
“Hör man tillräckligt många gånger att man är fel,

så tror man att det är så”
En kvalitativ studie om transpersoners perspektiv på utsatthet för hatbrott

Författare: Josefine Ellneskog och Lisa Larsson

Lunds universitet, sociologiska institutionen

Kandidatuppsats: SOCK08, 15 hp

Vårterminen 2021

Handledare: Marie Sépulchre



Abstract

Författare: Josefine Ellneskog och Lisa Larsson

Titel: “Hör man tillräckligt många gånger att man är fel, så tror man att det är så” - En kvalitativ

studie om transpersoners perspektiv på utsatthet för hatbrott

Kandidatuppsats: SOCK08, 15 hp.

Handledare: Marie Sépulchre

Sociologiska Institutionen, vårterminen 2021

Detta är en kvalitativ studie som syftar till att undersöka hur transpersoner från deras egna

perspektiv diskuterar utsatthet för hatbrott och den eventuella påverkan det medför. Syftet

baserades dels på ett nyligen tillkommit hatbrottsmotiv för könsöverskridande identitet och

uttryck samt dels en brist på kvalitativ forskning om hatbrott mot transpersoner. Den fråga som

ämnades att besvaras var: Hur beskriver transpersoner eventuell erfarenhet av utsatthet för

hatbrott och dess påverkan? Frågan undersöktes på tre olika nivåer; individuell nivå, relationell

nivå och samhällsnivå. För att besvara frågeställningen och uppnå syftet har videoklipp studerats

där de medverkande transpersonerna lyfter ämnet och därefter analyserat materialet med hjälp av

ett teoretiskt ramverk bestående av: minoritetsstress, spegeljaget och strukturellt våld. Studien

fann att utsatthet förekommer i många olika former på alla de undersökta nivåerna. Utsattheten

påverkar dels transpersonerna i videoklippen psykiskt genom exempelvis en känsla av rädsla,

men även olika livsaspekter som relationer och arbetsliv tar skada. Okunskap kring

transidentiteter verkar ligga till grund till en stor del av den utsatthet som framkommit i studien

och påverkar transpersoner på alla tre nämnda nivåer.

Nyckelord: Hatbrott, transpersoner, utsatthet, påverkan, minoritetsstress, spegeljaget, strukturellt

våld
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1 Inledning

I december 2020 kom skådespelaren Elliot Page ut som transman och blev en världsnyhet. Några

månader senare i februari 2021 valde den svenska Youtubern Tone Sekelius att komma ut som

transkvinna genom att dela en kort dokumentär och video på Youtube. Andra kändisar som de

senaste åren kommit ut som transpersoner är den prisade skådespelerskan Laverne Cox samt

tidigare golfproffset Caitlyn Jenner. Aftonbladet (2019) skriver att allt fler i Sverige vill byta

juridiskt kön och att antalet ansökningar till Socialstyrelsens Rättsliga Råd för att genomföra

detta har ökat sjufaldigt mellan åren 2012-2018 (från 60 ansökningar 2012 till 453 ansökningar

2018).

Trots den stora ökningen under det senaste decenniet var transpersoner inte fullt skyddade av

hatbrottslagstiftningen förrän motivet könsöverskridande identitet eller tillhörighet trädde i kraft

under brottet olaga diskriminering och i straffskärpningsregeln 1 juli 2018, samt under hets mot

folkgrupp 1 januari 2019 (Brå 2019:15). Av de transpersoner som utsätts för diskriminering och

hatbrott är det endast ca 5 procent som polisanmäler incidenterna (SOU, 2017:176). Trots den

låga anmälningsfrekvensen har antalet polisanmälda hatbrott mot transpersoner ändå ökat från 14

anmälda brott år 2008 till 79 anmälda brott år 2018 (BRÅ, 2019:86). Folkhälsomyndigheten

(2015:34) visade i en rapport om hälsoläget bland transpersoner i Sverige att deras 800

respondenter generellt sett hade lågt förtroende för samhällsinstitutioner och politiker, där

riksdagen och arbetsförmedlingen låg sämst till. 60% av respondenterna hade lågt förtroende för

polisen, av de respondenter som polisanmält brott var det endast 16% som ansåg sig vara nöjda

eller mycket nöjda över polisens bemötande. Polismyndigheten (2019:10-11) inledde år 2018 en

stor samverkan med ett antal transpersoner och representanter för transgrupper från olika

organisationer i syfte att identifiera utvecklingsområden för polisens hantering av hatbrott riktade

mot transpersoner. Genomgående framgick det att samverkansgruppen ansåg att polisen besatt

för låg kompetens vad gäller bemötande av och kunskap om transpersoner.

Utsattheten för hatbrott kan leda till att transpersoner inte vågar leva sina liv fullt ut och istället

döljer sin identitet, där en fjärdedel uttrycker att de nästan alltid eller mestadels döljer sin

“transerfarenhet” (SOU, 2017:169). Citatet nedan beskriver ett exempel på den förvirring och
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frustration som kan uppstå av att känna sig begränsad i att leva enligt det identifierade könet,

trots ansträngningar för att passa in:

Hur är det tänkt att jag ska känna mig bekväm med och ‘leva i enlighet med mitt

upplevda kön’ när absolut ingen i min omgivning verkar vilja hjälpa mig med detta? Jag

har bytt namn. Bytt kläder. Försökt bli bättre på smink. Gör röstövningar. Jag gör

verkligen allt jag kan. (SOU, 2017:178)

Diskrimineringsombudsmannen (2021) menar att “könsidentitet och könsuttryck förefaller vara

den diskrimineringsgrund där det finns minst forskning och minst anmälningar om

diskriminering.”. De rapporter som nämns ovan är alla kvantitativa kartläggningar och vi

upplever att det finns en brist på kvalitativ forskning som behandlar hatbrott mot transpersoner i

en svensk kontext. En kvalitativ studie skulle kunna tillföra en detaljerad inblick bakom den

kvantitativa datan, något som idag är en bristvara i vårt studieområde. Den befintliga kvantitativa

datan har tillfört vad, vi vill veta varför.

1.1 Syfte och frågeställningar

Syftet med denna uppsats är att lyfta transpersoners egna perspektiv på utsatthet och att få en

djupare förståelse för den eventuella påverkan det har på olika aspekter av deras liv. Detta gör vi

genom att studera digitalt publicerade videoklipp där transpersoner tar plats och berättar om sina

erfarenheter. Studien antar ett viktimologiskt perspektiv då vi utgår från transpersoners

berättelser och tar därför inte hänsyn till gärningspersonernas perspektiv av händelserna. De

videoklipp som studeras är sedan tidigare publicerade av stora medieföretag med en utbredd

publik, vilket videoklippens deltagare har varit medvetna om. Dessa videoklipp kan därför anses

visa den bild som vissa transpersoner vill förmedla till samhället. Studiens frågeställningar utgår

från hur transpersoner diskuterar utsatthet i det offentliga rummet, och lyder som följer:

Hur beskriver transpersoner eventuell erfarenhet av utsatthet för hatbrott och dess påverkan:

- På sig själv som individ (individuell nivå)?

- I relation till andra (relationell nivå)?

- I relation till samhället (samhällsnivå)?

2



2 Bakgrund

I detta avsnitt presenteras en närmare beskrivning på hatbrottslagstiftningens utformning samt

begreppen könsidentitet och könsuttryck för att ge en grundläggande förståelse inför fortsatt

läsning.

2.1 Hatbrottslagstiftningen

Hatbrottslagstiftningar är fortfarande relativt unga inom den juridiska världen. USA stiftade de

första hatbrottslagarna på 1980-talet och Sverige har liknande lagar sedan 1994 (Åkerström,

2000). Begreppet hatbrott har olika betydelser inom juridik, politik, vetenskap eller aktivism

(Andersson, 2018:12) och inom den svenska juridiken byggs hatbrottslagstiftningen på tre

lagrum (Brå, 2019:14); hets mot folkgrupp (SFS 2018:1744), olaga diskriminering (SFS

2018:540) och straffskärpningsregeln (SFS 2020:349). De två förstnämnda lagarna är straffbara

brott medan straffskärpningsregeln, precis som namnet antyder, kan tillämpas på ett brott av helt

annan karaktär om det identifierats ett hatmotiv bakom brottet, för att skärpa påföljden. Vidare

beskriver Brå (2020) hatbrott på följande sätt:

Hatbrott utgörs av brott där motivet kan kopplas till rädsla, fientlighet eller hat gentemot

en viss nationalitet, etnicitet, hudfärg, religion, sexuell läggning eller könsöverskridande

identitet eller uttryck. Hatbrott kan riktas mot enskilda individer, men även mot föreningar,

institutioner eller representanter. Hatbrott är således ett samlingsbegrepp och kan utgöras

av olika typer av brott, eftersom det är gärningspersonens motiv till brottet som är centralt.

(Brå, 2020:14)

Ett viktigt tillägg till detta är att ett offer för hatbrott inte behöver tillhöra eller identifiera sig med

det motiv som brottet är riktat mot. Alltså behöver ett offer för exempelvis ett homofobiskt

hatbrott inte vara homosexuell, utan det räcker att förövaren antar det och att antagandet är

anledningen (motivet) till brottet för att det ska betecknas som hatbrott (Granström et al.,

2016:27). Eftersom studien har ett viktimologiskt perspektiv kan vi dock inte uttala oss om

gärningspersonernas faktiska motiv bakom de händelser som beskrivs. Trots detta väljer vi att
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använda begreppet hatbrott och utgår istället från deltagarnas uppfattning av motivet bakom

brotten.

2.2 Könsidentitet och könsuttryck

Precis som Brås (2020) definition antyder finns det ett flertal olika hatmotiv under lagstiftningen

och i denna studie fokuserar vi endast på hatbrott gällande könsöverskridande identitet eller

uttryck. I studien har vi dock fortsättningsvis valt att benämna detta motiv som endast

könsidentitet och könsuttryck, på grund av att begreppet “könsöverskridande” blivit starkt

kritiserat från många håll då det argumenteras för att begreppet“Riskerar att befästa en bild av

att personer som omfattas av skyddet mot diskriminering är avvikare i ett samhälle där det finns

starka normer och föreställningar om kön.” (Diskrimineringsombudsmannen, 2021)

Enligt DO (2021) avser i lagen begreppen könsidentitet och könsuttryck personer som inte

definierar sig som man eller kvinna, eller som på olika sätt ger uttryck för att tillhöra ett annat

kön än det som tilldelades vid födseln.

2.2.1 Transperson

I den här studien används begreppet “transpersoner” för att tala om de som inkluderas under

lagens hatbrottskategori “könsöverskridande identitet eller uttryck”. Begreppet transpersoner

sammanfattas av DO (2021) som “ett paraplybegrepp för människor vars könsidentitet eller

könsuttryck tidvis eller alltid skiljer sig från normen för det kön som registrerats för dem när de

föddes.” I detta inkluderas bland annat icke-binära, transvestiter samt även personer som inte

vill, kan eller tycker det är viktigt att definiera sig i fråga om kön (Transformering, 2020).

DO arbetar dagligen kring frågor om diskrimineringslagen och eftersom olaga diskriminering är

en del av hatbrottslagstiftningen1 anser vi att DO:s definition är lämpad för vår studie. Vid

litteratursökning har det också framkommit att transperson är det begrepp som återkommande

används vid forskning såväl inom som utanför Sverige.

1 Se avsnitt 2.1 Hatbrottslagstiftningen
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2.2.2 Icke-binär transperson

Icke-binära transpersoner är personer som identifierar sig utanför den binära tvåkönsnormen och

därmed varken identifierar sig som man eller kvinna. Icke-binär är en könsidentitet som är olika

för alla och kan ligga såväl mellan som bortom indelningen man och kvinna, flera icke-binära är

heller inget kön (Transformering, 2021). I videoklippen som studeras i denna studie förekommer

flera icke-binära transpersoner, om inget annat sägs så inkluderas icke-binära under begreppet

transperson. Vid de tillfällen det är relevant benämns icke-binära separat .

2.2.3 Cis-person och cis-norm

En cis-person är någon vars könsidentitet stämmer överens med det juridiskt tilldelade könet vid

födseln. Det är alltså förenklat sagt motsatsen till en transperson, och är ett vanligt

förekommande begrepp i diskussioner kring bland annat könsrelaterade frågor. Cis-normen utgår

från att alla identifierar sig som cis-personer, och tar inte hänsyn till att människors

könstillhörighet, könsidentitet eller könsuttryck kan skilja från det juridiskt tilldelade könet vid

födsel (MUCF, u.å.).

3 Tidigare forskning

Under detta avsnitt redogörs tidigare forskning inom ämnet hatbrott. Först presenteras forskning

om hatbrott generellt för att sedan övergå i rädsla för och konsekvenserna av hatbrott. Slutligen

presenteras forskning gällande hatbrott specifikt mot transpersoner.

3.1 Hatbrott

Forskare som tittat på fenomenet hatbrott har definierat det på olika sätt. Mika Andersson

(2018:12-13) menar att om man sätter ordet hat i kombination med brott skapas en tyngd på

“etiketten” och kan uppfattas ge information om brottet som begåtts. Men Andersson beskriver

hatbrott som ett mycket vagt begrepp utan tydligt innehåll, då det på många sätt är beroende av

land och kultur. Därför föreslår Andersson (2018) en internationell definition som pekar ut

specifika grundelement:
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Hate crime, then, involves acts of violence and intimidation, usually directed toward

already stigmatized and marginalized groups. As such, it is a mechanism of power and

oppression, intended to reaffirm the precarious hierarchies that characterize a given social

order. It attempts to re-create simultaneously the threatened (real or perceived) hegemony

of the perpetrator’s group and the “appropriate” subordinate identity of the victim’s group.

It is a way of marking both the Self and the Other in such a way as to reestablish their

“proper” relative positions, as given and reproduced by broader ideological patterns of

social and political inequality. (Perry 2001:10). (Andersson, 2018:12)

Granström et al. (2016) skriver att det kan uppfattas som en anomali att Sverige trots en

etablerad idé om likabehandling ändå har regler i straffrätten som ger möjlighet till

straffskärpning beroende på vem som utsätts och vilket motiv som legat bakom brottsligheten.

De menar dock att likhet inför lagen inte står i konflikt med idén om att vissa grupper kan vara

extra utsatta och därmed i behov av starkare rättsligt skydd.

Tiby (2007) sammanfattar medias stereotypa bild av hatbrott mot homosexuella som att en gay

man blir överfallen av ett gäng ungdomar utanför en gay-bar. Men Tiby (2007) menar att det

dock framkommer i hennes forskning att hatbrott är mycket mer nyanserade än så, där hon ger

exempel på den 13-åriga killen som blir mobbad i skolan och det lesbiska paret som trakasseras

av sin granne.

3.2 Rädsla för hatbrott

Rädsla för brott har visat sig ha större effekt än vad forskare först anade. Warr (2000:451)

menade att rädsla för brott påverkar många fler personer i USA än vad faktisk brottslighet gör

och att rädsla för brott bör behandlas som ett enskilt socialt problem.

Hale (1996) sammanfattar i sin studie den forskning som finns inom området rädsla för brott

genom att sammanställa de konsekvenser som rädsla för brott skapar i samhället. Enligt Hale kan
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rädsla för brott leda till att människor kräver straffskärpningar som då riskerar påverka

lagstiftningens legitimitet och istället leda till ogenomtänkta åtgärder mot brottslighet. Studier

visar enligt Hale även att utöver den negativa påverkan på känslan av trygghet som rädsla för

brott kan generera, kan rädslan också leda till att människor förändrar sina beteenden. Detta kan,

paradoxalt nog, i sin tur leda till ökad brottslighet då den informella sociala kontrollen minskar

när människor undviker offentliga platser. Samtidigt kan ett grannskap med dåligt socialt

nätverk, där de boende är isolerade från varandra, kan individen uppleva en större känsla av

rädsla. Hale (1996) påpekar även att rädsla för brott är relaterat till en individs upplevda

sårbarhet, som i sin tur kan vara relaterat till om individen har en viss grupptillhörighet som kön,

ålder eller socioekonomisk bakgrund. Sårbarheten påverkar förmågan att hantera rädslan för

brott på psykologiska, fysiska och ekonomiska plan.

Warr (2000:455) beskriver att det finns två olika rädslor för brott; den personliga rädslan (rädslan

för sin egen säkerhet) och den altruistiska rädslan (rädslan för andras säkerhet). Warr menar att

forskningen ofta glömmer bort att undersöka den altruistiska rädslan, trots att den enligt honom

tros vara mycket påtaglig och kanske till och med mer effektfull. Han skriver även att studier om

den altruistiska rädslan skulle kunna säga något om sociometriska2 förhållanden till rädsla.

Exempelvis inom hushåll är det intressant att se om föräldrars oro för barnens säkerhet är lika

stor, eller om oron och rädslan påverkas av exempelvis barnets ålder eller kön.

När det gäller rädsla för att bli utsatt för brott är den högre bland personer som utsatts för hatbrott

i jämförelse med både personer som aldrig utsatts för brott och personer som utsatts för brott

utan hatbrottsmotiv3 (Andersson, 2018:9). I en experimentell studie av Petersen et. al. (2019,

citerad i Stotzer & Sabagala, 2020) skapades två påhittade brottsbeskrivelser som personer

tillhörande sexuella minoriteter och könsminoriteter sedan fick läsa. I ena brottsbeskrivningen får

läsarna ta del av en misshandel som misstänks vara hatmotiverat och i den andra beskrivs

misshandeln som att offret blivit slumpmässigt utvald. Den grupp som fick ta del av det

hatmotiverade brottet rapporterade större ilska, ångest och empati för brottsoffret. Dessutom

upplevde den här gruppen brottet som mer hotfullt än vad den andra gruppen gjorde.

3 eng: non-biased crimes
2 Sociometri är studerandet av relationer inom en grupp av individer (Hämtat från Wikipedia 2021-05-13).
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Rädsla är ett återkommande tema genom forskning som studerar utsatta minoritetsgrupper.

Hatbrott har ibland även kallats för “message crime” eftersom brotten sänder ut ett meddelande

till alla individer i en viss grupp om att de är annorlunda, inte välkomna och mindre värda än

andra i samhället. När personer får höra om hatbrott motiverade av en identitet som de också

delar kan det utvecklas till en rädsla av att de står näst på tur (Stotzer & Sabagala,

2020:251-256).

3.3 Konsekvenser av hatbrott

Iganski (2001) målade upp en modell för hur hatbrott kan komma att påverka fyra grupper av

människor utöver det direkta brottsoffret. Första och andra gruppen inkluderar personer med

samma minoritetsidentitet som brottsoffret; i ena gruppen placeras de som bor geografiskt nära

till brottsplatsen och i andra gruppen inkluderas alla personer i den aktuella minoritetsgruppen

oavsett geografisk placering. Iganski menar att hatbrott även kan få effekter på personer som inte

har samma minoritetsidentitet som det direkta brottsoffret, och placerar därför dessa i grupp tre. I

den sista gruppen har Iganski lagt övriga samhället, då han menar att om ett samhälle har

framhävt sig som jämställt kan hatbrott rubba den moraliska konsensus som råder. Iganski kallar

de som själva inte var brottsoffer till ett hatbrott men som ändå påverkas för indirekta offer,

medan brottsoffret kallas det direkta eller initiala offret.

Indirekta offer påverkas av hatbrott dels internt där de brottas med känslor av att känna sig

kränkta och “mindre av en människa”, men dels även externt där indirekta offer diskuterar hur de

upplever att de “förhandlar” om sin identitet i offentliga rum. Indirekta offer har rapporterat om

att ändra sitt utseende för att dölja eller tona ner sin identitet, när detta är möjligt (Stotzer &

Sabagala, 2020:256).

Det har även, förutom de grupper Iganski (2001) beskrev, visat sig att rädslan för hatbrott har en

negativ påverkan på minoritetsgruppens interna relationer med varandra. Vissa individer

distanserar sig från gruppen i ett försök att minska risken och därmed rädslan för egen utsatthet

på grund av den delade minoritetsidentiteten. Stotzer & Sabagala (2020:258) ger ett exempel där
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en homosexuell man brutit vänskaper med andra öppet homosexuella då han var orolig för att

själv bli utsatt. En annan strategi för att undvika känslor av rädsla och ångest som har

identifierats i studier är att personer som tillhör samma minoritetsgrupp som brottsoffret

använder “victim-blaming” för att distansera sig själva från händelsen. Här presenteras exempel

som att homosexuella ofta dömer en person efter “hur gay de uttrycker sig” och att de då ser ner

på de som agerar extravagant4. Distanseringen från gruppen fysiskt samt från händelser via

victim-blaming tär på relationerna inom det egna communityt (Stotzer & Sabagala,

2020:257-258).

Forskning har funnit att personer med så kallade “sårbara identiteter” ofta är medvetna om och

oroar sig över risken att deras familjer eller vänner ska utsättas för hatbrott. Vice versa har det

även framkommit att vännerna har en medvetenhet om riskerna och själva utför strategier för att

undvika egen utsatthet eller undvika att orsaka utsatthet för sin sårbara vän. I många fall handlar

det även om föräldrar som oroar sig för eller som försöker skydda sina barn från hatbrott genom

att använda olika strategier i vardagslivet för att minska risken att utsättas. Föräldrar försöker

även dölja eller bagatellisera sin egen utsatthet runt barnen, men forskning menar att barnen ofta

är medvetna om vad som pågår trots föräldrarnas försök (Stotzer & Sabagala, 2020:263-264).

Stotzer och Sabagala (2020) lyfter även Tibys forskning från 2009 där det i specifika fall visat

sig att hatbrott kan tära på intima relationer. I ett fall handlade det om ett par som var under stress

från dödshot vilket ledde till att relationen avslutades och i ett annat fall var det hot från den ena

partnerns förälder som orsakade uppbrottet. Den konstanta risken för utsatthet kan även skapa

diskussioner inom en minoritetsfamilj där man är oense om hur man ska hantera situationerna,

där ett exempel med en muslimsk dotter som hamnar i bråk med sin mamma tas upp. Bråket

grundades i att mamman var kritisk till dotterns val att bära slöja då hon ansåg det som riskfyllt.

Förutom detta har en mindre studie på sju homosexuella män med erfarenhet av hatbrott kommit

fram till att alla deltagare uttryckte det som svårt att skapa intima relationer, samt att ingen av

deltagarna lyckats upprätthålla en intim relation efter hatbrottet. En utav männen i studien

uttryckte att han inte kan komma nära någon som inte kunde förstå det komplexa i att ha blivit

utsatt till följd av sin identitet (Stotzer och Sabagala, 2020:265).

4 Eng: flamboyant
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3.4 Hatbrott mot transpersoner

Nedan följer en genomgång av tidigare forskning som har fokuserat på hatbrott mot just

transpersoner. Perry och Dycks (2014) studie av 13 stycken transkvinnor i Kanada kommer

användas genomgående då de studerade hur transkvinnor upplever hatmotiverad utsatthet för

brott, och den belyser många intressanta delar och aspekter av ämnet. Studien tar upp såväl

strukturella problem som hur utsattheten påverkar individen och transpersoner som grupp. Vidare

har även en rapport från RFSL (2018) inkluderats då den belyser konsekvenserna av

transpersoners utsatthet utifrån RFSL Stödmottagnings praktiska erfarenhet av den utsatta

gruppen. Rapporten från RFSL är inte vetenskaplig i den bemärkelse att den är sammanställd

som ett kunskapsstöd för andra som arbetar med eller möter HBTQ-personer som utsatts för

våld. Dock inkluderades den ändå som underlag då den ansågs bidra med information av stor

relevans om ämnet eftersom kunskapsstödet är direkt baserat på professionellas yrkesutövning

med målgruppen. Slutligen redogörs för tidigare forskning som studerat suicid och självskador

bland transpersoner.

3.4.1 Språkets betydelse för identitetsskapande

Flertalet av de deltagande Perry och Dycks (2014) studie beskrev att de redan från ung ålder

upplevde en form av utanförskap till följd av en tidig insikt att någonting var “annorlunda” med

dem. Återkommande var att de inte hade något sätt att uttrycka eller identifiera vad denna känsla

berodde på, eftersom de bland annat saknade ord och kunskap att sätta namn på deras tankar och

känslor kring sig själva. Perry och Dyck (2014:53-54) beskriver språkets betydelse för förmågan

att kunna definiera sig själv, och menar att avsaknad av benämningar av det som försöker

förmedlas hindrar en från att dels identifiera sig själv, men också att uttrycka sin identitet inför

andra människor. Vidare framgick det att den identifiering som transkvinnorna till en början

förhandlade med oftast till en början närmade sig frågor kring sexualitet snarare än kön, då

flertalet av deltagarna verkade anta att de själva var homosexuella även om det inte stämde

överens med vad de faktiskt kände. Detta verkar också vara ett resultat av att omvärlden kände

ett behov av att definiera personerna eftersom de avvek från samhällsnormerna, och med de

språkliga begränsningarna för att besrkiva transexualitet hände det att de blev stämplade som
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homosexuella då det var ett begrepp som låg nära till hands. Författarna beskriver vidare hur

språk kan vara sammankopplat med våld, och att språket i en hotfull, verbal situation i sin tur

kan fungera som en ingång till en våldsam situation. Många deltagare uttryckte att de i verbala

dispyter ofta kände sig rädda för vad som skulle hända om situationen skulle eskalera och bli

fysisk.

3.4.2 Internaliserad transfobi

Perry och Dyck (2014) beskriver hatbrottens säregna karaktär genom dess oförutsägbarhet och

budskap. De menar att hatbrott inte är en isolerad händelse, utan att den enskilda händelsen

representerar ett brott mot hela målgruppen. I många fall där transkvinnorna i studien har blivit

utsatta verkar motivet inte fokusera på vem den utsatta personen är, utan att det är just personens

transidentiteten som är i fokus:

It can happen anywhere, at any time, to any member of a targeted group. (...) Any

individual can play the proxy for the group. (Perry & Dyck, 2014:58)

Resultatet av detta beskrivs av författarna som ett konstant vakande över omgivningen och

eventuella tendenser till att bli utsatt. För många av studiens deltagare resulterade detta i ett

undvikande av vissa områden, tider eller sammanhang. Flera deltagare beskrev också att de ofta

dolde delar av sig själva, genom att exempelvis framhäva eller minska sin femininitet eller

maskulinitet för att passa in det sociala sammanhanget. På ett liknande sätt beskriver RFSL

(2018:46) hur känslan av att känna sig ovälkommen och utanför på grund av sin könsidentitet i

många fall kan leda till att en person inte vågar eller orkar leva enligt sin könsidentitet eller

könsuttryck. I Perry och Dycks studie uttrycks en annan försvarsmekanism av en kvinna som

tenderar till att negligera sin egen utsatthet i syfte att - vad det verkar som - skydda sig från den

påverkan som diskrimineringen och förtrycket medför:

I’m aware of what’s going on around me but I don’t focus on it because if I did, I’d

probably be hanging from a rope. I mean it would just, like you said that constant

oppressions, discrimination, harassment. I can’t have that. (Perry & Dyck, 2014:55)

11



Utsattheten beskrivs återkommande bland deltagarna i studien som något som påverkade de

psykiskt, och kunde i många fall leda till en isolering. Isoleringen kunde vara självvald i syfte att

stänga ute omvärldens förtryck, men kunde också vara icke-självvald och ta sin form genom ett

exkluderande och osynliggörande från omgivningen. Vidare beskriver RFSL (2018:46) hur

transpersoner som besöker RFSL Stödmottagning vanligen har upplevt hög grad av

självisolering. Isoleringen verkar ofta grunda sig i en rädsla att inte bli respekterad samt

icke-befintlig ork till att motta den negativa uppmärksamhet som samhället ger. För många

transpersoner är trakasserier en del av vardagen, och de negativa förväntningarna om samhällets

bemötande leder till ett normaliserande av detta. Perry och Dyck (2014:58-59) beskriver hur

deltagarna uttryckte att detta ledde till ett internaliserat självhat, där uppfattningen och känslorna

om dem själva blev en avspegling av samhällets reaktioner. I ett fall uppgav till och med en

kvinna att hon själv oftast var den person hon var mest rädd för och att hon inte litade på sig själv

då hon ofta skadade sig själv till följd av självhatet.

3.4.3 Suicid bland transpersoner

I en studie av Perez-Brumer et al. (2015) framgick det att det fanns ett samband mellan

internaliserad transfobi (negativ inställning mot sin egen transidentitet) och suicidförsök hos

transpersoner. Studien visade att suicidförsöken under livets gång var fler ju högre grad av

internaliserad transfobi personen upplevde. Andra studier rapporterar också om att

självskadebeteenden, suicidtankar samt suicidförsök är frekvent förekommande bland

transpersoner, framförallt hos de som har tidigare erfarenhet av utsatthet för fysiskt eller sexuellt

våld (Chen et al., 2020; Clements-Nolle et al., 2006; Testa et al., 2012).
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4 Teori

Syftet med denna uppsats är att studera vilken påverkan hatbrott har på transpersoners liv.

Påverkan kan ta sin form på många olika sätt och de teorier som är inkluderade i denna studie är

relaterade till hur interna processer uppstår som svar på en yttre påverkan från samhället. Det

finns många olika perspektiv som vi skulle ha kunnat anta i vår studie men utifrån det som vi

funnit i vårt studerade material så valdes följande tre teorier; minoritetsstress, spegeljaget samt

strukturellt våld, vilka presenteras i ett varsitt avsnitt nedan.

4.1 Minoritetsstress

Att leva i konstant känsla av att tillhöra en minoritet där samhället inte inkluderar en på samma

villkor som övriga samhällsmedborgare kan ha många negativa påverkningar på den mentala

hälsan. Många minoritetsgrupper saknar grundläggande representation i samhället vilket för en

person som tillhör en minoritetsgrupp kan ses som en direkt indikation på exkludering. Detta

exemplifieras i citatet nedan, där konflikten i fråga handlar om att kunna leva upp till samhällets

förväntningar:

The minority person is likely to be subject to such conflicts because dominant culture,

social structures, and norms do not typically reflect those of the minority group. An

example of such a conflict between dominant and minority groups is the lack of social

institutions akin to heterosexual marriage offering sanction for family life and intimacy of

LGB persons. (Meyer, 2003:675)

Ilan Meyer (2003) föreslog en modell för minoritetsstress5 som ämnar förklara den höga

prevalensen av stressrelaterad psykisk ohälsa och sjukdom som förekommer bland

stigmatiserade grupper. Meyer menar att det i forskning kring minoritetsstress finns tre

underliggande antaganden:

5 Eng: minority stress
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1. Minoritetsstress är unik och skiljer sig från den vanliga stress som allmänheten utsätts för.

Därför kräver minoritetsstress, som drabbar stigmatiserade människor, extra ansträngning

för att kunna hantera.

2. Minoritetsstress är kronisk i den bemärkelse att den är relaterad till långvariga eller

livslånga kulturella och sociala tillstånd.

3. Minoritetsstress kommer från sociala processer som inte är relaterade till individen och

inte uppkommer till följd av en enskild händelse.

Meyers modell tar hänsyn till den typ av “vardaglig” eller “normal” stress som alla i samhället

oavsett grupptillhörighet upplever och visar hur generella stressfaktorer och miljö är

fundamentalt för minoritetsgrupper såväl som dominanta samhällsgrupper. Med detta som grund

menar han dock att det för minoritetspersoner även finns andra specifika stressfaktorer som

adderas på detta. För att förklara detta utgår han från såväl distala som proximala stressfaktorer,

där de förstnämnda utgörs av yttre stress i form av exempelvis diskriminering och de sistnämnda

av inre stress, exempelvis internaliserad homofobi. Han menar att dessa är unika för

minoritetsgrupper, då människor tillhörande dominanta samhällsgrupper inte drabbas av stress

relaterat till deras grupptillhörighet. Eftersom det inom minoritetsgrupper är vanligt att

individernas identitet hänger samman med deras minoritetsstatus, kan därför utsattheten för

diskriminering generera inre stress som kan yttra sig på olika sätt. Stressen har en starkt negativ

inverkan på personens hälsa, och eftersom den tenderar till att vända sig inåt hos personen, kan

den i längden leda till negativ självbild. Den negativa självbilden kan exempelvis komma från att

personen anser att hen själv är orsaken till utsattheten eftersom hen skiljer sig från det övriga

samhället.

Modellen för minoritetsstress är relevant att applicera på vår studie då transpersoner tillhör en

minoritetsgrupp. Eftersom vi ämnar undersöka på vilka sätt utsatthet för hatbrott påverkar

transpersoner, skulle minoritetsstress eventuellt kunna användas för att förklara dessa

påverkningar.
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4.2 Spegeljaget

Spegeljaget6 är en gammal och välkänd teori inom sociologin framtagen av Charles Horton

Cooley (1902) som menar att en människas jag7 baseras på interaktioner mellan personer samt

omgivningens uppfattning om en. Spegeln symboliserar att en individ lär sig om sig själv genom

föreställningen om hur andra ser på och uppfattar en. Detta utvecklande av en människas

självbild har ibland tolkats vara en passiv process i och med den symboliska spegeln som vittnar

om att en människa står och ser på. Tvärtom är spegeljaget en aktiv process som leder till ett

utvecklande av jaget och självuppfattningen genom en konstant föreställning och utvärdering av

omgivningens reaktion (Shaffer, 2005:53-54). Cooley (1902) beskriver tre komponenter på vilka

teorin bygger om hur en människas jag skapas och omvärderas:

1. Föreställningen av hur vi uppfattas av andra: vi ser på oss själva som vi tror att andra ser

på oss, som en reflektion i en spegel.

2. Föreställningen om hur omgivningen tolkar uppfattningen om oss

3. Den känslomässiga reaktionen till föreställningen av omgivningens tolkning av oss: om

vi föreställer oss en positiv uppfattning från omgivningen genererar det positiva känslor

(ex. stolthet), om uppfattningen däremot upplevs som negativ genererar det negativa

känslor (ex. skam).

Spegeljaget är relevant för denna uppsats då den hjälper till att analysera hur stigmatiserade

personers självbild kan påverkas av omgivningens fördomar och tolkning.

4.3 Strukturellt våld

I studien ‘Violence, Peace, and Peace Research’ redogör för och definierar Johan Galtung (1969)

olika typer av våld, i syfte att undersöka relationen mellan våld och fred. Galtung menar att en

viktig distinktion att göra är huruvida det finns ett subjekt som orsakat våldet eller ej, och ställer

frågan huruvida man kan tala om våld i de fall då det inte finns ett enskilt subjekt dit man kan

härleda våldet.

7 Eng: a person’s self
6 Eng: looking-glass self
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Galtung hänvisar till det våld som orsakas av en identifierbar aktör som personligt eller direkt

våld, och det våld som inte har en specifik aktör som strukturellt eller indirekt våld. Strukturellt

våld beskrivs av Galtung (1969:171) som “inbyggt i strukturer och spelas ut som icke jämställda

maktförhållanden och följaktligen som icke jämställda möjligheter i livet.”8 Distinktionen mellan

personligt och strukturellt våld exemplifieras av Galtung som skillnaden mellan en enskild,

isolerad händelse, och något som sker upprepat på olika ställen i samhället. Ett exempel i relation

till vår studie skulle kunna vara att det är en skillnad om en person tillhörande en minoritetsgrupp

i en hypotetisk värld blir exempelvis diskriminerad eller misshandlad av en person, mot att

majoriteten eller alla inom en minoritetsgrupp över hela världen och över tid blir diskriminerade

eller misshandlade. Det senare fallet ses som strukturellt våld då det härstammar från en

uppfattning som tillhör det normala. Galtung (1969) själv beskriver det strukturella våldet genom

att visa skillnaden mellan att en person dör av tuberkulos på 1700-talet då sjukvården var

bristfällig, mot att någon skulle dö av samma orsak idag när det finns oändliga medicinska

resurser. Med detta syftar han till att en sådan dödsorsak idag skulle ses som strukturellt våld

enligt sin definition på våld, eftersom dödsfallet är undvikligt med dagens sjukvård.

De Maio och Ansell (2018:751) beskriver att för Galtung var strukturellt våld och social orättvisa

synonymt, vilket i praktiken handlar om att det förekommer ett onödigt lidande bland grupper i

samhället som skapas på grund av den sociala orättvisan. Vidare är det strukturella våldet, till

skillnad från det personliga, tyst och något som förekommer i bakgrunden. Däremot kan det

strukturella våldet, i enlighet med exemplet ovan, utspela sig genom personligt våld. Det

strukturella våldet beskrivs fortleva och ha en stor del av sin “styrka” på grund av att det är

inbyggt i det normala.

Strukturellt våld är relevant att applicera på vår uppsats för att analysera uppkomsten av

transpersoners utsatthet. Eftersom minoritetsstress som tidigare presenterats grundar sig i en

exkludering i samhället, är det intressant att applicera ett strukturellt perspektiv för att analysera

kopplingen däremellan.

8 Egen översättning från engelska
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5 Metod

Syftet var att lyfta transpersoners egna perspektiv på utsatthet och dessutom få en förståelse för

den eventuella påverkan det haft på olika aspekter av deras liv. Med detta som grund var vi inte

ute efter ett generaliserande resultat. Intresset låg istället i att få så mycket värdefull information

som möjligt för att förstå känslomässiga reaktioner och personernas egna reflektioner kring sina

erfarenheter.

5.1 Data

För att uppnå syftet och besvara frågeställningarna har vi studerat digitalt publicerade

videoklipp. Detta tillvägagångssätt passande för vår studie dels på grund av vetskapen om

transpersoners låga förtroende till institutioner9, men även då vi förmodade att kunna finna svar

på våra frågor i det stora befintliga material som redan finns tillgängligt på nätet. Detta material

kan liknas vid naturlig data som enligt Silverman (2011) är sådan data som inte produceras i

forskningssyfte och därmed utan påverkan från forskare. Silverman påpekar dock att man ska

vara försiktig med att antyda att det finns data som inte är påverkad av människan. Exempelvis i

vår studie är materialet producerat av mediaföretag från deras valda infallsvinkel på ämnet, något

som skulle kunna påverka vilket ämne som lyfts i videoklippen. Detta anser vi inte vara ett

problem för vår studie, då vi noga valt ut videoklipp som behandlar det område vi ämnat

undersöka.

5.2 Urval

Eftersom vår forskningsfråga behandlar hur transpersoner själva upplever utsattheten av hatbrott

var det givet för oss att vårt urval skulle bestå av just transpersoner. Detta kan liknas vid vad

Patton (2001) beskriver som intensitetsurval10 där informationsrika fall väljs ut för sitt syfte. I

detta fall har informanterna valts ut baserat på de videoklipp som har upptäckts vid sökning, och

10 Eng: intensity sampling
9 Se avsnitt 1 Inledning
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därför är urvalskriterierna baserade på en blandning av kravet på informanterna och

videoklippen.

Ett kriterium för videoklippen var att de skulle vara producerade av erkända medieföretag, med

anledningen att deltagarna då haft en medvetenhet om den stora andelen människor som inslaget

kan komma att nå ut till. Det kan därför anses att transpersonerna i videoklippen lyfter de

erfarenheter som de anser viktiga att förmedla till samhället. Den eller de som intervjuas i

klippen skulle själva identifiera sig som transperson och temat för klippen skulle vara kopplat till

det. Personerna i videoklippen behövde inte ha genomgått någon könsbekräftande vård,

hormonbehandling, ha bytt juridiskt kön eller liknande för att inkluderas, utan endast

transidentiteten var ett urvalskriterium.

Datainsamlingen genomfördes med hjälp av Youtube som sökverktyg för att hitta lämpade

videoklipp. Youtube ansågs som bästa val då det är en av de största plattformarna för videoklipp

och flera stora medieföretag använder sig av plattformen för att göra sitt material tillgängligt för

allmänheten. För att hitta lämpliga videoklipp använde vi oss av sökord relevanta till vår

forskningsfråga som “transperson”, “transexuell”, “icke-binär”, “könsdysfori”, “hatbrott”,

“transfobi”, etc. Vissa termer var givna från första sökning, medan t.ex. Könsdysfori var ett ord

som frekvent återkom i titlar och beskrivningar av videos, och därför sedan användes vid

sökning. Vid första insamling bestod urvalet av 20 videoklipp som efter närmare granskning

reducerades till 11 videoklipp som sedan transkriberades och inkluderades i studien (se bilaga 1).

Dessa valdes ut då de hade större fokus på ämnen som hatbrott och transfobi.

Efter att ha kollat igenom videoklippen en första gång valdes att göra en selektiv transkribering

för att få ut innehållet i text som underlättar för en god analys. Den selektiva transkriberingen

praktiserades genom att utelämna de delar av videoklippen som inte var relevanta för studien,

exempelvis utelämnade introduktioner till tv-programmen eller när samtalen behandlat ämnen

som inte varit kopplade till transsexualitet.
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5.3 Analysmetod

Vi har använt oss av en tematisk innehållsanalys vid studerandet av det insamlade materialet.

Detta på så sätt att när transkriptionerna sammanställts gjordes först en kravlös nedbrytning av

transkriberingen till mindre enheter eller så kallade koder (Denscombe, 2016:392). Här fann vi

intressanta begrepp som förekom i de olika videoklippen, så som “okunskap”, “cisnormativitet”,

“passing” och “rädsla”. Trots att fokuset låg på att försöka finna relevanta och återkommande

begrepp i kodningen, så höll vi ett öppet sinne för att identifiera sådant som skiljde sig från

resten av materialet eller som överraskade (Rennstam & Wästerfors, 2015:75). Viktigt att komma

ihåg är att teman inte automatiskt är intressanta bara för att de är frekvent förekommande i

materialet, de måste också ha en tydlig koppling till våra forskningsfrågor för att vara relevant

för analysen (Bryman, 2015:586-588).

Det gjordes även en selektiv kodning där de initiala koderna delades in i tre teman; “utsatthet”,

“påverkan” och “strategi”. Under “utsatthet” inkluderades all typ av erfarenhet av hatbrott eller

annan utsatthet. “Påverkan” inkluderade den effekt och de konsekvenser utsattheten haft på

transpersonerna. Slutligen inkluderades de tillvägagångssätt transpersonerna använt sig av för att

undvika fortsatt utsatthet under “strategi”. Vi valde att lägga mest fokus på de koder som

placerades under “utsatthet” och “påverkan” eftersom de ansågs mest relevanta för att besvara

våra frågeställningar. Det sista temat gav dock en kontext till transpersonernas tankebanor kring

utsattheten och dess påverkan och var därför relevant vid kodningen. I analysen kommer dessa

tre teman löpande framkomma under de olika nivåerna som presenterades i frågeställningarna.

Det bör poängteras att under analysen sker en kategorisk reducering av det kodade materialet, då

vissa delar framhävs på grund av att de ansetts mest relevant och intressant för studiens syfte och

frågeställning, men detta görs också på bekostnad av den data som utelämnas. Denna typ av

reducering är enligt Rennstam och Wästerfors (2015:103-105) oundviklig, för även om mycket i

materialet är intressant skulle inkludering av all data innebära en kaotisk analys. Därför har vi

istället valt att inkludera de utelämnade men intressanta delarna i diskussionsavsnittet, sådant

som vi anser viktigt att vidare undersöka i framtida studier.
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I analysen har en induktiv metod praktiserats, vilket innebär att det teoretiska ramverket valdes

ut efter analys av det empiriska materialet (Bryman, 2015:56-57). Teorierna används sedan för

att analysera, tolka och beskriva det som framkom i materialet.

5.4 Etiska överväganden

En viktig aspekt att ta hänsyn till är huruvida det finns några etiska risker för den medverkande

gruppen i studien, alltså om deltagarna skulle kunna lida skada av medverkan i studien

(Denscombe, 2016:428). Då det studerade materialet redan finns tillgängligt för allmänheten på

internet och syftet med studien är att lyfta transpersoners perspektiv från det redan existerande

materialet anser vi det vara låg risk för skada för de medverkande i videoklippen. Den risk som

upptäckts är huruvida vi skulle misslyckas med att återge dialogerna i videoklippen på ett rättvist

sätt. Vi har dock undvikit detta problem genom att vara totalt transparenta med vilka videoklipp

vi använt genom att länka dessa i en egen referenslista. På så sätt ges läsaren möjlighet att

undersöka videoklippen som använts i studien för att få en rättvis bild av den kontext det är taget

från.

Det kan då ses som motsägelsefullt att vi samtidigt valt att inte nämna några namn i studien,

detta är dock ett val baserat på faktumet att de medverkande i videoklippen inte samtyckt till att

delta med sitt namn i vår studie. Dock anser vi det fortsatt försvarbart att länka videoklippen

eftersom deltagarna samtyckt till medverkan i programmen som publiceras på nätet. Enligt

Denscombe (2016:431) är villkoren för att samla in data på ett etiskt sätt utan informerat

samtycke vanligtvis att datainsamlingen knappast innebär några personliga risker för

informanterna samt att det inte är realistiskt möjligt att erhålla sådant samtycke. Vilket vi genom

tidigare resonemang kring risker anser att studien uppfyller och att det dessutom skulle vara

närapå omöjligt att erhålla samtycke från varje enskild deltagare i videoklippen.
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6 Analys

I detta avsnitt redovisas det resultat som framkommit av det studerade materialet från

videoklippen. Något som blev tydligt under bearbetning av materialet var att transpersoners

utsatthet för hatbrott är komplex och inte är begränsad till exempelvis fysiska överfall. Istället

verkar den beskrivna utsatthet som vi identifierat i denna studie gå i linje med Tibys (2007)

forskning, där det beskrivs att utsattheten är mer vardaglig och varierande i påverkan på

individen. Några exempel på den utsatthet som framkommit i det studerade videomaterialet har

varit allt från misshandel och verbala kränkningar, till dopinganklagelser och exkludering i

sociala sammanhang.

De teorier samt den tidigare forskning som innan presenterats i studien har använts som verktyg

för att tyda och analysera resultaten. Resultat och analys kommer redovisas fortlöpande för att

försöka besvara våra forskningsfrågor:

Hur beskriver transpersoner eventuell erfarenhet av utsatthet för hatbrott och dess påverkan:

- På sig själv som individ (individuell nivå)?

- I relation till andra (relationell nivå)?

- I relation till samhället (samhällsnivå)?

Resultat och analys kommer här delas upp efter de olika nivåerna i frågeställningarna. Precis

som all kvalitativ forskning så är ämnet komplext och låter sig inte enkelt delas upp i kategorier.

Många gånger har det varit svårt att avgöra vad som ska placeras under vilken frågeställning,

vilket läsaren bör vara medveten om då vissa processer som identifierats i materialet kan ha

inverkan på fler än en nivå.

6.1 Individuell nivå

6.1.1 Psykisk påverkan

Något som återkommer i de analyserade videoklippen är hur utsattheten som transperson

påverkar synen på sig själv samt att psykisk ohälsa inte är helt ovanligt bland deltagarna.
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Isolering i samband med psykisk ohälsa diskuterades av Perry och Dyck (2014) och är något som

även förekommer i vår studie. Perry och Dyck diskuterade två sidor av isolering, dels den

självvalda men också den som samhället skapar genom exkludering. En person uttrycker i en

video11 hur ensam hen känner sig som icke-binär transperson som vill uttrycka sig i feminint

kodade kläder då omvärlden ständigt kritiserar och hånar. Med dessa ord uttrycker personen en

ensamhet som skulle kunna tolkas vara icke-självvald, då hen känner sig malplacerad i samhället

på grund av sitt könsuttryck. Personen får därtill den upplevda malplaceringen bekräftad genom

det yttre hatet som hen utsätts för. Vidare beskriver hen att “varje dag är en ren misär” och att “de

flesta dagar är katastrof”, något som indikerar på hur påverkat hens liv blir av samhällets

påtryckningar. Meyers (2003) modell för minoritetsstress ämnade att förklara sambandet mellan

mental ohälsa bland minoritetspersoner, något som skulle kunna appliceras på denna person och

förklara den påverkan som personen beskriver. Enligt modellen för minoritetsstress skulle

personen uppleva konstanta distala stressfaktorer i form av diskrimineringen kopplad till sin

minoritetstillhörighet som icke-binär transperson, samt proximala stressfaktorer i form av bland

annat den icke-självvalda ensamheten.

Två personer från olika videoklipp berättar hur de skadat sig själva fysiskt genom att exempelvis

skära sig i armarna som ett sätt att hantera den psykiska smärtan. Den ena uttrycker dessutom hur

han innan sin könskorrigering och hormonbehandling försökt tvinga bort sina kvinnliga former

genom att svälta sig och träna enorma mängder varje dag under en sommar. I flera videoklipp har

det även framkommit att valet att komma ut som transperson var ett val “mellan liv och död”12.

Att självskadebeteenden och tankar på suicid förekommer i hög grad bland transpersoner har

konstaterats sedan innan (Chen et al., 2020; Clements-Nolle et al., 2006; Testa et al., 2012) och

de medverkande i de videoklipp som vi studerat visar på liknande tendenser. Något som dock

skiljer sig i vissa fall bland personerna i videoklippen är att självskador och suicidtankar inte

bara förekommer hos personer som är öppet trans, utan även att det har förekommit hos de

medverkande i videoklippen innan de kommit ut som trans eller påbörjat en könsbekräftande

behandling.

12 Uttryck från video 4
11 Video 7
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6.1.2 Ifrågasättande

I flertalet videoklipp uttrycker personer att de ofta blir ifrågasatta som trans, både på samhälls-

och individnivå. Det är allt ifrån att inte ha sett transpersoner representerade i media till att

individer hävdar att ens transerfarenhet inte är äkta. Likt teorin om spegeljaget (Cooley, 1902),

där jaget och känslorna kring jaget beskrivs utgöras av föreställningen av hur omgivningen ser på

och tolkar en, beskrivs den upprepade utsattheten i videoklippen leda till att transpersoner

ifrågasätter sin egen identitet. En kvinna uttryckte följande ord, vilka exemplifierar hur en

negativ tolkning av omgivningens uppfattning internaliseras och påverkar uppfattningen om

jaget:

Jag vände väl hatet mot mig själv, hör man tillräckligt många gånger att man är fel, så

tror man att det är så. - video 4

Enligt medverkande i videoklippen använder vissa personer medvetet fel pronomen eller namn

som ett sätt att ifrågasätta deras transidentiteter. I ett specifikt fall13 berättar en ung man att en

person ansåg att han var tvungen att vinna hennes respekt för att hon skulle använda rätt

pronomen. Dock uttrycker även flera medverkande i videoklippen att vissa personer använder fel

pronomen av misstag eller till följd av okunskap. Oavsett om fel pronomen används av misstag,

okunskap eller avsiktligt kan det av den som blir felkönad tolkas som en bekräftelse på att man

inte lever upp till sin könsidentitet. Detta kan skapa en klyfta i uppfattningen om sig själv och

hur andra ser en, vilket i längden påverkar självbilden negativt (Cooley, 1902). För transpersoner

som inte är passing14 är spegeljaget mycket närvarande då omgivningen kodar dem enligt ett kön

de inte identifierar sig med, vilket genererar negativa känslor enligt spegeljagets tredje

komponent. I videoklippen framgår det att transpersoner anser det viktigt att just uppfattas eller

kodas rätt av andra, dels för att det visar på respekt från andra men också att det bekräftar deras

könsidentitet. En kvinna som nyligen kommit ut som trans och enligt sig själv fortfarande har en

killes röst och är manligt kodad uttrycker även:

14 Begreppet “passing” användes frekvent av personerna i videoklippen för att beskriva att en transperson genom sitt
könsuttryck upplevs som cis-person av det övriga samhället. Detta begrepp är sedan tidigare förknippat med Erving
Goffman och hans bok Stigma (1963). Goffman beskriver “passing” som att en individs stigmatiserade
karaktäristika, som exempelvis funktionsvariation eller sexuella läggning, inte är synligt för omgivningen.

13 Video 1
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Jag gillar att säga att jag är trans för att jag vill bli respekterad. - video 2

På detta sätt verkar kvinnan skapa ett sätt att själv ta kontrollen över hur andra ska tolka henne,

då hon genom att själv bekräfta sin könsidentitet minimerar risken för att andra ska göra en egen

tolkning.

Perry och Dyck (2014) diskuterade hur normaliseringen av att utsättas för trakasserier på grund

av en transidentitet kunde leda till ett internaliserat självhat där egenvärdet grundar sig i en

avspegling av samhällets negativa reaktioner. Det internaliserade självhatet kan också ses som

exempel på en proximal stressfaktor som ingår i modellen för minoritetsstress, då självhatet är

kopplat till en utsatthet på grund av minoritetstillhörigheten (Meyer, 2003). En person i ett

videoklipp beskriver i citatet nedan hur samhällets reaktioner genererar en internaliserad

påverkan som uttrycker sig i form av en negativ självbild:

Jag tycker det är så himla orimligt att jag ska behöva gå där ute och bli så jävla

utskrattad som jag blir hela tiden. Det är skitjobbigt, det tär även om man vill vara stark

och tuff och så. Så, det känns som att man är en clown, precis som jag hade förväntat mig

innan jag kom ut. - video 7

Personen uttrycker en känsla av att vara en clown på grund av alla människor runtomkring som

hånar och skrattar åt personen, en känsla som spegeljaget (Cooley, 1922) skulle förklara som en

reaktion på hur personen uppfattar att andra människor ser på en. Specifikt med orden att

personen önskar vara stark och tuff men att det inte lyckas och hen känner sig som en clown, blir

det tydligt att hen inte lyckas upprätthålla det hen vill förmedla utåt. Istället internaliseras det

som hen uppfattar att omgivningen anser om hen och jobbiga känslor uppstår.

6.1.3 Att förhandla om sin identitet

En person i en video beskriver hur det verkar finnas förväntningar på hur man ska uttrycka sig

som transperson och då specifikt som icke-binär även inom HBTQ-rörelsen, hen säger:

24



Även inom det egna communityt så är det så himla binärt. Att så här du, du får bara ha

ett slags könsuttryck. Du kan säga att du är icke-binär men då får du… välja, asså du

måste ändå välja nån slags sida. Så här ah “men har du byxor eller kjol på dig?”, du

måste välja. - video 1

Vidare berättar hen att hen inte vågade sminka sig på hela högstadie- och gymnasietiden, då det

inte gick i linje med de normer som omgivningen ansåg råda för transpersoner. Deltagaren valde

därför att inte uttrycka sig på det sätt hen ville genom sina kläder. I en annan video15 berättar en

icke-binär transperson som gillar att klä sig i feminint kodade kläder hur hen under en period

kände sig tvungen att anamma en transvestitroll genom att använda peruk och lösbyst, trots att

det inte var vad hen ville. Både Stotzer och Sabagala (2020) samt Perry och Dyck (2014) menade

att individer förhandlar om sin identitet för att undvika utsatthet. Detta genom externa processer,

där exempelvis transpersoner ändrar sitt utseende eller beteende för att passa in enligt

samhällsnormerna och därmed minska risken för utsatthet. I två av videoklippen16 diskuteras

förväntningarna på att transkillar ska vara mycket maskulina för att accepteras, vilket ifrågasätts

av de medverkande i videoklippen då de menar att killar kan vara både maskulina och feminina i

sitt utseende och beteende. En kvinna diskuterar något liknande då hon beskriver hur

transpersoners könsidentitet och könsuttryck förväntas överensstämma, och att de ifrågasätts om

de inte gör det:

Så folk förväntar sig ju verkligen att man ska göra sitt absolut bästa för att vara feminin.

Och om man inte är det så blir man dömd och attackerad. - video 2

Att behöva förhandla med sin identitet för att passa in i samhället och vara en del av det utan

premisser tyder på att det finns ojämställda maktförhållanden där det finns regler om vad som

anses vara “normalt” och “godtagbart”. Galtung (1969) beskrev strukturellt våld med att det i

samhället finns en social ordning som genererar orättvisor som egentligen är onödiga och skulle

kunna undvikas. Att transpersoner identitet ifrågasätts är inte en nödvändighet för samhällets

16 Video 1 & 3
15 Video 7
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fortgång, och därför skulle de ovan beskrivna förväntningarna om att göra sitt yttersta för att

passa in kunna ses som ett strukturellt våld.

En person i ett videoklipp17 berättar att hon inte längre blir felkönad och ifrågasatt eftersom hon

nu mer är “passing”. Det kan krävas mycket tid, energi och pengar för att uppnå passing, men för

många är det en viktig del för att kunna uttrycka sin identitet och samtidigt passa in i samhället.

En annan person18 beskriver att sminket är hennes skyddsnät mot omgivningen, då hon upplever

att om hon är sminkad blir hon inte lika utsatt för hat. En paradox för icke-binära är att de inte

kan passera som sin identitet eftersom samhällsnormerna är så binära att de alltid “tolkas” som

man eller kvinna oavsett hur de uttrycker sig, vilket i ett videoklipp blir tydligt i följande

konversation:

3: Asså jag blir felkönad heela tiden. Det känns [i bakgrunden: är det så?] jaaa, men jag,

jag kan ju inte “pass” [citattecken med händerna] som nånting liksom.

4: det är så jävla weird, såhär, hur passerar du som icke-binär? - video 1

Därför kan passing inte användas som strategi på samma sätt av icke-binära som för binära

transpersoner. En av personerna från citatet ovan uttrycker hur hen inte längre orkar rätta sin

familj när de använder fel pronomen eftersom reaktionerna ofta blir dåliga, därför har hen aktivt

valt att sluta rätta dem och “just let it pass” istället. Perry och Dyck (2014) vittnade om ett

liknande fall då en kvinna uppgav att hennes strategi var att ignorera allt som samhället ansåg om

henne för att orka fortsätta leva. För personen ovan kan ignorerandet av att bli felkönad vara ett

sätt att undvika konflikter och istället väljer sina strider, det kan antas bli utmattande att bemöta

varje felköning.

6.1.4 Rädsla

En påverkan som har identifierats i materialet är rädsla för att utsättas för brott. Detta uttrycktes

återkommande i det studerade materialet och påverkar individerna på varierande sätt. I ett

18 Video 10
17 Video 2
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videoklipp19 uttrycker en person som varit utsatt för ett flertal överfall en rädsla för att passera

den gata där han tidigare blev misshandlad, samtidigt som en person i ett annat klipp20 uttrycker

att han som transperson är rädd för att någon ska slå honom när han är ute på stan trots att han

inte har några tidigare erfarenheter av detta. Detta tyder på att rädslan inte behöver grunda sig i

egna erfarenheter, utan kan även uppstå exempelvis till följd av att man hör om andra inom

samma grupp som blir utsatta för brott vilket går i linje med den modell som Iganski (2001) tog

fram. I en annan video21 uttrycker en man att han varit rädd för att duscha på sitt gamla jobb då

han inte hade kommit ut som transperson för sin arbetsplats och därför var rädd att någon skulle

upptäcka någonting. På arbetsplatsen hade kollegor tidigare uttryckt sig transfobiskt, varför han

kände sig rädd för vad som skulle kunna hända om det kom fram. En kvinna beskrev på följande

sätt hur rädslan påverkade henne i vardagen:

Och sen har jag fått väldigt mycket mordsamtal, alltså mordhotsamtal, och hotat mig

till döds liksom. Varje gång nån ringer, och det är dolt nummer eller ett vanligt nummer

så är det en klump i magen direkt liksom “nu händer det.” - video 2

Transpersoners rädsla för att bli utsatt för hatbrott kan relateras till minoritetsstress (Meyer,

2003), då känslorna är direkt kopplade till minoritetstillhörigheten. Den ständiga rädslan skiljer

sig därmed från den rädsla för brott som allmänheten kan uppleva eftersom den är relaterad till

transidentiteten. Precis som minoritetsstress uppstår rädslan till följd av sociala processer som

inte uppkommer till följd av en enskild händelse, detta skulle kunna förklara varför rädslan för

hatbrott förekommer hos transpersoner som inte själva varit utsatta för hatbrott. Dessutom har

det visat sig att när det gäller rädsla för brott är den högre bland personer som utsatts för hatbrott

jämfört med personer som utsatts för brott utan hatmotiv (Andersson, 2018).

Rädsla för utsatthet identifieras också när det i en video22 diskuteras hur personerna ibland

undviker att rätta andra när de använder fel pronomen då de inte kan förutspå vilken reaktion det

ska få. Två medverkande i videon förklarar att rädslan för att komma ut (eller “bli

22 Video 1
21 Video 9
20 Video 5
19 Video 11
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upptäckt”/avslöjad) kan variera mellan kontext och personer, de ger exempel på hotfulla eller

obekväma situationer när de avstår från att rätta andra och den ena berättar då att hen fortfarande

inte kommit ut på sin arbetsplats. Detta ger en nyanserad bild på det komplexa förhållandet till

pronomen. För det framgår, som tidigare nämnts, att personerna i videoklippen upplever det som

viktigt att bli kallad efter rätt pronomen, men samtidigt är de tveksamma till att rätta de som

felkönar till följd av rädsla. Det kan tolkas som en avvägning mellan rädsla för brott och bli

bekräftat enligt sin könsidentitet, det verkar som att många då väljer att hellre bli felkönade än att

riskera utsatthet.

6.2 Relationell nivå

6.2.1. Arbetsrelationer

Att kontinuerligt bli felkönad på exempelvis sin arbetsplats som personen ovan kan antas bli då

hen inte kommit ut där än, kan skapa stora påfrestningar på självbilden till följd av spegeljagets

(Cooley, 1902) beskrivna processer.23 Utöver påfrestningen att bli felkönad kan antas att

situationen på arbetsplatsen innebär en del stress kopplat till personens könsidentitet (Meyer,

2003) då det blir en överhängande oro att kanske bli outad eller “påkommen” som trans, likt

mannen innan som avstod från duscharna på arbetsplatsen på grund av rädsla.

I samma diskussion kring situationer som transpersoner väljer att inte komma ut så nämns

arbetsintervju som ett exempel i videoklippet24. Detta kan tolkas som att personerna i

videoklippet upplever en risk att bli diskriminerade och förlora möjligheten till anställning om de

berättar om sin transidentitet eller rättar någon som använder fel pronomen under

arbetsintervjun. I ett annat videoklipp diskuteras fenomenet att bli outad av andra och en tjej

uttrycker följande:

24 Video 1
23 Se avsnitt 6.1.1 Psykisk påverkan
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Och jag tror inte folk fattar hur mycket det kan göra att outa transpersoner. Folk fattar

inte att vi är rädda för livet, att jag har vart rädd för mitt liv liksom, bara för att jag är

mig själv. - Video 2

I citatet ovan har diskussionen behandlat fysiskt våld mot transpersoner, men det tydliggör ändå

att det finns ett medvetande om att bli outad som trans kan innebära säkerhetsrisker men också

stora uppoffringar som möjligheten till en anställning.

6.2.2 Familj, vänskap och kärleksrelationer

Utsattheten har även en påverkan inom familjen och andra relationer. Det framgår bland annat ur

videoklippen att även många närstående får ta emot frågor och ifrågasättanden från främlingar,

där flera informanter bekräftar att deras partners får intima frågor om hur de har sex. Dessa

frågor visar på att okunskapen kring transidentiteter som beskrivits ovan även påverkar partners

till transpersoner. Detta gäller även hur sexualitet och könsidentitet ofta förväxlas vilket leder till

att partners till transpersoner också får sin sexualitet ifrågasatt.

(...) asså min pojkvän får frågan ba liksom “är ni verkligen gay i och med att din pojkvän

är trans?” asså det är jättemånga som frågar det och han ba “eeh ja det är vi” men ba

“är inte ni hetero i och med att din pojkvän är trans” man ba “nej?” - video 1

Enligt Stotzer och Sabagala (2020) kan utsattheten av hatbrott skapa stora påfrestningar på

relationer, vilket specifikt en tjej25 i videoklippen fått uppleva. Hon berättar om vänner som valt

att avsluta deras vänskap med motiveringen att de inte längre orkar försvara henne mot det hat

hon utsätts för. En annan person26 berättar i ett videoklipp att hans föräldrar oroar sig för hans

säkerhet på grund av hans transidentitet, det som Warr (2000) beskrev som den altruistiska

rädslan och som innebär en känslomässig påfrestning för föräldrarna.

26 Video 3
25 Video 2
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I flera av videoklippen diskuteras dejting, där många av transpersonerna verkar ha en homogen

uppfattning om att dejting är svårt eller frustrerande när man är trans. Där flera berättar om

tidigare erfarenheter där de blivit hotade eller trakasserade av tidigare dejter som fått reda på att

de är trans, men även att det är vanligt förekommande att kontakten bryts när de väl avslöjar sin

transidentitet. I ett videoklipp27 där dejting diskuteras säger en transperson att hen börjat tvivla på

om någon kan vara intresserad av hen, vilket kan tolkas som ett resultat av det upprepande

avvisandet och utsattheten. När transidentiteten alltid bemöts negativt kan det få en påverkan på

personens självbild i enlighet med teorin om spegeljaget (Cooley, 1902). En annan tjej i samma

videoklipp förklarar att utsattheten har lett till att man har låga förväntningar på förhållanden och

om man träffar en person som accepterar ens transidentitet vågar man inte släppa taget om den

personen, oavsett om man känner sig förälskad eller inte.

Jag träffade en kille som var jätteaccepterande med att jag var trans, och då kände jag

att såhär “då får jag ta det”, alltså att det blir väldigt enkelt som transperson att man

får ta det som man hittar. Vilket det inte ska va, man ska känna sig attraherad av

människan, man ska klicka, det ska vara en gnista, allt sånt där som det är med en

vanlig människa, men det blir väldigt lätt att man har så låga förväntningar på sig

själv, att man får låga förväntningar på ett förhållande. - video 2

Det kan tolkas som att en del av den obehagliga känslan kring dejting är till följd av den utsatthet

som transpersonerna tidigare upplevt. Man kan då även anta att flera transpersoner eventuellt

undviker dejting som en strategi att undvika utsatthet. Personerna i det videoklipp som citerats

ovan berättar även att de undviker sexuella relationer, detta förklaras dock vara mer kopplat till

personens uppfattning av sig själv. I samma videoklipp förklarar en icke-binär transperson det

som att hen inte har svårt för den sociala biten av dejting, utan tvärtom har lyckats träffa personer

som accepterat hens transidentitet. Däremot har hen avstått från sex och förklarar att hen är

orolig att när någon ser hen naken kommer de ändra sin uppfattning och se hen som något annat

än det hen vill. En tolkning av detta är att nakenheten gör det oundvikligt att inte placeras in i ett

binärt fack, beroende på vilket könsorgan man har.

27 Video 2
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6.2.3 Sexualisering

I kontrast till att bli avvisad på grund av sin transidentitet nämndes det av två personer från två

olika videoklipp att de även blir sexualiserade. Den ena personen28 nämner att hen upplever att

cis-män sexualiserar hen till följd av att hen bryter mot könsnormer. Detta har lett till att hen är

mer försiktig med hur hen beter sig för att inte uppfattas som för flörtig. Den andra personen29

berättar om en händelse där hon blev sexuellt ofredad på tunnelbanan då främlingar tog sig

friheten att klämma på hennes kropp för att avgöra hennes könstillhörighet. Denna utsatthet var

inte återkommande i vårt material men vi ansåg det ändå viktigt att lyfta sexualiseringen då det

visar på den ojämna maktbalansen, där transpersoner exotifieras30 och ses som något spännande

av cispersoner.

6.3 Samhällsnivå

6.3.1 Skola och idrott

Risken att som trans behöva välja mellan att vara sig själv och att få arbeta med eller utöva det

man vill är något som nämns i flera videoklipp. En man som spelar basket på elitnivå berättar hur

han dels behövde pausa sitt idrottsutövande när han kom ut som trans och påbörjade

hormonbehandling. Dels var osäker på om det fanns möjlighet att återvända till basketen då hans

testosteronbehandling kunde komma att klassas som doping. Han beskriver det såhär:

När jag tittar tillbaks på det när jag kommer till det valet att behöva välja att vara en

elitidrottare eller att vara mig själv så känner jag att “hur kunde jag tänka så ens?”. [...]

Det var ju en av de största sorgerna jag gått igenom, verkligen, att behöva välja mellan

det man älskar att göra, och sen vem man är, egentligen, att få vara sig själv. - video 11

30 Exotifiering är en process där en romantisering av en rad stereotyper kopplade till ett normbrytande beteende sker.
Personer som blir exotifierade kan ses som exotiska eller ovanliga (Från näthatshjälpen.se, av Make Equal).

29 Video 8
28 Video 1
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Inom idrotten finns det inga eller vaga riktlinjer för vad som ska gälla för transpersoner, vilket

både mannen i citatet ovan samt en man i ett annat videoklipp31 beskriver. Båda männen har

upplevt oro för att bli dopinganklagade i samband med sin idrottsutövning på grund av

testosteronbehandling. Detta kan tolkas som en strukturell exkludering av transpersoner där

idrottsvärlden inte är utformad för personer med överskridande könsidentiteter och kan ses som

ett exempel på det strukturella våld som Galtung (1969) definierar.

Samhällets binära uppbyggnad när det gäller kön har även diskuterats i olika videoklipp där brist

på inkludering även påpekats förekomma inom skolan. En transkille32 berättar hur han i samband

med skolidrotten blev avrådd från att använda killarnas omklädningsrum eftersom andra elever

upplevde det som “obekvämt” och en icke-binär person33 uttrycker en svårighet att inkluderas

under uppväxten då skolan är tydligt indelad i killar och tjejer. Den konstanta exkluderingen är

en påminnelse om att man tillhör en minoritetsgrupp, vilket skapar en påfrestning varje dag i

skolan skulle kunna resultera i minoritetsstress (Meyer, 2003). Detta skulle kunna innebära att

skolelever som tillhör minoritetsgrupper, som exempelvis transungdomar, upplever en högre

stress än andra elever vilket i sin tur kan antas påverka elevens betyg eller skolupplevelse.

6.3.2 Samhällsstöd

Ovan nämnda exempel inom skola och idrott tyder på ett strukturellt våld (Galtung, 1969) som är

rotat i samhället då det inte aktivt utövas av en förövare men skapar orättvisor och

icke-jämställda förhållanden för transpersoner gentemot övriga samhället. Efter att en kille

förklarat att han som offentlig transperson ofta får meddelanden från andra transungdomar och

deras anhöriga där de frågar om hjälp uttrycker en annan person:

Det saknas resurser, asså man märker ju hur samhället brister när det är såhär, man

måste vända sig till en 16 åring som råkar vara lite offentlig för att så här “jag har blivit

utslängd”, det borde väl… såhär, vuxna samhället ta hand om? - video 1

33 Video 7
32 Video 1
31 Video 9
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Citatet kan tolkas som att transpersonerna i videoklippen upplever att det inte finns några tydligt

utarbetade arbetssätt för att ge stöd åt transpersoner som behöver hjälp i olika former. Meyer

(2003) talar om just brist på representation för minoritetsgrupper i samhället, och menar att

bristen förhindrar personer i minoriteter till att kunna leva enligt samhällets förväntningar. I

flertalet videoklipp diskuteras just bristen på representation av transpersoner i samhället, något

som försvårat transpersonernas möjligheter inom exempelvis idrott och arbetsliv. Basketspelaren

som nämnts ovan uttrycker att hans kamp för att fortsätta spela basket förhoppningsvis kan

underlätta för att andra transpersoner ska kunna inkluderas inom idrott. I flera videoklipp nämns

det även hur skolan har ett bristfälligt tillvägagångssätt för att i tidig ålder utbilda elever i

HBTQ+-frågor, kanske framförallt vad gäller just transidentiteter. Något som nämndes ett

upprepat antal gånger var att många transpersoner själva behövt söka fram begrepp för att hitta

något som de kan relatera till sin egen identitet, information som många av personerna i

videoklippen menar borde förmedlas av skolan, åtminstone de grundläggande principerna. En

ökad representation av transpersoner i samhället skulle därför kunna innebära att transexualitet

normaliseras och leder till bredare inkludering i samhället.

6.3.3 Okunskap

Okunskap kring transidentiteter är något som vi genomgående identifierat påverkar transpersoner

på alla tre nämnda nivåer. Okunskap verkar ligga till grund för flera av de tidigare nämnda

problem som transpersoner stöter på som felköning, avvisning vid dejting eller

dopinganklagelser. Vi har dock valt att placera okunskap under samhällsnivå då det är ett

grundläggande problem som verkar vara strukturellt inbyggt och därmed snarare är kopplat till

samhället som helhet än till individer.

Skolans bristfälliga inkludering av transpersoner i utbildningen tillsammans med hur

transpersoner ofta osynliggörs i det cis-normativa samhället kan tros skapa en okunskap kring

vad trans är. Denna okunskap uttrycks ha påverkat de medverkande i videoklippen på olika sätt.

Allt från att själv ha svårt att sätta ord på sin identitet till att behöva på egen hand skapa

möjligheter i en cis-dominerande arbetsplats. Perry och Dyck (2014) beskrev språkets betydelse

för förmågan att kunna definiera sig och att det kan bli problematiskt när rätt ord inte finns
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tillgängliga. En brist på ord att beskriva eller benämna tyder på okunskap i ämnet - ett fenomen

som diskuteras i ett videoklipp där personerna menar att transpersoners identitet ofta blir

ifrågasatt då könsidentitet och sexualitet blandas ihop:

Jag fick väldigt mycket hat i skolan liksom, för att, jag var väldigt annorlunda, folk

kallade mig jävla bög osv, för att andra kunde ju inte heller sätta ord på mig liksom, som

person. - video 2

Just denna förväxling kring könsidentitet och sexualitet beskrivs även av Perry och Dyck (2014)

vara återkommande och blir problematisk då många transpersoner till följd av detta kan behöva

utstå både transfobiskt och homofobiskt hat:

jag skadar ingen, jag bara är mig själv, men ett stort homofobiskt hat som väller över mig

just för att man förknippar så mycket mig med att jag skulle klä mig såhär på grund av

sexualitet då. - video 7

Okunskapen beskrivs i videoklippen även leda till att deltagare får svara på många frågor

gällande deras privatliv. Det verkar finnas en förväntan från cis-personer att transpersoner ska

kunna ta emot samt besvara alla frågor, oavsett vad det gäller. Transpersoner i videoklippen

vittnar om att de kan få frågor om sina könsorgan eller sexliv från främlingar och specifikt en

kvinna34 påpekar att om hon hade varit cis skulle hon aldrig bemötas av sådana frågor. Denna

insikt som kvinnan beskriver i att transpersoner och cis-personer möts av olika förväntningar är

ett exemplifierande där transpersoners minoritetstillhörighet blir tydlig, och är en sådan situation

som enligt Meyers (2003) bidrar till minoritetsstress.

När en kvinna35 som var anställd inom Försvarsmakten ville komma ut som trans var hon först

osäker på om det var möjligt att vara transperson inom försvarsmakten. Hon beskrev det i

videoklippet som att hon fick skapa möjligheten på egen hand genom att utforska frågan

tillsammans med anhöriga, vilket beskrevs som en lång process. Kvinnan startade förening och

35 Video 6
34 Video 2
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blev aktiv inom RFSL samt även höll stora föreläsningar inför kollegor på arbetsplatsen då hon

ville sprida kunskapen om transpersoner. Kvinnan uttrycker sedan att hon i efterhand reflekterat

kring om föreläsningarna verkligen ska behöva vara nödvändiga, där det i kontext blir

underförstått att hon ifrågasätter behovet av att förklara sig för att bli respekterad. Det kan antas

att om cheferna och kollegorna, sedan skolåldern eller på annat sätt, redan hade haft kunskap om

transsexualitet hade kvinnans process varit kortare och mindre ansträngande. En annan person i

ett annat videoklipp uttrycker:

Ah men att få otroligt mycket lagt personligt ansvar att förklara mig själv, som att alla

andra är självklara då. - video 8

En tolkning av citatet är att personen upplever att transpersoner konstant förväntas förklara sig

själv i en cis-normativ värld, där transpersoner inte anses självklara. Att inte vara självklar som

människa i ett samhälle kan tolkas som tecken på strukturellt våld (Galtung, 1969), då den ovan

beskrivna konstanta förväntningen av att en transperson ska förklara sig själv genererar en

orättvisa för en viss grupp i samhället.

7 Diskussion

Syftet med denna uppsats var att lyfta transpersoners egna perspektiv på utsatthet och att få en

djupare förståelse på den eventuella påverkan det har på olika aspekter av deras liv. Detta

ämnade vi att uppnå genom att studera innehållet i videoklipp där transpersoner har diskuterat

ämnet. I analys av materialet fann vi att utsattheten inte alltid beskrivs som direkt kopplad till

just begreppet hatbrott, utan att den ofta diskuteras på ett mer generellt sätt där större och mindre

situationer i vardagen belyses som det mest förekommande. Vi har funnit att oavsett om

utsattheten som beskrivits har varit på en strukturell- eller individnivå har det en påverkan på

flertalet områden i transpersonernas liv. Transpersonerna i de studerade videoklippen påverkas

dels psykiskt, men även exempelvis relationer och arbetsliv kan ta skada av utsattheten. Det har

även visat sig i materialet att själva risken för utsatthet har en negativ inverkan på de ovan

nämnda områdena, alltså behöver en person inte själv ha varit direkt offer för hatbrott för att de
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ska påverkas av minoritetsgruppens utsatthet. Det sistnämnda går i linje med Iganskis (2001)

modell samt det som Stotzer och Sabagala (2020) sammanfattat i sin artikel.

Den psykiska påverkan av utsattheten skulle enligt vår analys delvis kunna förklaras med hjälp

av teorin om spegeljaget samt modellen för minoritetsstress. Dessa har gett en djupare förståelse

för hur samhällets syn på transpersoner påverkar transpersoner på individnivå då det strukturella

osynliggörandet blir en påminnelse om att de inte “passar in”. För transpersonerna i de studerade

videoklippen verkar det som att upprepad utsatthet kan leda till att hatet internaliseras och

personerna ifrågasätter sin identitet. Till följd av detta finns det risk för att en sämre mental hälsa

utvecklas, något som också framkom i Perry och Dycks (2014) studie om transkvinnor i Kanada.

Vid kodning av vårt material ringades en mängd olika intresseområden in. Alla dessa kunde inte

inkluderas i studien då det hade genererat för stor analys36, däremot var det några av dessa

bortsorterade områden som vi anser intressanta för framtida studier. Det första som vi vill lyfta

som framkom ur vårt studerade material är det intersektionella perspektivet på hatbrott. Trots att

det inte inkluderades under vår analys anser vi det viktigt att påpeka att det finns de personer

som tillhör flera olika minoritetsgrupper samtidigt, och därmed riskerar att utsättas för hatbrott

kopplade till flera identiteter. I specifikt en video37 diskuterades rasism inom HBTQ-rörelsen,

men även hur vissa av personerna har svårt att finna en psykolog som både har kunskap om

transsexualism och rasism. En icke-binär transperson berättar dessutom att hen, som har asiatiskt

ursprung, bemöts olika beroende på om hen tolkas som man eller kvinna i samhället. Hen menar

att bli tolkad som asiatisk kvinna leder till att hen blir översexualiserad och i kontrast leder

tolkningen av hen som asiatisk man till en avsexualisering. Detta är ett resultat av när sexism,

rasism och transfobi blandas till en enda komplex utsatthet som den icke-binära transpersonen

har fått uppleva. Det kan därför vara viktigt att anta ett intersektionellt perspektiv på hatbrott och

även ha det i åtanke vid framtida studier av specifika minoritetsgrupper.

En ytterligare insikt som vi anser viktig att lyfta är skillnaden i erfarenheter och rättigheter

mellan binära och icke-binära transpersoner. Binära transpersoner kan förhålla sig till det binära

37 Video 1
36 Se avsnitt 5.2 Analysmetod
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(kvinna/man) könssystemet som samhället är uppbyggt på, till skillnad från icke-binära som

hamnar utanför och därmed inte har några könsroller eller könsuttryck som samhället anser passa

dem. Vilket resulterar i det som tidigare nämnts under analysen, att icke-binära inte har

möjligheten att passera som sin könsidentitet i de nuvarande samhällsnormerna. Binära

transpersoner har även den juridiska möjligheten att byta kön för att bekräfta sin könsidentitet,

medan det ännu inte finns något tredje alternativ för de som identifierar sig utanför

tvåkönsnormen och därför kan de aldrig få sin könsidentitet bekräftad av staten. Fortsatt hade vi i

framtida studier visat mer förståelse för den mångfald som finns inom begreppet “transperson”

och haft större utrymme för erfarenheter specifika för vissa transidentiteter.

Det tredje området vi vill lyfta är att det i många videoklipp framkom att goda

vänskapsrelationer ansågs viktiga, kanske framförallt i samband med att de skulle komma ut som

transpersoner för första gången. Flera personer i de olika videoklippen beskriver hur de försiktigt

kom ut till sina närmaste vänner först, dels för att “prova på” olika pronomen eller namn, men

dels också för att ha ett stöd när de väl skulle komma ut till familjen. Några personer ger “tips”

till andra transungdomar, men även själva berättar, hur viktigt det är med stöttande vänner då

risken att exempelvis bli utslängd av familjen anses som hög när man kommer ut till föräldrarna.

Vännerna fungerar då som ett skyddsnät och kan möjligtvis minska känslan av rädsla inför att

komma ut.
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8 Slutsats

Denna studie kan endast uttala sig om personerna i de studerade videoklippen och kan därför inte

dra generella slutsatser. Mycket av det vi har funnit i materialet har gått i linje med den tidigare

forskning som inkluderats i studien, därmed kan dock antas att många av fynden kan tänkas gälla

för övriga transpersoner. Den tidigare forskning som behandlats har till största del varit

genomförd utanför Sverige, varför vi anser att vår studie är av stor vikt som ett komplement. Den

svenska forskningen på hatbrott kan anses relativt omfattande vad gäller hatbrott generellt, dock

vid närmare anblick på de olika hatbrottsmotiven kan man se att det saknas ämnesspecifika

studier. I tidigare svensk forskning har hatbrottsmotiven sexuell läggning och könsöverskridande

identitet och uttryck ofta studerats tillsammans. Att sexualitet och könsidentitet ofta blandas ihop

uttrycktes även i videoklippen som studerats i vår studie. Eftersom dessa hatbrottsmotiv är

särkopplade då det ena behandlar sexualitet och det andra könsidentitet, anser vi det vara av

relevans att i fortsatta studier bedriva forskning på dessa områden enskilt för att ge en mer rättvis

och sanningsenlig bild av de två hatbrotten.

Att studera videoklipp har visat sig vara en god källa för att samla på sig förkunskap som kan

användas för att utföra framtida studier, inte underskatta den information som redan finns

tillgänglig. Ett ämne som inte togs upp i något av de valda videoklippen var diskussion om

förtroende till rättsväsendet och erfarenhet om att anmäla hatbrott. Vid eventuella fortsatta

studier inom ämnet hade vi velat se detta ämne behandlas för att skapa förutsättningar för att

förbättra den statistik som presenterades i inledningen. Avslutningsvis vill vi därför poängtera

vikten av fortsatta studier kring transpersoner för att utveckla insatser som skulle kunna

motverka hatbrott och dess effekter på transpersoners liv.
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Bilaga 1

Referens
nummer

Videoklipp

1 Tänk till - “Folk skriver till min flickvän och frågar hur vi har sex”
https://www.youtube.com/watch?v=FL7MdrmHdEg&t=1161s

2 Tänk till - “Varför ska cispersoner bestämma över min kropp? Könsdysfori”
https://www.youtube.com/watch?v=vtew3jB2aFs

3 Tänk till - “Saker du aldrig vågat fråga en transkille”
https://www.youtube.com/watch?v=BqRJ87gIV3c

4 TV4 - Malou efter tio - “Guldbaggevinnaren Saga Becker om att välja livet”
https://www.youtube.com/watch?v=Z-HDEKDQi6U

5 TV4 - Nyhetsmorgon - “Cameron Jai: ‘Som transperson är jag alltid lite rädd’”
https://www.youtube.com/watch?v=zvPsL_zjI2A

6 TV4 - Nyhetsmorgon - “Hon var den första öppna transpersonen inom försvaret:
Visste inte om det var-”
https://www.youtube.com/watch?v=_XpNrm4TsJU

7 TV4 - Nyhetsmorgon - “Mikael i kjol: “Sminka mig Tilde de Paula snygg”
https://www.youtube.com/watch?v=bNSYJFAMUnU

8 TV4 - Nyhetsmorgon - “Nytt förslag att utreda införandet av ett tredje kön”
https://www.youtube.com/watch?v=wUuRHW8lCnk

9 TV4 - Nyhetsmorgon - “Bytte kön: ‘Jag tog nästan livet av mig’”
https://www.youtube.com/watch?v=7Pg-yslaWFk&t=248s

10 TV4 - She’s got the look - “Utsatt och ensamt att vara transsexuell”
https://www.youtube.com/watch?v=473gDVZKwLU

11 Sportbladet - “Möt Sveriges första transsexuella elitidrottare”
https://www.youtube.com/watch?v=QD2rEqZVcmc
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