitet som Agnes vittnar om.  
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 Då de reflektioner vi gör utifrån Goffmans perspektiv är just reflektioner och inte en 

analys byggd på exempelvis intervjudata menar vi att detta perspektiv, trots Garfinkels kritik, 

lämpar sig väl i denna studie. Vårt syfte är inte att göra en djuplodad interaktionistisk analys 

utifrån individers egna berättelser och en eventuell ytlighet i Goffmans dramaturgiska 

perspektiv blir således inte problematisk i vår studie. 

 Goffman menar vidare att ett socialt samspel uppstår, då en individ spelar samma roll vid 

upprepade tillfällen inför samma publik. Detta innebär att aktören har skapat en social roll 

utifrån de rättigheter respektive skyldigheter som förväntas av aktören i sammanhanget. Den 

sociala rollen skapas vidare utifrån den status aktören besitter, i en given kontext, vilket 

innebär att aktören kommer att axla samma sociala roll i mötet med en annan likvärdig publik.  

 När aktören spelar upp en roll för sin publik är en förutsättning för att den ska vara 

trovärdig att aktören själv tror på det denne försöker förmedla. Om individen inte själv tror på 

sitt agerande, menar Goffman, att denne, av sin publik, kan uppfattas vara cynisk. Ett cyniskt 

beteende kan förklaras med att individen agerar utifrån vad denne anser vara mest givande för 

sitt eget eller samhällets bästa trots att individen inte själv tror på den roll denne spelar. 

 Vidare beskriver Goffman begreppet personlig fasad vilket berör hur aktören presenterar 

sig och uppfattas gällande exempelvis kön, kläder, hållning och gester. Den personliga 

fasaden utgör detaljer om individen som förväntas harmoniera med aktörens ageranden i alla 

lägen och således anses att en roll framförs med stöd från den personliga fasaden (Goffman 

2000, s. 23ff ). 

Goffman menar även att de roller en aktör spelar är avhängigt i vilken region denne 

befinner sig i. Han menar att dessa regioner grovt kan delas upp i två typer. Den främre 

regionen utgör den plats där aktörens framträdande sker. Aktörens spel i denna region kan 

tolkas som att aktören anstränger sig för att visa att denne beter sig och ser ut att följa givna 

normer. Dessa normer kan i sin tur delas in i två typer; de normer som aktören upprätthåller 

genom direkt interaktion med publiken, via tal eller likvärdigt utbyte, samt de normer som 

bestämmer hur aktören ska bete sig när aktören inte är i aktiv interaktion med publiken men 

likväl befinner sig inom synhåll för den.  

I relation till denna främre region står den bakre regionen, vilken är metaforen till vad 

som kan ske bakom kulisserna på en teaterföreställning. Den bakre regionen är den plats där 

aktören kan lägga av sig sin personliga fasad och kliva ur sin roll. I denna region kan aktören 

även förvara sina fasaddetaljer och organisera dem utifrån olika roller som ska spelas i den 

främre regionen. Då den bakre regionen i stort bygger på avskildhet från den främre regionen 
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och inte är förenlig med det intryck som skapas i den innefattar detta att särskiljningen 

emellan regionerna måste stå under någon typ av kontroll.  

Goffman menar att det finns skiljelinjer mellan främre och bakre regionen överallt i 

samhället och exemplifierar med att toaletter och sovrum oftast statuerar arenor för 

avskildhet. I talet om dessa typer av regioner ska det dock inte glömmas bort att en region 

som för en viss aktör eller i ett visst sammanhang utgör en främre sådan väl kan utgöra en 

bakre region för någon annan eller i en annan situation (Goffman 2000, s. 97ff).  

 Sammanfattningsvis anser vi att de begrepp ur Goffmans dramaturgiska perspektiv som 

vi utgår ifrån, i de interaktionistiska reflektionerna, skapar möjlighet att förstå vilka följder 

som den diskursiva strukturens konstruktioner av transsexualism kan tänkas föra med sig.  

 

 

4. Våra metodologiska utgångspunkter  

Denna studies arbetsmaterial är texter och vi använder en kvalitativ metod för att studera och 

analysera dessa. Den diskursanalytiska metod som används är en av textanalysens kvalitativa 

underförgreningar. Kvalitativa metoder medför möjligheten att nå ett djup snarare än en bredd 

i det studerade. En annan fördel med kvalitativa metoder är att de är flexibla, vilket 

exempelvis innebär att undersökningens frågeställningar kan revideras under studiens gång. 

 Då denna studies syfte och frågeställningar berör sådant som inte direkt diskuteras i 

texterna vet vi inte på förhand vad vi kommer att hitta och på så sätt gynnar flexibiliteten oss. 

Vår studie syftar till att, utifrån ett diskursanalytiskt perspektiv, undersöka hur transsexualism 

konstrueras av två aktörer inom ramen för en statlig utredning samt att reflektera kring hur 

dessa konstruktioner kan tänkas påverka interaktionen mellan transsexuella och deras 

omgivning. Detta innebär att vi, med utgångspunkt i kvalitativ metod, har valt att undersöka 

ett avgränsat sammanhang representerat av två aktörers texter. Om syftet istället hade handlat 

om att exempelvis ge en bild av vilka åsikter och föreställningar Sveriges invånare har om 

transsexualism hade vi med fördel kunnat använda oss av kvantitativ metod i form av 

surveyinriktade frågeformulär (Repstad 1999, s. 9ff; Bergström & Boréus 2005b, s. 18ff; 

Barbosa da Silva 1996, s. 170). 

 I kombination med den strukturella diskursanalysen vi utför i studien har vi även valt att 

ur ett interaktionistiskt perspektiv reflektera kring hur den diskursiva strukturen kan tänkas 

påverka interaktionen mellan transsexuella och deras omgivning. Reflektioner av detta slag 

bottnar i en hermeneutisk metod där vi växelvis tittar på materialet i dess helhet och dess 
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delar, i en så kallad hermeneutisk cirkel. När det gäller reflektioner får förförståelsen en ökad 

betydelse eftersom den är central för vår subjektiva tolkning av vad som är relevant att 

reflektera kring samt hur dessa reflektioner kommer till uttryck (Ödman 2007, s. 59f). 

 

4.1 Material och diskursanalytisk metodologi. 
Diskursanalytiska metodologiska utformningar har, precis som diskursanalysers teoretiska 

perspektiv, en mängd variationer och syftar till analys på olika nivåer (Börjesson 2003, s. 26). 

Gee (2005, s.8f) menar att det är viktigt att en diskursanalys inte enbart resulterar i 

beskrivning av data med fokus på språkets komplexitet. För att nå djupare nivåer i materialet 

är det, enligt honom, väsentligt att det finns ett tydligt mål med diskursanalysen. Det som bör 

vara av intresse är att belysa hur den diskursanalytiska teorin om språket, som utgår ifrån att 

språket är meningsbärande endast i och genom sociala praktiker, kan appliceras på materialet 

och visa hur språket fungerar när det används. Vidare menar Gee att vårt intresse som 

forskare även bör ligga i att medverka till förståelse och kunskapsspridning gällande det 

forskningsområde vilket vi brinner för.  

 Vi finner vår studie relevant för socialt arbete bland annat då kuratorer är en av de 

professioner som är inblandade i diagnostiseringen och vården av transsexuella. Oavhängigt 

kuratorernas representation av socialarbetare i TS-vården anser vi att transsexualism även är 

relevant för socialt arbete i egenskap av att vara ett mänskligt tillstånd som det, enligt vår 

åsikt, är viktigt att sprida kunskap om.  

 Börjesson (2003, s. 26) benämner diskursanalysens inträde på den samhällsvetenskapliga 

arenan som den språkliga vändningen. Den språkliga vändningen innebar bland annat en ny 

syn på användandet av material och källor inom samhällsvetenskaplig forskning. För att 

kunna studera en diskurs krävs, liksom i all forskning, att det finns ett material att analysera. 

Den språkliga vändningen medförde att materialhierarkin avtog, vilket har breddat synen på 

vad som kan utgöra ett lämpligt forskningsmaterial. Detta resulterade i att exempelvis utsagor 

producerade av medier utgör material lika väl lämpat för diskursivt inriktad analys som till 

exempel vetenskapliga artiklar och intervjumaterial.  

 Inom diskursanalyserna diskuteras vidare skillnader mellan naturligt förekommande 

material och det av forskaren producerade materialet. Exempel på det förstnämnda är 

offentliga dokument, medan enkät- och intervjusvar exemplifierar den sistnämnda 

materialtypen. Det finns, enligt Börjesson, de som hävdar att naturligt förekommande material 

är att föredra framför material som är frammanat på ett eller annat sätt. Anledningen till detta 
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är att materialet just finns naturligt och skulle ha funnits vare sig forskaren haft användning av 

det eller inte. Andra menar, enligt Börjesson, att material producerat systematiskt, av 

forskaren, kan vara fördelaktigt då det kan analyseras på ett bättre och säkrare sätt. Börjesson 

menar dock att det inte heller här bör finnas någon hierarki mellan dessa två materialtyper 

(Börjesson 2003, s. 160ff; Börjesson & Palmblad 2007, s. 17).  

 I vår studie använder vi oss av naturligt förekommande material i form av offentliga 

dokument, vilka utgörs av SOU 2007:16 som utfärdats av samt Patientföreningen Benjamins 

remissvar på denna SOU. Valet av dessa dokument grundas inte på ett antagande att de skulle 

beröra transsexualism på ett mer verklighetstroget sätt än till exempel material från en 

populärvetenskaplig tidning. Vårt materialval baseras istället på det faktum att SOU:n, samt 

det valda remissvaret, är skapade för att potentiellt ligga till grund för en ny lagstiftning. 

Detta, menar vi, innebär att dokument som dessa i förlängningen kan påverka 

samhällsklimatet gällande attityder och kunskap om transsexualism.  

 Vi har valt att analysera dokument från två aktörer. Dessa dokument utgör ett 

myndighetsperspektiv i form av SOU 2007:16 samt ett brukarorganisationsperspektiv via 

Patientföreningen Benjamins remissvar på denna SOU. Att Patientföreningen Benjamin 

representeras av transsexuella och före detta transsexuella innebär att vi anser att deras röst är 

relevant att väga in i detta sammanhang.  

 Bergström och Boréus (2005a, s. 354) diskuterar materialets omfattning vid en 

diskursanalys och påtalar att denna metod innebär att varje ord i materialet granskas. Detta 

medför att ett för omfattande material blir ohanterligt vid en diskursanalys. När det gäller 

materialets omfattning menar vi att vi genom SOU 2007:16 och Patientföreningen Benjamins 

remissvar har tillräckligt med material för att utföra studien och uppnå dess syfte samt besvara 

dess frågeställningar.  

 Börjesson och Palmblad (2007, s. 18f) menar att det är väsentligt vad forskaren gör med 

sitt material i fråga om hur materialet kontextualiseras. Kontextualisering innebär att 

forskaren redogör för den kontext som materialet är skapat i och utgör. Det väsentliga är att 

tydligt motivera varför en viss kontext valts, vems denna kontext är och vad valet av kontext 

innebär för undersökningen. På så sätt belyses sammanhanget i vilket såväl materialet som 

forskningsresultaten innefattas.  

 Då SOU 2007:16 är resultatet av en statlig utredning kring 1972 års lag (se bilaga 1) och 

presenterar ett nytt lagförslag, samt att det valda remissvaret är en följd av detta förslag, 

menar vi att dessa dokument återfinns i en nationell politisk kontext. Dessa dokument utgör 

således delar i en process som kan leda fram till en ny lagstiftning. Vi anser att denna kontext 
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inte ”tillhör” någon av de två aktörerna, istället menar vi att kontexten är den politiska 

arenans. För att förtydliga är det den politiska arena som rör transsexualism vi syftar på.  

 Vi är medvetna om att vårt val av material för med sig konsekvenser för den studie vi 

utför. En av dessa konsekvenser är att de konstruktioner av transsexualism som vi kommer att 

analysera enbart representeras av ett myndighetsperspektiv och ett brukarorganisations- 

perspektiv. Därmed utesluts möjligheten att undersöka problematiken utifrån andra 

aktörsperspektiv. Något som också bör tas i beaktande är vilka följder kontexten bär med sig.  

 Då vårt material utgörs av offentliga dokument i en politisk kontext menar vi att vi 

kommer att studera och analysera material med ett mer formellt språkbruk än det som 

används i exempelvis populärvetenskapliga tidningsartiklar. Å ena sidan menar vi att detta 

kan försvåra arbetet med att, i analysen, nå fram till en nyanserad bild av de konstruktioner av 

transsexualism vi söker. Å andra sidan ligger det inte i diskursanalysens intresse att klarlägga 

en komplett ”sanning” om det studerade. För oss innebär detta således att det inte är relevant 

huruvida materialet är nyanserat eller inte då vi enbart syftar till att analysera det vi återfinner 

i materialet och inte till att värdera det innehållsmässigt.  

 

4.2 Urval och avgränsningar i materialet 
SOU 2007:16 är utfärdad av Könstillhörighetsutredningen och denna text utgör, som tidigare 

klargjorts, ett förslag till ny lag angående ändring av könstillhörighet. Vidare består vårt 

material av tre separata delar av ett remissvar på detta betänkande, från Patientföreningen 

Benjamin. Dessa tre delar består dels av ett ursprungligt remissvar och dels av två dokument 

innehållande detaljkritik rörande utredningen och dess ståndtagande.  

 Ovan nämnda texter utgör omfattande diskussioner kring olika aspekter gällande 

transsexualism. SOU 2007:16 som representerar myndighetsperspektivet, är vald i egenskap 

av att vara det offentliga dokument vi menar utgör utgångspunkten för den diskurs vi ämnar 

studera. Remissvaret från Patientföreningen Benjamin utgör i sin tur ett brukarorganisations- 

perspektiv i denna diskurs. Syftet med dessa dokument är att framföra åsikter om hur en ny 

lag bör utformas. Som omnämnt i problemformuleringen inkom remissvar, på SOU 2007:16, 

från en mängd aktörer som exempelvis Jämställdhetsombudsmannen, Barnombudsmannen, 

Patent- och registreringsverket samt Svenska kyrkan. Dessa remissvar har vi emellertid valt 

att utesluta från materialet, dels då vi anser att de inte är tillräckligt utförliga för att kunna 

analyseras på ett adekvat sätt och dels då vi finner det valda materialets omfång vara 

tillräckligt.   
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 De texter, vilka utgör materialet, berör både transsexualism och intersexualism. 

Intersexualism är benämningen på det tillstånd då en individ föds med både manliga och 

kvinnliga könskarakteristika. Intersexualitet förekommer i många olika former men 

gemensamt för dessa är att det råder oklarhet gällande vilken könstillhörighet ett barn ska 

tillskrivas. Vanligtvis sker en korrigering av barnets genitalier innan det uppnått tre månaders 

ålder vilket möjliggör en kategorisering av barnet, baserad på kön.  

 Det förekommer att intersexuella individer, som genomgått könskorrigerande operationer 

som spädbarn, upplever att deras könsidentitet inte stämmer överens med det kön de opererats 

till (SOU 2007:16, s. 40f). Det finns alltså likheter i transsexuellas och intersexuellas tillstånd 

när det kommer till att de kroppsligt kan se ut som det ena könet men uppleva sig vara det 

andra. I texterna presenteras dessa tillstånd ibland parallellt med varandra men i huvudsak 

skiljs de åt, då de bakomliggande faktorerna ser annorlunda ut.  

 Vår bedömning är därför att två olika diskursanalyser skulle behöva göras för att utreda 

dem båda. Inom ramen för denna undersökning menar vi att en avgränsning gentemot ett av 

dessa tillstånd är lämplig. Vi har därför valt att fokusera på transsexualism och utifrån vårt 

syfte är det, enligt vår mening, inte möjligt att integrera intersexualitet i denna studie. Dessa 

tillstånd hade, enligt vår åsikt, kunnat studeras gemensamt eller parallellt med utgångspunkt i 

ett annat undersökningssyfte. 

 

4.3 Bearbetning och analys av data 
Vi har i utformandet av analysmodell inspirerats av en modell av Ingrid Sahlin (se Sahlin 

1999, s. 91) och har utifrån systematiken i denna komponerat en egen analysmodell där 

begrepp från Laclau och Mouffes diskursteori återfinns.  

 I vår analysmodell har vi valt en linjär utformning. Modellen baseras på tre steg vilka 

representeras av begreppen nodalpunkter, ekvivalenskedjor samt teman: 

 

 
 

Analysen inleds med att vi identifierar de tecken vi anser vara materialets nodalpunkter. I 

detta steg ligger fokus på begreppsanalys, vilket innebär att nodalpunkterna lyfts fram i dess 
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mest förekommande tillämpning. De nodalpunkter vi urskiljer utgör vidare grunden för den 

fortsatta analysen, där vi i steg två fokuserar på att blottlägga ekvivalenskedjor (se avsnitt 

3.2.1). Detta gör vi för att kunna se vilka meningar som tillskrivs de identifierade 

nodalpunkterna och vidare undersöka i vilka sammanhang de olika betydelserna konstrueras. 

Genom detta ämnar vi kunna besvara vår första frågeställning: Vilka olika meningar tillskrivs 

de begrepp som är centrala i konstruktionerna av transsexualism, i materialet?  

 Analysens två första steg syftar till att bidra med en förståelse för diskursens struktur och 

innehåll. Den struktur som framträder ger oss även möjligheten att identifiera eventuella 

motsättningar enligt vår andra frågeställning: Går det att identifiera motsättningar i 

konstruktionerna av transsexualism och hur ser dessa i så fall ut? I analysens tredje steg 

tematiserar vi sedan utifrån ekvivalenskedjornas meningstillskrivande. Med hjälp av dessa 

teman får vi en mer övergripande bild av diskursen och kan således leda analysen in i den fas 

där vår tredje frågeställning: Vilka könskategoriseringar kan konstruktionerna av 

transsexualism anses reproducera? Vidare reflekterar vi utifrån Goffmans perspektiv för att 

nå interaktionsnivån i den fjärde frågeställningen: Hur kan tänkbara konsekvenser av 

diskursen, i individens samspel med omgivningen, förstås? 

 Avslutningsvis vill vi i detta avsnitt förtydliga några detaljer gällande formalia, vilka vi 

kommer att använda genomgående i analyskapitlet. För att underlätta hänvisningarna till 

materialet har vi valt att benämna dess delar enligt följande; SOU 2007:16 omnämns för 

läsbarhetens skull enbart som SOU. Vidare benämner vi fortsättningsvis Patientföreningen 

Benjamin som enbart Patientföreningen för att öka läsbarheten i texten. Dessutom numrerar vi 

Patientföreningen Benjamins remissvar, vilket består av tre delar, som R1, R2 och R3. R1 står 

för det ursprungliga remissvaret medan R2 representerar dokumentet med kritik av 

utredningen och R3 det bestående av detaljkritik gentemot ståndtaganden (se avsnitt 4.2).  

 Där citat förekommer men inte presenteras i sin helhet används […] för att markera att en 

del av citatet har uteslutits. I de fall där ett citat vidare kommer att hänvisas tillbaka till i våra 

interaktionistiska reflektioner markeras de med * och en numrering för att vi, så smidigt som 

möjligt, ska kunna hänvisa tillbaka till dem senare i texten.  

 Avslutningsvis vill vi klargöra att vi i denna studie konsekvent kommer att använda oss 

av maskulinum; den transexuelle, när vi, i bestämd form, skriver om såväl MTF som FTM.  
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4.4 Förförståelse 
En individs förförståelse baseras på dennes tidigare erfarenheter, kunskaper och värderingar 

och alla människor bär på förförståelse gällande olika aspekter i livet. I rollen som forskare 

blir det för oss väsentligt att reflektera över och reda ut vår egen förförståelse i relation till 

transsexualism. Förförståelsen är oundvikligt närvarande och omöjlig att helt bortse ifrån men 

vad som är av vikt är att forskaren är medveten om dess påverkan på de resultat som 

presenteras och att denna påverkan inte blir så markant att den riskerar att snedvrida resultaten 

(Jacobsen 2007, s. 51).  

 Då vi är två som innehar forskarrollen i denna studie vill vi påpeka att det är 

ofrånkomligt att det finns skillnader i vår respektive förförståelse. Vi kommer dock att här ge 

en beskrivning som avspeglar en integrerad förförståelse, vilken vi båda delar, då vi anser oss 

i huvudsak bära på liknande förförståelse.  

 Innan studiens början hade vi begränsad kunskap vad gäller transsexualism och vi hade 

inte heller vetskap om lag (1972:119) om fastställande av könstillhörighet i vissa fall, SOU 

2007:16 samt remissvar på denna SOU. Vi hade kännedom om att fenomenet transsexualism 

förekom och en ungefärlig bild av dess innebörd. Denna kunskap hade vi framförallt fått via 

medier samt via en kurs i sexologi, som vi båda läst. Då vi under socionomutbildning har 

saknat sexologiska aspekter i undervisningen blev det för oss naturligt att vår studie skulle 

röra sig på detta område, då vi finner det vara en arena i socialt arbete som inte bör hamna i 

skymundan.  

  Inför denna studie har vi återkommande förbryllat oss över människans nyfikenhet och 

vilja att kunna kategorisera individer utifrån kön. Vi insåg att vi båda varit med om tillfällen 

då vi uppmärksammat en person som vi inte kunnat placera in något av de två befintliga 

könen. För oss är det både märkligt och intressant att vi fungerar på detta sätt och vi frågar oss 

hur det kommer sig att det kan vara så förvirrande att inte kunna avgöra en persons kön. Vår 

åsikt är att kön inte ska spela någon roll för hur en individ uppfattas och vi förundrades över 

att inse hur vi trots detta vid tillfällen har vridit och vänt på oss av nyfikenhet, då vi träffat på 

en person vi inte kunnat kategorisera enligt kön.  

 Slutligen vill vi lyfta fram aspekten att vi båda är relativt unga och har växt upp under 

förhållanden där ett relativt öppet och förstående klimat gentemot grupper som exempelvis 

transsexuella har rått. Detta menar vi kan medföra att vår studie blir annorlunda mot vad den 

hade blivit om vi båda exempelvis hade tillhört en äldre generation som får antas ha växt upp 

i en annan typ av kontext. 
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4.5 Resultatens tillförlitlighet 

Det syfte vi utgår ifrån möjliggör inte att en utomstående bedömare i någon stor mening kan 

värdera huruvida vi gjort det vi ämnat göra. Vidare är det inte säkert att någon annan skulle få 

fram samma resultat eller tolka materialet på det sätt vi har gjort. Det är möjligt att det går att 

generalisera utifrån de resultat vi presenterar, samtidigt finns det många nivåer i såväl empiri, 

metod och teori som kan tolkas på andra sätt (Jacobsen, 2007, sid. 51ff). Det är inte heller vår 

målsättning att frambringa en produkt som kan mätas och värderas på detta sätt.  

 Vi är, i socialkonstruktionistisk anda, kritiska till att gradera forskningsresultat utefter 

hur objektiva och ”sanna” dessa kan anses vara. Istället menar vi att de resultat vi kommit 

fram till är beroende av såväl den kontext vi befinner oss i som av faktorer som de sociala och 

kulturella förhållanden vi lever i (Gergen 1985, s. 266f). På så sätt blir den förförståelse vi 

beskrivit ovan central för de resultat vi presenterar. Det vi har strävat efter är att uppnå en 

transparens i texten för att på så sätt möjliggöra för läsaren att följa med i forskningsprocessen 

och tydligt se hur och på vilka grunder de tolkningar och resultat som presenteras har 

framträtt.  

 

4.6 Etiska överväganden 
Då denna studie baseras på material i form av offentliga dokument fokuserar våra etiska 

överväganden i stor utsträckning på oss själva i rollen som forskare och på hur vi påverkar 

innehållet i och formulering av de resultat som presenteras. Vi studerar inte personliga utsagor 

men likväl rör vi oss på ett känsligt område där det inte får glömmas bort att transsexualism 

inte är ett abstrakt begrepp frikopplat från de individer som diagnostiseras som transsexuella. 

 Det har för oss varit ledande att vidhålla ett etiskt och respektfullt förhållningssätt i 

behandlingen av ämnet. Vi berör genomgående kategoriseringar i studien och har i arbetet 

varit noga med hur vi betraktar transsexuella som just en kategori. Då vi utgår ifrån 

socialkonstruktionismen är det önskvärt att bryta mot det normgivna och vi inser att vi i viss 

mån reproducerar transsexualism som kategori genom att omtala transsexuella individer som 

grupp (Chiland 2005, s. x i introduktionen). Samtidigt som vi använder transsexualism som en 

slags samlingsterm för att hålla texten lättläst är det därför viktigt att understryka att vi på 

intet sätt önskar bidra till en bild av transsexuella som en homogen grupp utan inbördes 

skillnader.  

 Vidare undviker vi att gestalta transsexuella generellt som normomstörtande aktivister då 

det finns stora skillnader i huruvida transsexuella vill delta i en politisk kamp kring 
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könsnormer. De tolkningar och slutsatser vi drar i denna studie är enbart våra egna och vi har 

visserligen befogenheten att själva styra över dem men samtidigt får det inte glömmas bort att 

vår studie berör en grupp i minoritet som består av individer. 

 

 

5. Konstruktioner av transsexualism 

I detta analyskapitel presenteras den diskursiva struktur vi identifierat efter att vi tillämpat vår 

analysmodell på studiens material. Vi menar att vår studie innefattar en diskurs där eventuella 

motsättningar mellan våra aktörers meningstillskrivande sker inom ramarna för denna. Vi 

utgår därmed ifrån en diskurs och inte flera olika.  

 Den diskursiva struktur vi lägger fram består av fem nodalpunkter och vidare de 

ekvivalenskedjor som tillskriver respektive nodalpunkt dess centrala mening. Utifrån 

innebörden av nodalpunkterna analyserar och reflekterar vi sedan utifrån tre teman, vilka 

berör konstruktionerna av transsexualism och dess verkningar utifrån olika vinklingar. I dessa 

temadiskussioner återkopplar vi till de citat som utgör en del av strukturbeskrivningen i 

avsnittet nedan, om nodalpunkter och ekvivalenskedjor.  

 

5.1 Om det diskursiva mönstret 
I detta avsnitt presenteras de nodalpunkter, med tillhörande ekvivalenskedjor, som vi 

identifierat som centrala i empirin. Nodalpunkterna är Det motsatta könet, Könsroll, Kropp, 

Psykiatrisk diagnos samt Könstillhörighet. Dessa nodalpunkter presenteras i separata stycken 

där respektive nodalpunkt först beskriv utifrån hur den används i det empiriska materialet. 

Därefter presenteras strukturen på nodalpunktens ekvivalenskedja. Utifrån tecknen i 

ekvivalenskedjan analyseras hur dessa ger nodalpunkten mening.  

 

5.1.1  Det motsatta könet 
Det motsatta könet är i vår, liksom i Edenheims, studie ett centralt begrepp som genomgående 

används i SOU och berör vad transsexualism kan anses vara: ”en önskan om att leva och bli 

accepterad som medlem av det motsatta könet” (SOU, s. 23). En transsexuell individ beskrivs 

vidare, enligt SOU, som en person som upplever sig vara eller är övertygad om att vara det 

motsatta könet. Det motsatta syftar då såväl på den biologiskt grundade tillskrivningen av 

kön, som till det kön omvärlden uppfattar att individen tillhör (jfr Edenheim 2005). 

 Förekomsten av begreppet det motsatta könet, i SOU, visar hur denna aktör genererar en 
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diskurs som förutsätter att det finns två kön och att individer förväntas vara antingen det ena 

eller det andra. Denna diskurs utesluter i och med detta möjligheten för individer att 

identifiera sig på något annat sätt än utifrån det rådande dikotoma könssystemet (jfr Butler 

2007). Följden av SOU:s meningstillskrivande blir att en transsexuell individ måste vidta 

åtgärder för att kunna anses vara en medlem av det motsatta könet. Exempel på sådana 

åtgärder uppges vara operationer i syfte att förändra det fysiska utseendet och utredning av 

individens förmåga att leva fullt ut som det motsatta könet.  

 Patientföreningen ställer sig kritisk till begreppet det motsatta könet. I R2 och R3 

diskuteras att det anses vara felaktigt att, utifrån transsexuellas perspektiv, använda begreppet 

det motsatta könet. Detta då det för en transsexuell individ är givet vilket kön denne är, även 

om folkbokföringen och samhället uppfattar denne som det motsatta könet. Vad som talas om 

som en del av det motsatta könet är den transsexuelles fysiska kropp, som står i motsats till 

könsidentiteten. Det blir härigenom tydligt att de båda aktörerna, till viss del, konstruerar 

transsexualism på olika sätt. I diskussionen av den nedan presenterade ekvivalenskedjan 

tydliggörs hur aktörerna resonerar kring dess centrala tecken.  

 

Det motsatta könet – Född i fel kön - Förnekande av det egna könet – Passera som det 

motsatta könet.  

 

 Transsexualism beskrivs, i SOU, innefatta en önskan om att bli medlem av det motsatta 

könet och som att transsexuella personer har en inre upplevelse av att vara födda i fel kön. 

Enligt denna beskrivning menas det att transsexuella personer bär på upplevelsen att deras 

biologiska kropp, deras fysiska utseende, inte stämmer överens med det kön de anser sig vara. 

I samband med detta menas det att transsexuella personer lever med ett ständigt obehag över 

sin fysiska kropp, vilket sägs leda till det som kallas förnekande av det egna könet. Den 

transsexuelle antas vidare bära på viljan att, genom könskorrigerande operationer, ändra på 

sin felaktiga kropp så att den efterliknar det motsatta könets. Dessutom menas det att ett 

symptom på transsexualism är att individen redan innan, eller i samband med, TS-vårdens 

början lyckas passera som det motsatta könet (jfr Garfinkel 1967).  

 Patientföreningen lyfter en problematik i SOU:s användande av begreppet det motsatta 

könet då de menar att transsexuella inte själva har samma uppfattning av vad som utgör en 

motsats i fråga om kön. Citatet nedan visar hur SOU förhåller sig till motsättningen mellan 

dessa meningstillskrivningar: 
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Processen när en transsexuell person får ändrad könstillhörighet kallas i 
vardagligt tal lite slarvigt för ”könsbyte”. Förvisso är det så att den officiella 
könstillhörigheten byts på individen. De transsexuella själva anser 
emellertid att deras kön är oförändrat, eftersom de anser att de tillhör det 
motsatta könet mot det för dem registrerade men i en felaktig kropp. Av 
respekt för denna uppfattning har vi valt att inte använda oss av begreppet 
könsbyte utan talar i stället om ändring av könstillhörigheten (SOU, s. 39). 

  

Patientföreningen ger ett direktsvar på denna redogörelse: ”[…] detta borde inte vara en 

konsekvens av hänsyn till våra svaga nerver, utan att det är mer medicinskt korrekt” (R3, s. 

4).  

 I citatet från SOU menas att de inte ska använda sig av begreppet könsbyte då de vill visa 

sig villiga att på detta sätt närma sig Patientföreningens syn på vad som ska ses som det 

motsatta könet. Enligt vår analys visar dock användandet av begreppet född i fel kön att SOU 

ändå inte fullt ut anammar det synsätt de försöker närma sig. Detta blir även tydligt i 

användningen av begreppet förnekande av det egna könet och begreppet passera som det 

motsatta könet. Samtliga av ekvivalenskedjans tecken kan därmed anses gå i motsats till 

Patientföreningens syn på vad det motsatta könet, för en transsexuell individ, ska anses vara. 

 SOU tycks sträva efter att uppnå politisk korrekthet i sin vilja att uttrycka sig i enlighet 

med Patientföreningens synpunkter. Samtidigt talar det motsägelsefulla användandet av ovan 

nämnda begrepp för att SOU:s konstruktioner av transsexualism är grundade i en uppdelning 

mellan vi och dem. Enligt vår analys representerar ”vi” då samhället i stort och den könsnorm 

som majoriteten människor lever i enlighet med. ”Dem” i sin tur utgörs av transsexuella, som 

står utanför denna norm. Analysen visar att även Patientföreningen konstruerar 

transsexualism utifrån ”vi” och ”dem”, men ur deras perspektiv utgörs ”vi” av de 

transsexuella och ”dem” består av det övriga samhället och dess normer. Detta åskådliggör 

hur de två aktörerna grundar sin respektive meningstillskrivning i skilda kontexter och kan 

motivera deras olika syn på vad som utgör det motsatta könet för en transsexuell individ (jfr 

Gergen 1985).   

 

5.1.2 Könsroll  
En av de nodalpunkter vi har identifierat i materialet är könsroll. Detta begrepp beskrivs som 

en av de viktigaste aspekterna i TS-vård, exempelvis enligt följande:  

 

Uttryckliga krav för att en individ skall kunna få ändrad könstillhörighet är 
att han eller hon är konstaterat transsexuell samt att han eller hon sedan 
avsevärd tid upplever att han eller hon tillhör det motsatta könet, uppträder i 
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enlighet härmed och kan antas även fortsättningsvis leva i en sådan könsroll 
(SOU, s. 112). 

 

Vad som menas med könsroll beskrivs inte specifikt i materialet men begreppet används som 

om det vore självklart vad det innebär. Citatet ovan är ett tydligt exempel på hur könsroll 

dyker i upp i textstycken som vi ser som grundläggande för konstruktionen av transsexualism, 

där det lämnas utrymme för läsaren att själv tolka begreppets innebörd. Utifrån talet om 

transsexuella står det klart att diskursen medför att dessa individer förväntas övergå från en 

könsroll till en annan. Det blir därmed tydligt att det talas om två olika könsroller, den 

’manliga’ respektive den ’kvinnliga’, vilka i sin tur knyts an till den fysiska manskroppen 

respektive den fysiska kvinnokroppen (jfr Butler 2007). Diskursen utesluter därmed 

möjligheten att könsrollen kan frikopplas från den givna kroppen och dessutom utesluts att 

det kan finnas fler än två könsroller. 

 

Könsroll – Biologiskt betingad – Uppträda i enlighet med – Drivkraft och förmåga att leva i.  

 

Könsroll är, enligt SOU, biologiskt betingad vilket innebär att individer redan från födseln 

förväntas uppträda i enlighet med en viss könsroll. Detta visar att SOU:s uppfattning av 

könsroll är att det är något som formas och upprätthålls i samhället genom sociala processer 

och därmed är potentiellt föränderlig (jfr Gergen 1985).  

 I SOU beskrivs en av förutsättningarna för att få ändrad könstillhörighet vara att den 

transsexuelle individen uppträder i enlighet med den önskade könsrollen. Detta uttrycks även 

i texten som att leva i den önskade könsrollen. Då en individs könsroll, enligt SOU, anses 

vara biologiskt betingad innebär detta, för en transsexuell person, att den könsroll denne 

förväntas uppträda i enlighet med inte överensstämmer med dennes könsidentitet och således 

inte med den könsroll individen vill anamma.  

 SOU menar vidare att även de individer som har en stark identifikation med det motsatta 

könet måste inneha drivkraft och förmåga att leva i den önskade könsrollen. Ingen av de två 

aktörerna konkretiserar vad det innebär att uppträda i enlighet med eller att leva i en specifik 

könsroll. Det blir därmed otydligt vilka könsrollsbeteenden som utgör mallen för vad som kan 

anses tillräckligt manligt respektive tillräckligt kvinnligt.  

 Materialet beskriver att den transsexuelle, innan beslut om könskorrigerande operation 

fattas, ska genomgå ett så kallat Real Life Experience, vilket pågår en period under 

utredningstiden: ”I denna fas måste patienten leva permanent på heltid i den önskade 



 35 

könsrollen. Någon fast rekommenderad tidsgräns för hur länge denna period skall pågå finns 

sannolikt inte, men åtminstone ett år verkar vara en riktlinje” (*1) (SOU, s. 52).  

 Enligt vår analys antar båda aktörerna således att transsexuella, innan de påbörjar Real 

Life Experience, har levt i den könsroll som kopplas samman med deras från födseln 

tillskrivna kön. Under processen som leder fram till en eventuell ändring av könstillhörighet 

beskrivs att individen successivt ska överträda helt till den motsatta könsrollen och framöver 

uppträda i enlighet med denna. Real Life Experience sägs syfta till att säkerställa att individen 

vill och kommer att fortsätta vilja leva i den önskade könsrollen. Individens drivkraft och 

förmåga att klara denna övergång, som enligt SOU innefattar drastiska livsstilsförändringar, 

testas.  

 I SOU (s. 178) menas det att: ”Ett könsbyte torde föregås av noggranna överväganden 

och det måste antas att den enskilde genom bytet definitivt avser att leva i den nya 

könsrollen”. Denna typ av test utgör en bedömning av risken för att ändringen av 

könstillhörighet misslyckas om individen inte klarar av överträdelsen till den nya könsrollen. 

SOU uttrycker vidare att ”Den sökande skall konsekvent ha uppträtt i den nya könsrollen ute 

bland andra människor och upplevelsen av detta är ytterligare en faktor som bör vägas in i den 

samlade bedömningen” (SOU, s. 54).   

 Patientföreningen motsätter sig förfarandet gällande Real Life Experience då de menar 

att transsexuella inte ska behöva uppträda i enlighet med den önskade könsrollen innan de har 

en rättvis chans att göra det på ett övertygande sätt. Transsexuella personer uppges därmed 

vilja ha möjligheten att vänta med att uppträda i den önskade könsrollen till dess att de, efter 

medicinska och kirurgiska ingrepp, har möjligheten att passera som det kön de anser sig 

tillhöra (jfr Garfinkel 1967).  

 

I samband med att patienten börjar ett Real Life Experience påbörjar en del 
patienter hormonbehandling, medan andra behandlingscentra kräver en 
period av framgångsrikt liv i den nya könsrollen innan sådan behandling 
påbörjas (SOU, s. 52). 
 
Dvs. För att bevisa att man är transsexuell så skall man leva som transvestit!  
De flesta behöver hormonbehandling och många FFS [vår förklaring: facial 
feminization surgery] för att kunna leva i den nya könsrollen (*2) (R3, s. 9). 

 

 Citatet från R3 påvisar att transsexuella anses ha svårigheter att uppträda i den könsroll 

de själva önskar, då inflytandet från omgivningens förväntningar, vilka sägs baseras på hur en 

individs fysiska kropp ser ut, kan utgöra ett hinder (jfr Garfinkel 1967). Genom den ovan 
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beskrivna ekvivalenskedjan blir det tydligt att könsroll är starkt sammankopplat med de 

förväntningar samhället ställer upp på hur en individ, som tillskrivits ett visst kön, ska vara.  

Med detta implicerar diskursen att könsroll är något det inte står fritt för individer att själva 

forma och ge uttryck för. Istället står det i ett beroendeförhållande dels till kroppens fysiska 

utseende och dels till hur omgivningen och individen tolkar detta (jfr Butler 2007: Edenheim 

2005).  

 

5.1.3 Kropp 

I vårt material står vidare nodalpunkten kropp i centrum då det är kroppen som sägs behöva 

korrigeras för att en transsexuell individ ska kunna få sin könstillhörighet ändrad (jfr Vincent 

& Camminga 2009). SOU statuerar ett krav på att en transsexuell individs könskörtlar ska 

vara bortopererade för att det ska kunna beslutas om en ändring av könstillhörigheten. I R1-3 

påtalas att det vore mer riktigt att även kräva att transsexuella genomgår en könskorrigerande 

operation för att få ändrad könstillhörighet, då de menar att könsorganens utseende bör 

stämma överens med könstillhörigheten: 

 
[…] konsekvensen av utredningens förslag är att om man t.ex. konstruerar 
en neovagina och bevara testiklarna inne i kroppen så behöver man inget 
tillstånd till detta (men man får heller ingen fastställelse); å andra sidan kan 
någon som får fastställelse behålla penis, men avslägsna testiklarna och 
alltså se ut som man men vara ”kvinna” (*3) (R3, s. 19). [sic!] 

 

 SOU förespråkar att det är rimligt att kunna få sin könstillhörighet ändrad utan att ha 

genomgått en könskorrigerande operation av anledningen att denna typ av operationer är i 

ständig utveckling och att det därmed kan vara accepterat att vänta för att på så sätt kunna 

uppnå bättre resultat: ”För att förhindra orealistiskt höga förväntningar på livet efter en 

könskorrigerande operation informeras patienterna noga om vilka möjligheter och 

begränsningar som finns med dagens operationer” (SOU, s. 51).  

 Detta visar på att det från båda aktörerna ställs krav på att ingrepp på kroppen måste ske i 

en eller annan form. Till detta läggs även diskussioner om andra medicinska och kirurgiska 

ingrepp som exempelvis hormonbehandling och bröstreduktion eller – förstoring. Således 

beskriver diskursen kroppen som något som måste korrigeras för att på bästa sätt efterlikna 

det kön den transsexuelle anser sig vara. Aktörernas meningar om vad som måste ändras 

skiljer sig dock åt. Kroppen anses likväl, av båda aktörer, vara det som är felaktigt och den 

diskuteras ofta i en anda av att vara den faktor som lägger grunden till den juridiska 

tillskrivningen av kön.  
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 I SOU redogörs för vad som anses göra en individ till man eller kvinna och visar på att 

kroppen och dess funktioner, i deras mening, utgör den avgörande faktorn.  

 

Rent objektivt kan därvid sägas att en man är en individ som normalt sett 
har ett visst utseende på sina yttre könsorgan, har en viss uppsättning 
kromosomer och en viss uppsättning könskörtlar. På motsvarande sätt kan 
en kvinna definieras. En annan definition hör samman med möjligheten att 
bli far respektive mor till ett barn (SOU, s. 15).  
 

Citatet visar på en motsättning i resonemangen inom SOU och kan ställas emot deras åsikt att 

könstillhörigheten kan ändras trots att en könskorrigerande operation inte genomförts. 

 
Kropp – Avslöjar biologiskt kön – Född i fel kropp – Behandling. 

 

 För en transsexuell person som ännu inte har påbörjat någon form av TS-vård kan dennes 

kropp, enligt vår empiri, oftast avslöja det biologiska kön denne har fötts med. Kroppen blir 

därmed problematisk eftersom den hindrar den transexuelle individen att, ur omgivningens 

perspektiv, bli sedd som det kön denne anser sig vara (jfr Garfinkel 1967).  

 En transsexuell person sägs vara född i fel kropp då det menas att det är kroppen som inte 

stämmer överens med könsidentiteten. Det är, enligt materialet, nödvändigt att transsexuella 

individer genomgår behandling i form av TS-vård, vilken inkluderar medicinska och 

kirurgiska ingrepp på deras kroppar.  

 Det är först då kroppen har korrigerats för att på bästa sätt överensstämma med 

individens könsidentitet, vilket här inkluderar könskorrigerande operation, som 

Patientföreningen menar att diagnosen borde avskrivas. Förvisso menar Patientföreningen att 

kroppen nödvändigtvis inte behöver avslöja det biologiska könet i så stor utsträckning som 

det beskrivs i SOU. Liksom citatet nedan visar menar de att vad som ses som manligt och 

kvinnligt inte behöver stå i kontrast till vartannat och inte heller bör grundas i tanken på att 

det enbart finns två typer av kroppar (jfr Butler 2007): 

 

Fokus på könsorganen har dock betonat skillnaden mellan dessa. […] 
Övriga kroppsliga uttryck har i stort sett aldrig belysts. Många transsexuella 
har emellertid andra "typiskt könskonträra" kroppsliga uttryck. Det kan röra 
sig om "kvinnliga" höfter hos en man-till-kvinna transsexuell och stora 
händer hos en kvinna-till-man transsexuell (*4) (R1, s. 1). 

 

 I SOU står det att den psykiatriska bedömningen under utredningen av transsexualism 

bland annat syftar till att ge en bild av individens ”förutsättningar både i den fysiska och 
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psykiska framtoningen för övergång i motsatt könsroll” (SOU, s. 51). Vad förutsättningar i 

den fysiska framtoningen innebär vidareutvecklas inte. Detta kan, enligt vår analys, kopplas 

till Patientföreningens uttalande ovan om att vissa individers kroppar, mer än andras, 

efterliknar det som förknippas med ett visst kön. Vidare kan SOU anses mena att kroppen är 

den faktor som avgör huruvida en individ ska kunna passera i en specifik könsroll (jfr 

Garfinkel 1967: Butler 2007).   

 

5.1.4 Psykiatrisk diagnos 
Det mest framträdande i R1 är talet om problematiken i att transsexualism är klassat som en 

psykiatrisk diagnos. Detta utmärks bland annat då Patientföreningen menar att: ”Vården av 

transsexuella i Sverige baseras på en psykiatrisering av patientgruppen. Dels genom en 

klassificering av transsexualism i sig som en psykisk sjukdom [...]” (R1, s. 1). Det blir tydligt 

att Patientföreningen likställer en psykiatrisk diagnos med psykisk sjukdom och att de därmed 

delvis har en bild av vilka konsekvenser en diagnostisering, som inte stämmer överens med 

diagnostiseringens syfte. 

 I SOU talas det om transsexualism som en psykiatrisk diagnos i allmänna och neutrala 

ordalaga. Det presenteras att klassificering ser så ut men någon diskussion gällande detta 

föreligger inte. Det kommenteras i R3 att denna brist på diskussion har uppmärksammats och 

ogillas: ”[…] själva frågan om transsexualism är en psykisk sjukdom och bör behandlas som 

sådan har aldrig tagits upp eller utretts av utredningen, men är den centrala för lagens 

legitimitet” (R3, s. 19). Vidare beskrivs det i SOU hur individen, i diagnostiseringsprocessen, 

utreds för andra eventuella psykiatriska diagnoser: ”Man måste exempelvis fastställa att det 

verkligen rör sig om en äkta transsexuell problematik och inte om ett annat psykiatriskt 

tillstånd” (*5) (SOU, s. 51).  

 Transsexualism menas vidare vara en övergående psykiatrisk diagnos, då en individ som 

fått sin könstillhörighet ändrad anses vara före detta transsexuell och tillika diagnosfri.  

 

Psykiatrisk diagnos – Dubbel psykiatrisering – Tvångslag – Problem orsakade av 

utredningen. 

 
Patientföreningen menar att det råder en dubbel psykiatrisering i processen att diagnostisera 

transsexualism. Detta innebär att då en individ genomgår utredning för att potentiellt ges 

diagnosen transsexuell utreds även om individen istället lider av någon annan psykiatrisk 
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diagnos. I SOU omnämns detta exempelvis i enlighet med följande: ”Alla som ansöker om 

ändrad könstillhörighet visar sig inte vara transsexuella. Det kan ligga andra diagnoser 

bakom, exempelvis könlöshet eller schizofreni” (SOU, s. 51); ”Det förekommer också att 

personer som lider av andra psykiatriska sjukdomar anser sig vara transsexuella men där en 

läkare kan konstatera att transsexualitet inte föreligger” (SOU, s. 113).  

 Dessa beskrivningar kan, enligt Patientföreningen, implicera att om en individ lider av en 

annan psykiatrisk diagnos utesluts möjligheten för denne att även ges diagnosen transsexuell. 

Således visar analysen att diskursen kan anses utesluta möjligheten att individer med andra 

psykiatriska diagnoser även kan ges diagnosen transsexuell.  

 Vidare anser Patientföreningen att lagförslaget som presenteras i SOU har karaktären av 

en tvångslag. Det nya lagförslaget blir tvingande då patientföreningen menar att det baseras 

på att transsexuella individer endast kan erhålla vård om de erkänner sig själva som psykiskt 

sjuka. Detta omtalas i följande citat: ”För att få tillgång till vård tvingas vi underkasta oss 

psykiatrikerns definition av oss som psykiskt sjuka, som endast får vård på psykiatrikerns 

nåder” (*6) (R1, s. 3).  

 SOU menar dock att det kan antas finnas fördelar med det Patientföreningen kallar 

dubbel psykiatrisering och tecken på tvångslag, vilket tydliggörs i följande citat:     

 

Objektivt sett får det anses ligga i patientgruppens intresse att de personer 
som lider av andra psykiatriska åkommor inte får tillgång till en 
könskorrigerande behandling som de sedermera ångrar och som kan få 
förödande konsekvenser för deras hälsa. Det är i viss mån riktigt att säga att 
intressena hos de ”säkra”, konstaterat transsexuella, kan kollidera med 
intressena hos de patienter där diagnosen kanske inte är riktigt lika säker 
(SOU, s. 106).  

 

Även detta uttalande kritiseras av Patientföreningen då de menar att SOU med denna 

inställning ställer transsexuella individer mot varandra och att det inte tas hänsyn till de 

transsexuellas mening. 

 Enligt Patientföreningen riskerar utredningstiden att bli lång. De påtalar att de inom sin 

egen organisation har medlemmar vars utredning pågått i upp till åtta år. Detta tidsspann kan, 

enligt dem, leda till att den transsexuelle drabbas av problem orsakade av utredningen i sig. 

Detta kopplas till problemtiken i den dubbla psykiatrisering som omnämns ovan. Denna anses 

utgöra en risk då den transsexuelle kan uppleva det svårt att hantera att deras tillstånd blir 

ifrågasatt.  
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 Om en transsexuell individ då under flera års tid tvingas genomgå utredning för att 

klargöra diagnos menas det att denna påfrestning i sig kan leda till psykiatriska problem. En 

individ under utredning sägs exempelvis kunna lida av problem som socialt utanförskap och 

svårigheter att klara sig själv, vilka menas kan ha orsakats av utredningens utdragna process. 

Utredningstidens längd motiveras dock, av SOU, enligt följande citat: 

 

Än så länge finns det inga objektiva kriterier för att diagnostisera 
transsexualism. Diagnosen grundar sig på patientens uppgifter tillsammans 
med de bedömningar och testningar som görs under utredningen. På grund 
av den subjektiva karaktären hos den tillgängliga informationen blir den 
diagnostiska proceduren omfattande och tidskrävande (SOU, s. 53). 

 

Vidare nämns att utredningsgången syftar till att den transsexuelle ska få tid på sig att ”[…] få 

tillräckligt med möjligheter att i fantasin och i praktiken uppleva de olika konsekvenserna av 

en ändring av könstillhörigheten” (SOU, s. 53) (jfr Garfinkel 1967).  

 SOU talar även för att det i dagsläget finns en flexibilitet för individuella variationer i 

behov av utredning, att denna bör bibehållas och exemplifierar med att utredningstiden ska 

kunna förlängas om det råder osäkerhet kring diagnostiseringen. 

 

5.1.5 Könstillhörighet 

I materialet är könstillhörigheten det som beskrivs markera vilket kön en individ är tillskriven. 

Det uppges att en individ tillskrivs könstillhörighet vid födseln och att denna noteras i 

folkbokföringen. Vidare omnämns att en individs personnummer visar om denne har 

könstillhörigheten man eller kvinna.  

 Det är, enligt materialet, en ändring av könstillhörigheten som är slutmålet för en 

transsexuell individ och detta visar återigen på den tydliga uppdelningen mellan två befintliga 

könsalternativ (jfr Edenheim 2005). Individen förväntas vilja ändra sin könstillhörighet från 

den ena till den andra och det menas att detta görs för att individens könstillhörighet ska 

korrelera med individens könsidentitet.  

 

Könstillhörighet – Upplevelse av – Önskar ändra – Medicinsk och juridisk process. 

 

 Gällande könstillhörighet anses en av de grundläggande aspekterna för transsexuella 

individer vara upplevelsen av att tillhöra motsatta könstillhörighet än den registrerade. Denna 

upplevelse används även synonymt med begreppet könsidentitet. Det menas att individen 
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upplever sig tillhöra ett kön som denne inte ser ut som och som denne, av omgivningen, inte 

uppfattas som. I denna upplevelse innefattas också antagandet att den transsexuelle önskar 

ändra den könstillhörighet denne tillskrivits vid födseln.  

 Empirin anger många skäl till att en transsexuell individ önskar få en sådan ändring till 

stånd. Främst sägs omgivningens förväntningar stå som ett hinder för att individen ska kunna 

uppfattas som det kön denne vill. Det menas att kropp och könsidentitet måste stämma 

överens för att individen ska accepteras som det kön denne anser sig vara (jfr Garfinkel 1967; 

Butler 2007).  

 När den transsexuelles önskan om att ändra könstillhörighet uppfyllts uppges denne inte 

längre ses som transsexuell utan räknas, även i samhällets syn, som en medlem av det kön 

denne hela tiden ansett sig vara. Ändringen av könstillhörigheten menas vidare vara slutet på 

den medicinska och juridiska process den transsexuelle måste genomgå:  

 

Att ändra en persons könstillhörighet är en process som består av två vitt 
skilda delar. Den ena delen innefattar den medicinska utredning och 
behandling som en transsexuell patient genomgår inom TS-vården. Den 
juridiska ändringen av könstillhörighet utgör en administrativ process som i 
dagsläget i stort sett endast innebär att anteckningen om kön i 
folkbokföringen ändras, efter det att individen sökt och fått beslut om sådan 
ändring av Rättsliga rådet (SOU, s. 13). 
 

 Den medicinska delen sägs föregå den juridiska och SOU menar att den medicinska 

professionen bör bestämma hur transsexualism ska definieras. Det diskuteras i materialet 

huruvida dessa delar bör sammanvävas i processen mot att en transexuell individ ska få 

ändrad könstillhörighet.  

 Patientföreningen talar om det medicinska och det juridiska som så vitt skilda att de bör 

särskiljas och ses som separata. De menar att läkare i dagsläget ges tillåtelse att ha 

synpunkter, inte bara på det medicinska området utan även på det juridiska och att detta är 

olämpligt. Det enda krav, som berör den medicinska processen, vilket framläggs i SOU är att 

en transsexuell individ ska ha fått sina könskörtlar avlägsnade innan en juridisk ändring av 

könstillhörigheten kan genomföras. Detta då de menar att: 

 

Vi anser det vara rimligt att kräva att en person som har kvinnlig 
könstillhörighet inte har manliga könskörtlar och tvärtom. Även om det 
framstår som ett extremt undantagsfall, vill vi undanröja möjligheterna att 
en person som är folkbokförd som man föder ett barn. Ännu en 
omständighet vi beaktat vid våra ställningstaganden är den medicinska risk 
som ett kvarlämnande av de ursprungliga könskörtlarna kan innebära när 
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personen genomgår hormonbehandling. Enligt vår uppfattning utgör 
förslaget i denna del en kodifiering av den praxis som råder i 
könstillhörighetsärenden och […] står väl i överensstämmelse med de 
önskemål som i princip alla transsexuella har (*7) (SOU, s. 15).  
 

 Patientföreningen håller med om att dessa krav är rimliga för att en transsexuell individ 

ska få ändrad könstillhörighet. Däremot anser de även att den könskorrigerande operationen 

ska vara genomförd innan könstilhörighetsändring kan ske. De menar vidare att en individ 

som getts diagnosen transsexuell men som inte vill avlägsna könskörtlarna samt göra den 

könskorrigerande operationen inte bör kategoriseras som transsexuell utan som he-woman 

eller motsvarande she-male. Patientföreningen godtar inte resonemanget att avvakta med den 

könskorrigerande operationen på grund av bristande operationsteknik. 

 SOU visar att de resonerar på liknande sätt som Patientföreningen angående de juridiska 

och medicinska delarna. De uppger att de under utredningen kommit till insikt om att det bör 

anses viktigt att skilja på den medicinska och den juridiska processen. Den medicinska 

processen anses till största del bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet. SOU menar att 

”Såväl vetenskap som erfarenhet är föränderliga och icke beständiga och det lämpar sig inte 

att lagstifta alltför detaljerat om medicinsk verksamhet” (SOU, s. 14). Istället sägs det att det 

bör vara den medicinska professionen som ska ansvara för att utarbeta lämpliga rutiner för 

TS-vården. 

 

5.2 Om den diskursiva strukturens påverkan på individen 

I detta avsnitt reflekterar vi på en interaktionistisk nivå kring tre teman som vi har identifierat 

och dessa är utformade utifrån den diskursiva struktur vi presenterar ovan. Den diskurs vi har 

funnit innefattar talet om normer och avvikelser utifrån samhällets förväntningar på ett binärt 

könssystem. Det som främst utesluts ur diskursen är individers möjligheter till självtolkning 

samt tillåtelse för könsuttryck frikopplade från könsbinären. Diskursens kärna består av klara 

riktlinjer för vad en individ, som transsexuell, tillåts vara och inte vara. Utifrån dessa 

förutsättningar fördjupas analysen nedan med stöd av teori och tidigare forskning. 

 

5.2.1 Att ha eller att vara ett kön 
De flesta diskussioner som hålls i empirin kretsar på olika sätt kring kön och transsexualism i 

förhållande till det binära könssystemet. Enligt vår analys grundas detta i att konstruktionerna 

av transsexualism, vilka förekommer i diskursen, är kopplade till detta system. Hur ser då 

materialet på könsbegreppet och hur talas det om kön i relation till transsexualism?  
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 Det blir, enligt vår reflektion, tydligt att det i de flesta fall, om än inte klart uttalat, rör sig 

om en syn på kön som uppdelat i biologiskt kön, socialt kön (genus) och könsidentitet. Detta 

då dessa tre delar av könsbegreppet behandlas som separata och vidare att det sociala könet 

antyds vara sekundärt baserat på det biologiska könet (jfr Connell 2003; Butler 2007; 

Edenheim 2005).  

 En reflektion vi gör utifrån analysen är att empirins diskussioner kring kön innehåller 

vissa begrepp som beskriver aspekter av kön som individen kan anses ha och vissa begrepp 

som beskriver aspekter av kön individen kan anses vara. Den fysiska kroppen, andra 

utseendemässiga attribut samt könsroll kan förstås som aspekter av kön en individ har medan 

könsidentitet kan förstås som markerande för vilket kön en individ är.   

 Vidare menar vi att SOU tenderar att fokusera på de aspekter av kön som en individ kan 

sägas ha som övergripande markörer för vilket kön denne kategoriseras som. 

Patientföreningen, i sin tur, menar att markören för kön bör grundas i det kön en individ är. 

 Utifrån Goffmans dramaturgiska perspektiv kan de fysiska och utseendemässiga 

attributen samt könsrollsbeteenden liknas vid en personlig fasad som påverkar rollen i den 

främre regionen. Könsidentiteten utgör däremot en aspekt av kön som kan sägas röra sig i den 

bakre regionen, då denna inte handlar om hur omgivningen uppfattar en individ utan om hur 

individen uppfattar sig själv. Könsrollsbeteenden är vidare det individen har att använda för 

att kunna passera som ett visst kön (jfr Garfinkel 1967; Goffman 2000). 

 De fortsatta reflektionerna under detta tema kommer att behandla skillnaderna på hur kön 

konstrueras utifrån synen på det som något som individen har eller som individen är. 

Könstillhörighet kan, i begreppets juridiska mening, tolkas som ett mått på att individen har 

de aspekter av kön som krävs för att, av publiken, anses vara det ena eller det andra könet (jfr 

Goffman 2000). Detta utgör en av de tydligaste konstruktionerna, som berör transsexualism, i 

materialet. Denna konstruktion visar hur sociala processer reproducerar det synsätt och den 

kunskap om kön som, inom diskursen, anses vara självklar (jfr Gergen 1985).  

 En individ kan, enligt empirins konstruktioner av kön, inte ha ett kön och samtidigt bli 

accepterad, av omgivningen, om denne säger sig vara det andra. I enlighet med den 

heterosexuella matrisen påvisar detta hur tydligt omgivningen förväntas koppla samman kön 

och kroppens utseende (jfr Goffman 2000; Butler 2007). Detta kan även, utifrån Garfinkel, 

sägas styrka den problematik som ligger i passerandets konst. Att enbart fysiskt ha de 

kroppsdelar som förknippas med ett visst kön är inte tillräckligt för att bli betrodd utan 

individen måste även ha rätt beteende (jfr Garfinkel 1967). 
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 Vår analys visar att diskursen förutsätter att transsexuella individer levt i den könsroll 

som stämmer överens med kroppen innan dess att de, via Real Life Experience, successivt 

börjar leva i den önskade könsrollen. Tolkat utifrån Goffmans tanke om intrycksstyrning 

menar vi att en transexuell individ, innan Real Life Experience, kan tänkas anamma ett cynisk 

beteende inför sin publik för att inte bli uppfattad som avvikande. Detta då en transsexuell 

individs yttre könsattribut kan stå i vägen för utformningen av den personliga fasaden. I 

förlängningen kan detta även innebära svårigheter för aktören att styra vilket intryck publiken 

får av vilket kön denne är. Utan tillräcklig personlig fasad kan aktören inte bli betrodd i sin 

roll.  

 Enligt vår analys behöver de fysiska könsattributen dock inte alltid leda till problem för 

den transsexuelle utan kan även vara en underlättande faktor, vilket omnämns i citat *4 (se s. 

37) samt som uppvisas i fallet Agnes (jfr Goffman 2000; Garfinkel 1967). Det innebär att de 

aspekter av kön individen har utgör en markör även för vad denne antas vara, i fråga om kön.  

 Med hjälp av Butlers tankegångar angående hur kön formas och reproduceras 

performativt kan diskursen ge uttryck för hur kön skapas genom fortlöpande vardagliga 

handlingar. Ur detta perspektiv kan tanken om den transsexuelles successiva övergång till den 

önskade könsrollen förstås då sättet på vilket kön görs inte rymmer möjligheten att byta 

könsroll över en natt. Den diskurs vi har identifierat utesluter att könsroll kan ses som 

oberoende av kroppsliga attribut och därmed utgör båda dessa aspekter delar av det kön 

individen anses ha (jfr Butler 2007).  

 För en transsexuell individ beskrivs vidare att kroppen, som en aspekt av kön individen 

har, måste ändras för att spegla individens könsidentitet, det kön individen är, innan en 

ändring av könstillhörigheten kan bli aktuell (jfr Edenheim 2005). Detta förhållningssätt kan, 

som Vincent och Camminga hävdar, sägas reproducera en heteronorm samt ett dikotomt 

könssystem i samhället, vilket understöds av den diskurs som lagförslaget SOU och 

Patientföreningens remissvar utgör. Denna typ av reproduktioner förstärker samtidigt synen 

på transsexualism som avvikande och inte som en ”naturlig” variation av könsuttryck (jfr 

Vincent & Camminga 2009; Butler 2007; Childs 2009; Green 2008). 

 SOU menar, som vi tidigare beskrivit, att en individ som vill ändra till en viss 

könstillhörighet inte får ha kvar könskörtlar som hör till det andra könet. Patientföreningen 

instämmer i detta och förespråkar även att könsorganet måste korrigeras innan en ändring av 

könstillhörighet kan ske. Utifrån Goffman kan detta tolkas som att korrigeringskraven 

inkräktar på den transsexuelles bakre region då de syftar till att avlägsna kroppsdelar som inte 
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vanligtvis används för att övertyga en publik om aktörens kön. Detta då vi förmodar att de 

sällan eller aldrig syns då en aktör befinner sig i den främre regionen (jfr Goffman 2000).   

 Patientföreningen menar, enligt vår reflektion, att en individs könsidentitet bestämmer 

vilket kön denne är (jfr Edenheim 2005). Samtidigt lägger de vikt vid vad individen har för 

aspekter av kön när det kommer till möjligheten att få ändrad könstillhörighet. De menar att 

en individ inte kan anses ha det kön denne är förrän även könsorganet avspeglar detta.  

 SOU menar i sin tur att en individ har rätt att vänta med könskorrigerande operation och 

att detta inte ska hindra att könstillhörigheten, som en aspekt av det kön individen har, får 

ändras. Enligt detta förslag skulle det då bli möjligt att få anses vara kvinna eller man 

oberoende av vilken typ av könsorgan individen har (jfr Butler 2007; citat *3 s. 36).  

 Det kan därmed tolkas som att SOU implicerar att kön inte behöver vara baserat på de 

könsdelar, som utgör aspekter av det kön en individ har, utan att individen i större 

utsträckning ges utrymme att vara sitt kön och att ha den kongruerande könstillhörigheten 

oberoende av könsdelarnas utseende. Detta förutsätter dock att diagnos har ställts och därmed 

att individen bär på önskan att snarast möjligt genomgå en könskorrigerande operation. Det 

enda skäl som, av SOU, tillåts för att avvakta med operationen är dock om operationstekniken 

inte anses utvecklad nog för att ge fullgoda resultat, företrädesvis för FTM-transsexuella.  

 Analysen visar vidare att det förutsätts att individen genomgått övrig medicinsk och 

kirurgisk behandling för att, i största möjliga mån, kroppsligen efterlikna det kön denne är. 

Det är därmed en specifik typ av situation som ska föreligga för att en transsexuell individ ska 

tillåtas rucka på den könsuppdelning som empirin annars gör gällande. På så sätt uppställer 

diskursen regler och gränser för hur en transsexuell individ ska vara, för hur individen själv 

ska uppleva sin kropp och dess inkongruens med könsidentiteten (jfr Vincent & Camminga 

2009). 

  I vår reflektion av Patientföreningens konstruktioner av transsexualism bör det 

poängteras att de, utifrån Goffmans begrepp, utgör en specifik typ av publik. Detta då 

medlemmarna, vilka är transsexuella och före detta transsexuella, kan anses ha en större, 

personlig inblick i hur transsexuella individers bakre region kan skilja sig från den främre. 

Det kan vidare antas att det för den allmänna publiken, som saknar kunskap om och 

erfarenhet av transsexualism, inte är lika lätt att acceptera skillnaden mellan vilket kön en 

transsexuell individ är i den bakre regionen och vilken (köns)roll denne har i den främre. 

Detta implicerar alltså, enligt vår reflektion, att omgivningen inte accepterar ett ”kvinnligt” 

beteende i en ”manlig” kropp och vice versa (jfr Goffman 2000).   
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 Enligt vår reflektion ser materialet könsidentitet som friställd från det biologiska och det 

sociala könet då denna markerar vilket kön en individ är, oavsett vilka aspekter av kön 

individen har kroppsligen. Detta implicerar att könsidentiteten kan sägas utgöra en stabil 

faktor av kön (jfr Edenheim 2005). Vår analys visar dock att synen på könsidentitetens 

stabilitet inte är självklar för SOU.  

 Den utredningsprocess för transsexuella individer, som SOU förespråkar, syftar bland 

annat till att klarlägga att ingen annan psykiatrisk diagnos råder och som tidigare nämnt 

anmärker Patientföreningen på att det verkar som att en diagnos utesluter en annan (se citat *5 

s. 38). Detta innebär att en transsexuell individs könsidentitet utreds på ett sätt som vi menar 

implicerar att dess stabila karaktär ifrågasätts. Könsidentiteten sägs vara baserad på den inre 

upplevelsen av kön men denna inre upplevelse måste alltså granskas.  

 SOU talar bland annat om att det från fall till fall, där tillståndet inte är lika ”säkert”, kan 

krävas längre utredningstid för att klarlägga diagnos. En transsexuell individ ges därmed inte 

möjlighet att fullt ut bli betrodd i den könsidentitet denne hävdar sig tillhöra, innan diagnos 

har ställts. På så sätt blir alltså inte heller det kön en transsexuell individ är sett som trovärdigt 

utan som i behov av granskning. Individen måste således passera som transsexuell vilket vi 

diskuterar i nästa tema (jfr Garfinkel 1967).  

 Sammanfattningsvis visar vår analys att transsexualism konstrueras som ett avvikande 

tillstånd som kräver behandling.  Transsexualism är, enligt diskursen, sålunda inte att betrakta 

som en naturlig variation av kön utan just som avvikande från den binära könsuppfattning 

som råder i samhället (jfr Vincent & Camminga 2009; Childs 2009; Butler 2007). Samhället 

reproducerar denna uppfattning genom att utgå ifrån och infoga sig i ett dikotomt system där 

individen förväntas vara ett av två kön och samtidigt ha aspekter av kön som korrelerar med 

detta. Avslutningsvis vill vi poängtera att Patientföreningens ställningstagande i fråga om att 

det kön individen är måste återspeglas i de aspekter av kön denne har visar på att även 

transsexuella själva tar del i reproducerandet av det dikotoma könssystemet.  

 

 

5.2.2 Att passa in i mallen  

Den diskursiva strukturen vi identifierat innefattar ramar och regler för vem som kan anses 

vara transsexuell och för hur denne förväntas leva. Vidare har det även visat sig finnas 

regleringar och förväntningar på hur en individ ska uppträda i övergångsprocessen till att få 

ändrad könstillhörighet och tillika bli diagnosfri. Empirin visar att processen att få diagnosen 
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transsexuell och att sedermera bli diagnosfri ställer krav på att individen passerar i dess olika 

faser (jfr Garfinkel 1967).  

 Först behöver individen passera för att kunna ses som transsexuell, vilket innefattar 

specifika kriterier som stundtals skiljer sig åt mellan de två aktörerna.  Senare måste individen 

passera för att tillåtas gå från att vara transsexuell till att bli före detta transsexuell. Detta 

ställer krav på individens rollprestationer i den främre regionen där förväntningarna på 

aktören ändras successivt under processens gång (jfr Goffman 2000; Garfinkel 1967).  

 När det gäller transsexualism finns det, i materialet, angivna kriterier som ska uppfyllas 

för att diagnos ska kunna fastställas. Båda aktörerna ger i sina texter uttryck för vad de menar 

att transsexualism är och inte är samt vem som, enligt diskursen, bör räknas som transsexuell 

och vad som inte anses vara tillräckligt för att passa in i denna mall.  

  I diskursen rubriceras transsexualism som en psykiatrisk diagnos. Detta innebär att en 

diagnostiserad transsexuell individ bör komma under behandling. Båda aktörerna är eniga i att 

den behandling som krävs för att en transsexuell individ ska kunna bli diagnosfri är att den 

fysiska kroppen korrigeras genom medicinering och kirurgi (jfr Vincent & Camminga 2009).  

 Kopplat till Edenheim visar våra reflektioner att materialet inte beskriver transsexuella 

som ”omständigheternas offer” eller som ett naturens misstag, vilket hennes material gjorde. 

Istället hamnar diagnostiseringen i fokus för aktörerna i vår studie och individen måste 

passera i relation till de uppställda kriterierna för att kunna få tillgång till TS-vård (jfr 

Edenheim 2005; Garfinkel, 1967).  

 Aktörerna har, enligt vår analys, endast i ett fåtal aspekter olika syn på vem som kan 

anses vara transsexuell och de motsättningar som föreligger visar att de delvis konstruerar 

transsexualism på olika sätt. Enligt materialet framkommer att SOU beskriver att det finns en 

noggrannhet i att inte feldiagnostisera och enligt deras sätt att konstruera transsexualism 

framstår det exempelvis som att personer med en annan psykiatrisk diagnos inte har möjlighet 

att bli diagnostiserade som transsexuella. SOU exkluderar således människor med andra 

psykiatriska diagnoser från sina föreställningar om transsexualism, vilket inte motiveras i 

materialet (jfr Gergen 1985).  

 Patientföreningen anser att detta är ett felaktigt förhållningssätt och menar vidare att det 

är oriktigt att transsexualism genom diagnostiseringen ses som en psykisk sjukdom. Den 

psykiatriska diagnosen kan, enligt Patientföreningen, leda till negativa attityder gentemot 

transsexuella, vilket i sin tur kan påverka deras tillvaro och TS-vård (jfr Landén 1999). 

Patientförenigen gör som nämnt en direkt koppling mellan diagnos och sjukdom men enligt 
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vår reflektion kan strävan efter diagnosen tänkas innebära att transsexuella tvingas anamma 

det cyniska förhållningssättet i sin roll för att få tillgodogöra sig TS-vård.  

 Transsexualism konstrueras därmed olika av respektive aktör då det gäller den psykiska 

diagnostiseringen. Liksom citat *6 (se s. 39) visar menar Patientföreningen att transsexuella 

tvingas erkänna sig själva som psykiskt sjuka för att få vård, de tvingas passera i detta 

avseende vare sig de vill det eller inte. I enlighet med Butlers teoretiska resonemang visar vår 

analys återigen att transsexualism, av SOU, konstrueras som avvikande då det får antas att 

normen utgörs av individer utan psykisk diagnos av något slag (jfr Goffman 2000; Butler 

2007; Garfinkel 1967).  

 I materialet diskuteras det enbart i korthet vad transsexualism kan anses bero på.  

Patientföreningen är övertygad om att tillståndet har en biologisk förklaringsmodell medan 

SOU inte ställer sig bakom denna uppfattning och inte heller spekulerar vidare kring 

tillståndets ursprung. En koppling mellan Patientföreningens ståndpunkt och resultaten från 

den studie Edenheim utfört, av tidigare statliga utredningar, blir tydlig då vi anser att talet om 

”naturens misstag” baseras på en biologisk förklaringsmodell (jfr Edenheim 2005). 

 Diskursen visar att Patientföreningen menar att bevis för en biologisk förklaringsmodell 

skulle underlätta uteslutandet av transsexualism som en psykiatrisk diagnos. Ett avskaffande 

av den psykiatriska diagnosen skulle, enligt dem, kunna leda till att människors attityder 

gentemot transsexualism förändras till att bli mer positiva, vilket indirekt skulle underlätta 

exempelvis utredningsprocessen. Patientföreningen menar, enligt vår reflektion, att det vore 

förtjänstfullt för transsexuella om de aspekter som bidrar till att transsexualism ses som 

avvikande i största möjliga mån kunde avlägsnas (jfr Landén 1999; Butler 2007; Childs 

2009). 

 Transsexualism förklaras vara en övergående diagnos och transsexuella individer 

behandlas för att kunna passera som ”riktiga” män respektive ”riktiga” kvinnor och därmed 

bli av med diagnosen. Vår analys visar att materialet framställer det som att det finns två 

alternativa kön och att individer ska vara det ena eller det andra könet (jfr Garfinkel 1967). 

 Att se transsexualism som en variation till de två könen och att låta bli att försöka få 

transsexuella personer att passa in i mallen är inget som diskuteras i materialet. Det kan 

därmed antas att samhället ser det som problematiskt att tänka på transsexualism som en 

naturlig variation av kön då det binära könssystemet ligger djupt rotat i sättet på vilket 

samhället kategoriserar kön.   

 Inom diskursen konstrueras transsexualism på grunden att en transsexuell individ inte vill 

befinna sig mitt emellan eller utanför könsbinären utan strävar efter att passera som ett av de 
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två könen. Att kön kategoriseras på detta sätt i materialet påvisar, enligt vår reflektion, hur 

performativitet reproducerar könssystemet och hur transsexuella antas vilja förändra sin 

kropp, likväl som att de antas sträva efter att gå från den ena juridiska könstillhörigheten till 

den andra, för att kunna leva i enlighet med detta. Den transsexuelles slutliga mål är således, 

enligt båda aktörerna, att passa in i mallen och att bli sedd och betrodd som det kön denne 

anser sig vara (jfr Vincent & Camminga 2009; Butler 2007; Gergen 1985; Edenheim 2005; 

Goffman 2000; Garfinkel 1967). 

 Diagnosen utgör, vilket analysen visar, en markör för att det rör sig om det som i SOU 

kallas ”äkta” transsexualism och att individens könsidentitet därmed är den som individen 

själv gör gällande (se citat *5 s. 38). På detta sätt blir det, utifrån vår reflektion, tydligt att 

individer som har aspekter av det ena könet men är det andra måste få sin transsexualism 

”godkänd”.  

 Ur Goffmans perspektiv ser vi att det ställs krav på att en individ som hävdar sig vara 

transsexuell och vill få diagnosen fastställd måste spela rollen som transsexuell tillräckligt väl 

för att bli betrodd av den utredande publiken. Om aktören i TS-vården då uppfattas som 

cynisk kan detta resultera i en förlängd utredningsprocess och i att diagnosen inte tilldelas. 

 Kravet på den personliga fasaden blir att den ska klara av att granskas av 

utredningspubliken utan att skapa osäkerhet kring dess äkthet. Sannolikt skulle en FTM-

transsexuell exempelvis inte möta publiken i TS-vården iförd en klänning då denna typ av 

klädesplagg, av omgivningen, förknippas med den kvinnliga könsrollen (jfr Goffman 2000). 

 Liksom tidigare beskrivet måste individen genomgå ett så kallat Real Life Experience 

under utredningstiden för att testa på att leva på heltid i den önskade könsrollen (se citat *1 s. 

35). Tolkar vi innebörden av ”på heltid” i enlighet med Goffman kan detta tänkas betyda att 

en transsexuell individ måste leva i den önskade könsrollen både i den främre och i den bakre 

regionen. Frågan är dock till vilken grad detta menas. Låt säga att den bakre regionen i detta 

fall kan antas vara en MTF-transsexuell individs hem då denne befinner sig ensam där. Vad 

för typ av manligt könsrollsbeteende kan denne då, i sin ensamhet, anamma för att inte antas 

leva efter Real Life Experience ramar och vem kan kontrollera detta? Vilken betydelse kan 

det tänkas ha om en MTF-transsexuell i den bakre regionen lever i enlighet med ett 

stereotypiskt manligt könsrollsbeteende och är denna individs könsidentitet mindre trovärdig 

då?   

 Enligt diskursen finns det två typer av könsroller, en kvinnlig och en manlig. Aktörerna 

är överens om att transsexuella individer måste övergå från den könsroll som förknippas med 

deras tillskrivna kön till den önskade könsrollen, som hör samman med deras könsidentitet. 



 50 

Vad det innebär att uppträda i enlighet med en specifik könsroll diskuteras inte utan 

innebörden verkar vara tagen för given. Då innebörden av könsroll tas för given på detta sätt 

visar vår analys på att materialet åsyftar föreställningar om könsroller vilka har konstruerats i 

samhället genom sociala processer och antas vara naturliga (jfr Gergen 1985).  

 Utifrån Goffman kan detta tolkas som att individen byter (köns)roll i den främre regionen 

och att detta även måste innebära en modifiering av den personliga fasaden. Då transsexuella, 

som tidigare nämnts, kan sägas anta ett cynisk beteende innan Real Life Experience påbörjas 

kan rollövergången, å ena sidan, innebära att aktören tror mer på sitt eget framträdande. Det 

kan, å andra sidan, innebära att aktören får svårt att tro på sitt framträdande då det kan kännas 

ansträngande att spela en (köns)roll som inte stämmer överens med hur aktören kan 

presentera sin personliga fasad.  

 På samma grund kan omgivningen uppfatta individen som cynisk, trots att denne 

uppträder i enlighet med den könsroll som sammanhänger med dennes könsidentitet. Detta 

kan även uttryckas som att en individ som upplever svårigheter att passera genererar 

misstankar om att något inte står ”rätt” till i interaktionen med deras omgivning (jfr Gergen 

1985; Goffman 2000; Garfinkel 1967).  

  Under Real Life Experience är det möjligt att individens, från födseln, tillskrivna kön 

avslöjas, då korrigering av kroppen ibland inte har påbörjats eller är i inledningsskedet. Det 

förutsätts, enligt Patientföreningen, att det inte är förrän kroppen successivt ändras som 

individen kan bli betrodd i rollen som det kön denne är. Vidare menar Patientföreningen att 

det inte bör vara tvingande för en transsexuell individ att övergå till den önskade könsrollen 

innan kroppen och därmed den personliga fasaden tillräckligt väl kan avspegla den roll 

individen spelar.  

 Enligt vår reflektion kan en transsexuell individ, som tvingas uppträda i enlighet med en 

könsroll denne inte anser sig kapabel till, uppleva sig själv som cynisk. Då individen inte tror 

på sin egen rollprestation blir det dessutom svårare för denne att bli betrodd i sin roll av 

publiken. Även efter TS-vårdens avslut och efter ändringen av könstillhörigheten finns det 

risk att den före detta transsexuelle inte anser resultatet vara tillräckligt bra för att denne med 

lätthet ska kunna passera som det önskade könet. Diskursen skapar därmed, enligt våra 

reflektioner, svårigheter för vissa transsexuella individer att passa in i mallen och passera som 

före detta transsexuella (jfr Goffman 2000; Garfinkel 1967). 

 Som vi diskuterar ovan finns det motsättningar mellan aktörernas åsikter gällande 

huruvida en ändring av könstillhörigheten måste föregås av en könskorrigerande operation 

eller inte. Patientföreningen menar att ändringen bör ske först efter den könskorrigerande 
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operationen då de, som citat *3 (se s. 36) visar, menar att det inte är rimligt att ”se ut som en 

man men vara ’kvinna’” (R3, s. 19).  

 Aktörerna framhåller vikten av att individens könskörtlar tas bort innan denne kan få 

ändrad könstillhörighet. I citat *7 (se s. 41) ser vi hur SOU resonerar kring detta och menar att 

därmed ” vill vi undanröja möjligheterna att en person som är folkbokförd som man föder ett 

barn” (SOU, s. 15).  

 Tolkat utifrån Goffman är vår reflektion att anledningen till detta kan vara att publiken 

inte antas kunna förhålla sig till ett framträdande där en aktör som uppträder som man är 

gravid. Det får antas att graviditet förknippas med en kvinnas kropp och därmed inte ryms 

inom konstruktionen av en manlig (köns)roll. Publikens verklighetsbild bygger på specifika 

kategoriseringar för män respektive kvinnor och om en aktörs framträdande avviker från det 

förväntade kan det tänkas att förvirring uppstår.  

 Om publiken inte kan könskategorisera aktören kommer denne, i enlighet med Butlers 

resonemang, att ses som omänsklig och avvikande. Ur detta synsätt kan SOU:s vilja att 

undanröja risken för att sådana framträdanden ska möjliggöras, enligt vår reflektion, ses som 

ett skydd för såväl publik som aktör. Det ständiga arbete som, enligt Garfinkel, ligger i 

passerandet skulle i en gravid mans fall innefatta att dennes tillstånd avslöjas och att denne 

därmed riskerar att förlora sin sociala status (jfr Goffman 2000; Gergen 1985; Butler 2007; 

Garfinkel 1967).  

 Patientföreningen menar att utredningen i sig kan leda till psykiska problem för individen 

vilket, utifrån vår reflektion, kan sättas i relation till Goffmans tankar om sociala roller. Innan 

Real Life Experience har den transsexuelles sociala roller baserats på det kön som tillskrivits 

dem vid födseln tillika det kön vilket deras könsrollsbeteende kopplats samman med. Alla 

typer av relationer individen har; arbetsrelationer, familjerelationer, grannrelationer med flera 

kan i sig antas innefatta en rad sociala roller, vilka individen spelar för respektive publik. 

 Vidare kan enskilda individer i omgivningen möta en speciellt utformad social roll, 

exempelvis spelas möjligtvis inte samma roll för en nyanställd kollega på arbetet som för en 

gammal kollega. Våra reflektioner innebär således att det för en transsexuell individ finns en 

mängd sociala roller vilka denne, under Real Life Experience, ska förändra. Att förändra eller 

”byta ut” ett mönster i en social roll kan, enligt vår reflektion, anses påfrestande för individen 

då denne, tolkat utifrån Goffman, kan uppfattas vända upp och ner på relationen mellan sig 

och sin publik. Att passera som det önskade könet kan bli problematiskt i omgivningar som i 

tidigare mött individen i den andra könsrollen (jfr Goffman 2000; Garfinkel 1967). 
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 Sammanfattningsvis utgör de aspekter som diskuterats i detta tema områden där 

transsexuella individer på ett eller annat sätt måste förhålla sig till de mallar som omgivningen 

förväntar sig att rollprestationer ska ske inom ramarna för. 

 

5.2.3 Att ändra - vad?  
I den diskursiva struktur vi identifierat fokuseras det på olika typer av ändringar som 

transsexuella individer genomgår under utrednings- och behandlingsprocessen. En ändring 

som får stort fokus är ändringen av kroppen och det kan ha att göra med att det utåt sett är 

denna ändring som syns. Vi vill i detta tema gå in närmare på olika typer av ändringar som en 

transsexuell individ ställs inför för att nå sitt mål att passera som det önskade könet och få 

ändrad könstillhörighet (jfr Goffman 2000).  

 När individen startar Real Life Experience förutsätter materialet, enligt vår analys, att 

individen då påbörjar en ändring ifråga om könsroll, från den könsroll som förknippas med 

den fysiska kroppen, till den önskade. Då diskursen förutsätter att denna ändring sker 

successivt kan den transsexuelle aktören, enligt vår tolkning, sägas behöva träna på och 

utveckla sin önskade (köns)roll i den främre regionen. Vidare kan denna träning även sägas 

innefatta strävan efter förmågan att i olika, både väntade och oväntade, situationer passera och 

därmed säkerställa sin rätt att uppfattas som det önskade könet (jfr Garfinkel 1967).  

 Utifrån Goffmans perspektiv är vår vidare tolkning att aktören inför specifika publiker, 

exempelvis kollegorna på arbetsplatsen, förväntas berätta om den förestående förändringen. 

Detta torde leda till nya förutsättningar i den främre region som då, enligt exemplet, utgörs av 

arbetsplatsen. Genom aktörens förklaring av situationen kan publiken antingen tänkas bli mer 

tolerant inför individens rollprestation eller så kan det tänkas att den raka motsatsen sker.  

 För en tolerant publik kan en aktörs eventuellt tvetydiga (köns)roll, genom en sådan 

förklaring, te sig mer trovärdig då aktörens roll som varandes i en övergångprocess 

accepteras. En intolerant publik kan istället tänkas fokusera på den inkongruens som uppstått 

mellan aktörens tidigare sociala roll och den (köns)roll denne nu söker vinna acceptans för. 

För denna typ av publik kan det således snarare bli så att de uppmärksammas på en tvetydig 

(köns)roll än att de upplever att de får en förståelse för den transsexuelles situation. Beroende 

på inställningen hos aktörens omgivning kan det bli mer eller mindre svårt att få möjlighet att 

passera som det kön denne önskar (jfr Goffman 2000; Garfinkel 1967). 

 Oberoende av publikens reaktion innefattar vår tolkning av den transsexuelles 

möjligheter att påverka sin publiks förväntningar i övergångsprocessen att en sådan aktör har 

möjlighet att mer direkt diskutera sin roll med specifika publiker, så som arbetskollegor, 
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vänner och familj. Dessa publiker menar vi dock har andra förutsättningar att uppleva aktören 

som trovärdig i sin övergång då de, i många fall, kan förmodas känna individen bättre än den 

publik som exempelvis utgörs av människor aktören möter på en bar, i en affär eller på en 

annan offentligt plats. 

 Vår analys visar vidare att det finns en motsättning i att de ändringar som sker fokuserar 

på kroppens utseende och den transsexuelles könsrollsbeteende då transsexualism rubriceras 

som en psykiatrisk diagnos. Det kan ses som att ändringen fokuserar på hur aktören vill 

presentera sin personliga fasad och hur denne spelar sin roll i den främre regionen. Samtidigt 

är grundförutsättningen, för att aktören ska få hjälp att ändra sin personliga fasad, att en 

problematik, som vi menar hör hemma i den bakre regionen, ställs i ljuset framför en TS-

publik vars uppgift det är att granska och godkänna den.  

 En publik som inte har någon relation till aktören antas inte kunna acceptera en tvetydig 

fasad då materialet menar att den transsexuella innan Real Life Experience levt i enlighet med 

den könsroll som stämt överens med kroppen. Det är i relation till denna ”allmänna”, okända 

publik vi tolkar att det, av Patientföreningen enligt citat *2 (se s. 35), ses som nödvändigt att 

en transsexuell individ ges möjlighet att skapa en trovärdig personlig fasad innan den tänka 

övergången påbörjas.  

 Individens kropp ändras för att så långt som möjligt spegla dennes könsidentitet och 

därmed maximera individens möjlighet att passera i sin önskade (köns)roll. Det omnämnda 

citatet kan även tolkas som att Patientföreningen menar att transsexuella kan känna att de 

tvingas till ett cyniskt beteende under Real Life Experience. Då det i samhället finns tydliga 

förväntningar på kön och könsrollsbeteenden kan det således antas vara svårt för den 

transsexuelle att på ett övertygande sätt kunna passera i den önskade könsrollen om kroppens 

fysiska utseende går emot omgivningens förväntningar (jfr Goffman 2000; Butler 2007; 

Garfinkel 1967).  

  Som vi tidigare diskuterat vittnar SOU:s förespråkande av en fortsatt rubricering av 

transsexualism som en psykiatrisk diagnos om att deras sätt att konstruera transsexualism 

innefattar att tillståndet är en avvikelse från normen. Patientföreningens ståndpunkt och 

ogillande av sjukdomskonstruktionen visar på en önskan om och fokusering på att bryta 

reproduktionen av transsexualism som avvikande (jfr Landén 1999). Samtidigt är de själva 

noga med vilka individer som bör kategoriseras som transsexuella och vilka individer som 

inte bör inneslutas under denna rubricering. Detta kan, enligt vår reflektion, ses som ett 

uttryck för att transsexuellas könsidentitet kontra kropp, enligt Patientföreningens 

konstruktion, utgår ifrån ett könsbinärt system.  
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 Enligt vår reflektion kan detta påvisa att transsexuella personer så långt som möjligt 

måste vilja bli ”riktiga” män eller ”riktiga” kvinnor. Dessa individer förväntas ändra ifrån det 

ena till det andra könet och de ska vilja göra det fullt ut och tillåts inte att vänta utifrån 

argumentet om bristande operationsteknik (jfr Edenheim 2005). Den gränsdragning för vilka 

som, enligt Patientföreningen, bör kategoriseras som transsexuella visar således på hur även 

de, enligt vår reflektion, reproducerar den rådande förståelsen av kön som bestående av två 

binära alternativ (jfr Gergen 1985; Butler 2007). 

 Att ovan nämnda ändringar av den fysiska och sociala uppenbarelsen behöver komma till 

stånd för att en transsexuell individs könsidentitet ska accepteras av omgivningen kan vidare, 

enligt vår reflektion, bero på de samhälleliga regleringar som råder för att en ändring av 

könstillhörigheten ska kunna göras. Dessa regleringar bygger bland annat på den medicinska 

expertisens kriterier för vad som får diagnostiseras som transsexualism. Vidare bygger det på 

att publiken i TS-vården godkänner individens förmåga och drivkraft att ändra könsroll. I 

slutänden är det även så att den juridiska instansen står för bedömningen av huruvida den 

transsexuelle uppfyllt kraven för att få könstillhörigheten ändrad.  

 Som vi tidigare nämnt innefattar SOU ett nytt lagförslag gällande ändring av 

könstillhörighet. Att en ny lag anses behövas kan uppfattas ha att göra med den samhälleliga 

utvecklingen och att synen på, i detta fall, transsexualism är föränderlig (jfr Gergen 1985). 

Vidare menar vi att lagförslaget i sig kan ses som en form av kontrollmekanism för hur 

kroppar och könstillhörighet får lov att ändras (jfr Green 2008; Vincent & Camminga 2009; 

Childs 2009).  

 Avslutningsvis visar diskursen att ändringar och vad som ändras ofta, enligt SOU, 

implicerar att en transsexuell individ ”byter kön” medan Patientföreningen är noga med att 

påpeka att det kön individen är består och att det som ändras är kropp, könsrollsbeteende och 

den juridiska könstillhörigheten. Könsidentiteten utgör, enligt vår analys, den enda faktor av 

kön som inte är aktuell att ändra hos en förmodad eller redan diagnostiserad transsexuell 

individ (jfr Edenheim 2005). De ändringar en transsexuell individ genomgår är alla en del i 

processen mot målet att kunna passera som det önskade könet. 
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6. Sammanfattning  
Syftet med denna studie har varit att, utifrån ett diskursanalytiskt perspektiv, undersöka hur 

transsexualism konstrueras av två aktörer inom ramen för en statlig utredning samt att 

reflektera kring hur dessa konstruktioner kan tänkas påverka interaktionen mellan 

transsexuella och deras omgivning. Vi har brutit ner syftet i följande frågeställningar: Vilka 

olika meningar tillskrivs de begrepp som är centrala i konstruktionerna av transsexualism, i 

materialet? Går det att identifiera motsättningar i konstruktionerna av transsexualism och hur 

ser dessa i så fall ut? Vilka könskategoriseringar kan konstruktionerna av transsexualism 

anses reproducera? samt Hur kan den transsexuelles samspel med omgivningen 

begreppsliggöras och förstås?  

 Studiens material är SOU 2007:16 och Patientföreningen Benjamins tredelade remissvar 

på denna SOU. Vi menar att dessa aktörer, vilka företräds av ett myndighetsperspektiv och ett 

brukarorganisationsperspektiv, kan ses som väsentliga representanter i denna diskussion. 

Genom en analysmodell som vi skapat utifrån Laclau och Mouffes begrepp samt med 

inspiration från Sahlins analysmodell har vi funnit en diskursiv struktur i materialet. 

Tillsammans med ett urval av tidigare forskning på området har vi sedan analyserat och 

reflekterat kring våra data med stöd av Butlers teori om den heterosexuella matrisen och av 

Goffmans dramaturgiska perspektiv. 

 De centrala begrepp som vi har identifierat i materialet består av fem nodalpunkter: Det 

motsatta könet, Könsroll, Kropp, Psykiatrisk diagnos samt Könstillhörighet. Vi har sedan 

presenterat de centrala, och till viss del olika, innebörderna av dessa nodalpunkter genom att 

koppla dem till en respektive ekvivalenskedja och genom att lyfta citat ur materialet.  

 Vi har till viss del funnit att aktörerna SOU och Patientföreningen, i vissa avseenden, 

konstruerar transsexualism på skilda sätt men i huvudsak visar vår analys att de oftast lägger 

liknande mening i sina konstruktioner även om de språkligt uttrycker sig på olika vis, vilket 

vid första anblick kan tolkas som motsättningar. En tydlig motsättning vi har identifierat är 

dock att SOU förespråkar att transsexualism ska ses som en psykiatrisk diagnos medan 

Patientföreningen kritiserar och tar avstånd från en sådan rubricering. 

 Konstruktionerna vi funnit i den diskursiva strukturen visar på en reproduktion av det 

binära könssystemet och på att transsexualism konstrueras som en avvikelse från detta. Inte 

minst påvisas detta genom att transsexuella förväntas vilja tillhöra ett av två alternativa kön 

fullt ut. Patientföreningen är angelägen om att tydligt statuera vem som bör räknas som 
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transsexuell från första början, vilket påvisar hur viktigt synen på kön och individens 

könsuppfattning anses vara.  

  Vidare har vi, i ytterligare ett steg, identifierat tre teman utifrån den diskursiva 

strukturen, vilka är följande: Att ha eller att vara ett kön, Att passa in i mallen och Att ändra – 

vad? I våra temadiskussioner reflekterar vi kring hur den diskursiva strukturens 

konstruktioner av transsexualism kan tänkas påverka interaktionen mellan transsexuella och 

deras omgivning. Våra reflektioner visar på hur det kan tänkas vara för en transsexuell individ 

att i sin vardag lyckas passera som det önskade könet och vi reflekterar exempelvis kring hur 

faktorer som sekundära könskaraktäristika kan anses vara hindrande respektive stödjande.     

 

 

7. Slutdiskussion 
Uttryck som används genomgående i SOU och även stundtals av Patientföreningen är att en 

transsexuell individ upplever sig vara född i fel kön, att könsidentiteten är en inre upplevelse 

av kön och att transsexuella upplever sig vara det motsatta könet. Begreppet upplevelse 

används på ett sätt som vi tycker verkar märklig, särskilt då SOU tydligt använder ”inre 

upplevelse av kön” som en synonym till könsidentitet. SOU diskuterar inte vad könsidentitet 

innebär och vi menar att användandet av upplevelse kan ses som att de undviker att förhålla 

sig till begreppets legitimitet.  

 Uttrycket upplevelse ger oss en känsla av att det fokuserar på subjektiva känslor hos 

individen som mer öppnar för att bli ifrågasatta. Med ordet upplevelse som uttryck för 

individens egen mening blir resultatet att vad individen själv upplever kanske bara är en 

upplevelse utan substans. Kan det vara så att detta diffusa begrepp används för att det ska 

upplevas mer legitimt att granska en potentiellt transsexuell individs könsidentitet? 

 Det faller sig förmodligen självklart för de flesta individer, som inte upplevt funderingar 

eller inkongruens kring sin könsidentitet, att ”rätt” tillskrivning har skett och vi menar att det 

är mindre troligt att det reflekteras kring som en ”tillskrivning” överhuvudtaget. Medan 

transsexuellas könsidentitet, eller upplevelsen av den, får ifrågasättas har majoriteten av icke-

transsexuella inget att bevisa eller stå till svars för. Vi undrar vidare hur individer vars 

könsidentitet stämmer överens med det vid födseln tillskrivna könet ska benämnas? Icke-

transsexuella? Normalsexuella? Könskongruenta?  

 Att det inte finns någon antonym till transsexualism är ett tydligt tecken på hur pass 

avvikande transsexualism anses vara från normen och samtidigt hur förgivet taget ett icke-
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transsexuellt tillstånd är. Vi vill vidare påpeka att begreppet transsexualism i sig kan 

missförstås då det kan föra tankarna till sexuell läggning som det inte har något att göra med. 

Fenomenet som idag omnämns transsexualism skulle, enligt oss, göras större rättvisa genom 

att benämnas exempelvis transkön eller transkropp. Detta då det är kroppen som 

transformeras för att individen ska bli diagnosfri.  

 Liksom vi diskuterar i analyskapitlet kan vi konstatera att både SOU och 

Patientföreningen utgår från och reproducerar ett binärt könssystem. Möjligheten för 

individen att vara nöjd med att befinna sig i mitten av könsbinären finns enligt diskursen inte. 

I ljuset av detta kan vi bättre förstå den tanke vi lyfter, i avsnittet förförståelse, om att vi kan 

finna det förvirrande när vi i vardagen möter en person som vi inte omedelbart kan 

kategorisera utifrån kön. Kategoriseringen av kön ter sig vara så djupt rotad, i det svenska 

samhället, att vi människor i de flesta fall bedömer individer utifrån denna omedvetet.  

 Vet du till exempel exakt vilka aspekter som avgör om du kategoriserar en individ som 

man eller kvinna? Har du någon gång mött en person du inte kunnat avgöra könet på och hur 

reagerade du i så fall?  

 För oss har det känts frustrerande då vi inte har kunnat kategorisera en individ utifrån 

kön men vi har funderat och reflekterat mycket kring vad frustrationen grundas i. Vi menar att 

den kan bero på att det inte bara är ur exempelvis en transsexuell individs perspektiv som 

denne behöver passera som ett av de två könen utan att även samhällets organisation är 

beroende av att alla individer lyckas med detta. Och på så sätt reproduceras könsbinären på 

klassiskt vis genom att individen och strukturen bekräftar varandras viljor och behov. 

 Utifrån den reproduktion av könssystemet som vi kunnat klarlägga hävdar vi att det även 

medför reproduktioner av förväntningar på mäns respektive kvinnors könsrollsbeteenden. Vi 

förmodar att i princip alla människor kan räkna upp beteenden som, i vår kontext och med 

våra kunskaper, kan anses vara typiska för en man respektive för en kvinna. Är det till 

exempel manligt eller kvinnligt att; använda läppstift? vara hockeyproffs? fnittra? snusa? 

 En av de mest återkommande diskussionerna som vi har haft under forskningsprocessen 

rör hur stereotypa könsuttryck hanteras inom TS-vården. Betraktas det exempelvis som 

positivt om en MTF- transsexuell i övergången från den manliga till den kvinnliga könsrollen 

börjar sminka sig och låta håret växa eller lämnas det plats för en individuell syn på 

könsrollsuttryck? 

 Enligt materialet framgår att transsexuella individer anses väl medvetna om vad som 

förväntas av dem och deras beteende under Real Life Experience och detta menar vi kan ses 

som problematiskt. Förekommer det att transsexuella individer under Real Life Experience 
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simulerar ett visst könsrollsbeteende som de egentligen inte känner sig bekväma med, enbart 

för att passera? Frågan är vidare om det är rätt och rimligt att behöva passera inom TS-vården 

bara för att på sikt passera som det önskade könet i samhället? Är det okej att inte vara sig 

själv för att på sikt få lov att vara det?  

 Sannolikt menar vi att förmågan att passera kan se olika ut beroende på vilka yttre 

könskaraktäristika individen har och om de hjälper eller stjälper individen då denne söker 

passera som det önskade könet. Vi vill därmed lyfta problematiken vi här ser i att 

transsexuella ses utifrån gruppen snarare än individen då det får antas att transsexuella 

individer bär på markant olika förutsättningar för en lyckad övergång.  

  Det är vår uppfattning att människor i samhället erbjuder en bred variation av hur såväl 

den manliga som den kvinnliga könsrollen uttrycks. Att studera icke-transsexuellas 

upplevelser av kvinnlighet och manlighet, i förhållande till hur transsexuella individer ser på 

könsrollsuttryck skulle därför, i våra ögon, vara en intressant och högst relevant 

forskningsfråga för framtiden.  

 Utifrån vår studie kan vi konstatera att den könsroll en transsexuell eller en före detta 

transsexuell individ förväntas agera i enlighet med är både omfattande och grundläggande.  

Som vi diskuterat blir det väsentligt att denne lyckas passera i sin könsroll. Alla människor 

jobbar dagligen, enligt vår mening, för att passera i olika roller vi tar på oss och förväntas 

agera i enlighet med. För att närma sig en förståelse för den process transsexuella går igenom 

för att passera är det relevant att fundera på i vilka situationer det, för en själv, kan kännas 

svårt att lyckas bli uppfattad på det sätt som önskas. Exempelvis kanske det utgör en stor 

rollförändring att bli förälder och att många förväntningar från samhället följer med den nya 

rollen.  

 Ytterligare en diskussion vi vill lyfta är den om huruvida en man ska tillåtas kunna bli 

gravid och föda ett barn. Studiens båda aktörer är starkt emot detta. SOU:s argument kan 

antas vara grundat i hur samhället skulle hantera en sådan situation. Vidare baseras en av 

SOU:s definitioner av en kvinna på att hon kan föda ett barn. Patientföreningen argumenterar 

att en, före detta transsexuell, man som vill genomgå en graviditet inte skulle ha 

diagnostiserats som transsexuell från första början, då de menar att ”riktiga” män inte bör ha 

denna önskan.  

 Vi frågar oss om dessa föreställningar bör anses rimliga eller om viljan att få ett 

biologiskt barn inte kan tänkas överstiga konstruktionen att en graviditet anses vara något 

”kvinnligt” eller för en kvinnas kropp och önskningar. Frågan rör hur vi som människor 

reagerar på vad vi uppfattar som avvikande. Fundera på hur du skulle ställa dig till en gravid 
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man. Vore det en alltför stor avvikelse från normen? Vidare funderar vi på vad detta kan 

implicera för kvinnor som inte vill bli gravida och föda barn, ens för att kunna bli biologiska 

föräldrar. Är dessa kvinnor inte ”riktiga” kvinnor då? 

 Avslutningsvis vill vi diskutera det faktum att transsexualism rubriceras som en 

psykiatrisk diagnos. Att det sedan är ingrepp på kroppen som i förlängningen hjälper den 

transsexuelle individen att bli diagnosfri är för oss ologiskt. Hur kommer det sig att 

fenomenet är konstruerat på detta vis? Finns det andra psykiatriska diagnoser som behandlas 

genom ingrepp på kroppen istället för behandling med exempelvis psykofarmaka och/eller 

psykoterapi? 

 Som vi ser det så bidrar rubriceringen av transsexualism som en psykiatrisk diagnos till 

den starka stämpeln på fenomenet som ett avvikande tillstånd. Om rubriceringen skulle hävas 

ser vi en större möjlighet till öppenhet och acceptans gentemot transsexuella. Att jämföra 

transsexuella individers position med utvecklingen av den acceptans som homosexuella 

vunnit i det svenska samhället under de senaste decennierna vore, enligt vår åsikt, ett 

spännande forskningsuppslag för en framtida studie. 
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Departement/myndighet: Socialdepartementet 
Utfärdad: 1972-04-21 
Ändrad: t.o.m. SFS 2009:411 
Andra format: text 
Ändringsregister: SFSR (Lagrummet) 
Källa: Regeringskansliet / Lagrummet 

 
1 § Den som sedan ungdomen upplever att han tillhör annat kön än det som framgår av folkbokföringen och 
sedan avsevärd tid uppträder i enlighet härmed samt måste antagas även framdeles leva i sådan könsroll kan efter 
egen ansökan få fastställt att han tillhör det andra könet. Fastställelse får ske utan hinder av att sökanden tidigare 
erhållit fastställelse enligt 2 §. 
Fastställelse enligt första stycket meddelas endast om sökanden fyllt arton år och undergått sterilisering eller av 
annan orsak saknar fortplantningsförmåga. Lag (1991:514). 
 
2 § Föreligger hos någon sådan missbildning av könsorganen som kan ge anledning till tvekan om hans kön, kan 
han efter ansökan erhålla fastställelse som avses i 1 §, om det är förenligt med utvecklingen av könsrollen samt 
rättelse av missbildningen kan ske så att organen bättre överensstämmer med önskad könstillhörighet eller, där 
rättelse ej anses påkallad, sådan könstillhörighet är mest förenlig med sökandens kroppsliga tillstånd. 
Gäller ansökan som avses i första stycket den som fyllt aderton år eller som är yngre men likväl ej står under 
annans vårdnad, göres ansökningen av honom själv. För annan göres ansökningen av vårdnadshavaren. Avser 
ansökningen barn som fyllt tolv år, får fastställelse meddelas endast om barnet lämnat sitt samtycke. 
 
3 § Fastställelse enligt 1 eller 2 § får meddelas endast för ogift svensk medborgare. 
 
4 § Avser någon att söka fastställelse enligt 1 eller 2 § får efter särskilt tillstånd ingrepp ske i hans könsorgan i 
syfte att göra dem mer lika det motsatta könets. Tillstånd får meddelas endast om förutsättningar för fastställelse 
föreligger. 
Har någon erhållit fastställelse enligt 1 eller 2 § får, efter särskilt tillstånd, könskörtlarna avlägsnas. Detsamma 
gäller om någon ansökt om fastställelse enligt 1 § och förutsättningar för fastställelse föreligger utom i vad avser 
krav på sterilisering. Tillstånd får endast om det finns synnerliga skäl meddelas innan sökanden fyllt tjugotre år. 
Ansökan om tillstånd enligt första stycket görs av den som får söka fastställelse. Bestämmelsen i 2 § andra 
stycket tredje punkten äger motsvarande tillämpning. 
Ansökan om tillstånd enligt andra stycket görs av den som vill genomgå ingreppet. 
Anvisas inte en viss läkare, när tillståndet meddelas, utförs ingreppet på sjukhus av en där anställd läkare. 
Om sterilisering och kastrering finns särskilda bestämmelser. Lag (1993:1285). 
 
5 § Fråga om fastställelse enligt 1 eller 2 § eller om tillstånd enligt 4 § prövas av socialstyrelsen. 
 
6 § Socialstyrelsens beslut enligt denna lag får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. 
Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Lag (1995:23). 
 
7 § Den som har tagit befattning med ärende enligt denna lag får inte obehörigen röja vad han eller hon därvid 
har erfarit om en enskilds personliga förhållanden. 
I det allmännas verksamhet tillämpas i stället bestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 
Lag (2009:411). 
 
8 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet verkställer ingrepp som avses i 4 § i strid med denna lag dömes till 
böter eller fängelse i högst sex månader, om ej gärningen är belagd med straff i brottsbalken. 
!
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1995:23 
Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre 
bestämmelser. 
 


