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Abstract 
In 2009 transgendered persons were included in the Swedish law against discrimination. Prior 

to the inclusion a commission made an investigation of the necessity of such change in the 

law and how it could be designed. This essay focuses on the discourses regarding gender that 

appear in the law and the report written by the commission. Using theories by Judith Butler 

and discourse analysis inspired by Norman Fairclough it identifies two main discourses 

regarding gender: a two gender discourse and a queer discourse. The two discourses meet in 

the studied material in an antagonistic way, a conflict that is solved by separating the two and 

making one part of the law focus on gender and one on transgender. The law that focuses on 

transgendered persons formulates a new, three gender discourse. The inclusion of the group 

transgendered persons in the law results in a creative interdiscoursivity and forces the 

commission to redefine the binary categories of men and women. 
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Bakgrund 
”Har du sett henom?” står det med stora bokstäver på vita A4-papper som en aktivist klistrat 

upp runt om på stan. Ökad användning av det könsneutrala pronomenet ”hen”, i objektsform 

”henom”, är ett tecken på en mer synlig närvaro i samhället av den grupp som brukar 

benämnas som transpersoner. Ett annat fält där samma utveckling börjat synas är inom 

lagstiftningen. En ny diskrimineringslag trädde i kraft 1 januari 2009 och den innehåller två 

nya diskrimineringsgrunder: ålder och könsöverskridande identitet eller uttryck. 

 Någon form av diskrimineringslag har funnits i Sverige sedan 1979. Den allra första 

lagen var fokuserad på jämställdhet mellan kvinnor och män inom ramen för arbetslivet. Flera 

grunder för diskriminering tillkom sedan genom nya lagar, som t.ex. den lag mot etnisk 

diskriminering som antogs 1991. Lagarnas utformning, både vad gäller 

diskrimineringsgrunder och vilka områden de gäller på, har sedan ändrats över tid. År 2002 

tillsattes den utredning vars rapport SOU:2006:22, En sammanhållen 

diskrimineringslagstiftning, ligger till grund för dagens diskrimineringslag (Göransson 

2009:18). Denna lag definierar 7 olika diskrimineringsgrunder: 1) kön, 2) könsöverskridande 

identitet eller uttryck, 3) etnisk tillhörighet, 4) religion eller annan trosuppfattning, 5) 

funktionshinder, 6) sexuell läggning samt 7) ålder (Ibid. 2009:30).  

 Diskrimineringsgrund nummer 2 är skapad med fokus på gruppen transpersoner. Denna 

diskrimineringsgrund, och de resonemang och dokument som ligger till grund för utformandet 

av den, är med sitt tänjande av en dikotom tvåkönsmodell intressant ur ett genusvetenskapligt 

perspektiv. 

 

Syfte och frågeställningar 
Den nya grunden för diskriminering beskrivs i lagen som:   

 

Könsöverskridande identitet eller uttryck: att någon inte identifierar sig som kvinna eller 

man eller genom sin klädsel eller på annat sätt ger uttryck för att tillhöra ett annat kön 

(Diskrimineringslag 2008:567:§5).  

 

Till grund för lagen ligger bland annat den statliga utredning som mellan 2002 och 2006 hade 

i uppdrag att se över den befintliga diskrimineringslagen, ett arbete som resulterade i 

rapporten SOU 2006:22, En sammanhållen diskrimineringslagstiftning. Rapporten behandlar 
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alla möjliga aspekter av lagen, från de olika diskrimineringsgrunderna till förebyggande 

arbete och hur myndigheten Diskrimineringsombudsmannen bör organiseras. En del av 

rapporten behandlar specifikt behovet av en ny diskrimineringsgrund som tar sikte på att 

skydda gruppen transpersoner. 

 Jag vill i denna uppsats, med hjälp av diskursanalytisk metod och stöd av Judith Butlers 

teorier kring den heterosexuella matrisen, undersöka den del av rapporten som behandlar 

frågan om den nya diskrimineringsgrunden, samt lagtexten så som den till slut kom att se ut. 

Jag är framför allt intresserad av de diskurser kring kön och könsskapande som framträder i 

lagen och rapporten.  

 Jag kommer att fokusera på följande frågeställning: 

Vilka diskurser kring kön och könsskapande ligger till grund för den nya 

diskrimineringslagen och hur kan de förstås med hjälp av Butlers teorier kring den 

heterosexuella matrisen?  

 

Empiri 
Mitt material består av den lagtext som citeras ovan, samt de delar av rapporten SOU 

2006:22, En sammanhållen diskrimineringslagstiftning, skriven av 

Diskrimineringskommittén, som rör diskrimineringsgrunden ”könsöverskridande identitet och 

uttryck”. 

 Både lagtexten och rapporten är skapade inom ramen för en juridisk genre, vilket ger 

dem en speciell karaktär, och de behöver också ha vissa kvaliteter som gör dem till 

användbara verktyg i en juridisk process. Lagtexten bygger bland annat på rapporten, men 

skiljer sig i sina formuleringar i ganska hög grad från den lagtext diskrimineringskommittén 

föreslår ska inkluderas i diskrimineringslagen. Eftersom utredningen En sammanhållen 

diskrimineringslagstiftning har till uppgift att just undersöka och utreda förändringar av 

diskrimineringslagen citeras andra styrdokument för att kunna fungera som bakgrund till 

utredningens eget förslag. Det hänvisas till t.ex. Europakonventionen, EG-rätten och 

lagstiftningen på området i andra länder. Jag kommer dock i första hand att fokusera på de 

delar av rapporten där diskrimineringskommittén tydligt tar ställning och uttrycker åsikter i 

frågan om den nya diskrimineringsgrunden, och inte i så hög grad ägna mig åt de andra 

styrdokumenten. 
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Transpolitiska begrepp 
Jag väljer att redan här reda ut några av de begrepp som kommer att återkomma i uppsatsen. 

Jag kallar dem för transpolitiska begrepp eftersom de skiljer sig från de rent metodologiska 

och teoretiska begrepp som jag definierar nedan under rubrikerna Metod och Teori.  

 Begreppet transperson avser en heterogen grupp personer med det gemensamt att de 

bryter mot normer som rör hur man förhåller sig till könsidentitet och könsuttryck. 

Transperson är ett paraplybegrepp, vilket innebär att det finns flera subgrupper inom ramen 

för gruppen transpersoner. RFSL definierar transperson så här: ”Ett samlingsbegrepp som 

vanligtvis avser individer vars könsidentitet och/eller könsuttryck tidvis eller alltid skiljer sig 

från normen för det kön som registrerades för dem vid födseln” (RFSL 2010a). 

 Bland de mer välkända subgrupperna till gruppen transpersoner finns transsexuella, 

transvestiter och dragkings/queens. Mindre omtalade är de som definierar sig som 

intergender, dvs. placerar sig helt bortom kategorierna man och kvinna, de ser sig som både 

och, eller varken eller.  

 En viktig sak att hålla i huvudet vid läsningen av denna uppsats är distinktionen mellan 

transperson och transsexuell. Dels brukar dessa ofta blandas ihop, inte minst på grund av 

förkortningen HBT som antas stå för homo-, bi- och transsexuella (jfr. TT 2010). Så är dock 

inte fallet, utan HBT syftar till homo-, bisexuella samt transpersoner (RFSL 2010a). En 

transsexuell person är “en person som upplever sig vara av motsatt kön jämfört med sitt 

biologiska kön. Är en medicinsk diagnos och kan vara ett sätt att identifiera sig” (Ibid.). Ofta, 

men inte alltid, vill transsexuella genomgå en könskorrigerande operation och få sitt juridiska 

kön ändrat. Detta är möjligt om man genomgår en könsbytesutredning och får den medicinska 

diagnosen transsexuell.  

 Transsexuella anses alltså oftast vara en subgrupp inom den bredare gruppen 

transpersoner. Men som vi kommer att se när vi tittar närmare på min empiri behandlas de 

som separata grupper i lagen och utredningen. Detta beror på att transsexuella, till skillnad 

från transpersoner i övrigt, antas definiera sig antingen som man eller kvinna, och därför i 

första hand berörs av diskrimineringsgrunden ”kön”. Transpersoner faller i stället utanför 

denna kategori, vilket är bakgrunden till den nya diskrimineringsgrunden. 

 Att dessa transpolitiska begrepp utgör en sådan snårig djungel, där inga konkreta källor 

egentligen finns att tillgå som har auktoritet att bestämma hur t.ex. begreppet transperson ska 

definieras en gång för alla, beror på att det är ett förhållandevis nytt begrepp. Detta är särskilt 
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sant inom ramen för ett juridiskt sammanhang. Och just begreppets trevande och färska 

karaktär gör mig särskilt intresserad av hur det inkluderas i lagen. Det gör också 

resonemangen kring det ypperliga för en diskursanalytisk metod.   

 

Metod 
 

Diskursanalys 

Jag använder mig i uppsatsen av en diskursanalytisk metod. Detta är inte ett helt självklart och 

entydigt analytiskt verktyg utan det finns många olika sorters diskursanalyser och olika 

tolkningar av dessa. Tankarna kring diskursens betydelse är del av en bredare tradition, 

socialkonstruktionismen, som bland annat kännetecknas av ett problematiserande av kunskap 

och kunskapsproduktion. Kunskap ses här inte som någonting objektivt och oföränderligt, 

utan konstitueras av en specifik historisk och kulturell kontext. Kunskapen är inte heller en 

passiv information utan spelar i sig en aktiv roll och påverkar, samt påverkas av, sociala 

processer.  

 Diskursbegreppet och diskursanalysen har många företrädare och flera olika tolkningar 

finns att tillgå. I denna uppsats kommer jag att tänka kring diskurs som ”språkbruk som ett 

element inom det sociala livet som är dialektiskt relaterat till andra element” (Fairclough 

2003:214, min översättning). Diskurs betecknar språket och användandet av detsamma, inte i 

sin egenskap som kommunikationsmedel eller som neutrala tecken, utan som en social 

praktik, ett skapande, görande, formande. Språket ses här som något som både formas av och 

själv formar andra sociala praktiker, det har med andra ord ett dialektiskt förhållande till andra 

element (Fairclough 1995:131). En viktig poäng med denna syn på diskurs är att den ger 

utrymme för att diskurs är just en av flera sociala dimensioner. Andra diskursteoretiker ser i 

stället diskurs som den enda konstituerande praktiken, allting omfattas av diskurs, eller 

diskurs är allting (Jørgensen & Phillips 2000:26).  

 De fenomen som, enligt det synsätt jag valt för denna uppsats, hamnar inom kategorin 

”andra sociala dimensioner” kan till exempel vara av materiell karaktär, såsom infrastruktur 

eller möbler, som en stol. Det finns alltså en materiell stol bortom diskursen, men en 

Ikeakatalogs beskrivning av samma stol är del av en diskurs som i sin tur formar, och formas 

av, själva den materiella stolen. Att jag väljer denna syn på diskurs i min uppsats beror på att 

jag är intresserad av förändringar och förskjutningar i diskurser, något som får stort utrymme 

inom ramen för denna förklaringsmodell. 
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Faircloughs teorier kring diskurs bygger på en syn på makt som till viss del skiljer sig från 

den som formulerats av Michel Foucault, som brukar ses som diskursteorins skapare. Där 

Foucault ser makt som en produktiv drivkraft som är spridd överallt i samhället, utan någon 

särskild agent, ligger Fairclough och den kritiska diskursanalysen närmare ett marxistiskt 

synsätt (Foucault 1980:116-119). Han har ett politiskt fokus i sitt arbete, och vill undersöka 

diskursens roll i dominansförhållanden (Fairclough 1995:16-18). Makt är här något som vissa 

grupper har över andra, och texter och diskurser är en social praktik som kan användas för att 

utöva makt. Man intresserar sig här för hur ”diskursiva praktiker bidrar till att reproducera 

ojämlika maktförhållanden mellan sociala grupper, till exempel mellan sociala klasser, mellan 

kvinnor och män, mellan etniska minoriteter och majoriteten” (Jørgensen & Phillips 2000:69). 

Ett sådant synsätt på makt går i linje med feministisk forskningstradition och det är så jag 

kommer att tänka kring makt i denna uppsats. 

 

Analytiska begrepp 

Begreppet hegemoni kommer till användning i min analys. Även om det myntades av Lenin 

är det i Antoni Gramsci förståelse av hegemoni som ett bibehållande av makt med hjälp av 

samtycke, snarare än våld eller tvång som jag använder det (Fairclough 2003:218). Det 

handlar alltså om att något får en så självklar status att det inte kan ifrågasättas, utan i princip 

alla samtycker kring det, trots att det kanske handlar om ett system som tydligt kommer vissa 

grupper mer till gagn än andra. Jag tänker mig att ett fenomen som har en hegemonisk status i 

dagens Sverige, kanske i hela världen, är strävan efter tillväxt. Högre tillväxt framstår i de 

allra flesta sammanhang som ett oproblematiskt och i eftersträvansvärt mål, något som enbart 

tycks ha positiva effekter. Hegemoni används av vissa grupper för att leda och dominera över 

samhället (Fairclough 1995:75-82). I denna uppsats kommer jag också att använda begreppet 

hegemonisk intervention, vilket leder oss in på ett annat diskursanalytiskt begrepp: 

antagonism.  

 Antagonism, ett begrepp som används av t.ex. Ernesto Lacau och Chantal Mouffe, 

betecknar den konflikt som uppstår när olika diskurser kolliderar med varandra. Det handlar 

alltså om en process där ”två identiteter ställer motstridiga krav på ens handlingar i samma 

terräng; den ena diskursen blockerar den andra” (Jørgensen & Phillips 2000:55). Och här 

kommer den hegemoniska interventionen in. Det är den process där en diskurs återtar rollen 

som den entydiga och förhärskande, och genom det upplöses antagonismen.  
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Diskursteorin ser inte någon text som ursprunglig eller arvslös, utan intresserar sig tvärtom för 

intertextualitet.  Begreppet intertextualitet avser hur en text bygger på andra texter, och vilka 

förskjutningar som sker i reproduktionen av diskurser mellan olika texter. “En text kan ses 

som en del av en intertextuell kedja: en serie texttyper som binds samman i en kedja genom 

att varje text införlivar element från en annan text eller andra texter” (Jørgensen & Phillips 

2000:77). När detta är särskilt tydligt, t.ex. genom att det i texten explicit hänvisas till andra 

texter, kallas det för manifest intertextualitet. 

 Interdiskursivitet är en form av intertextualitet och begreppet avser det som sker när 

olika diskursiva praktiker artikuleras inom ramen för ett material. Olika diskursordningar och 

diskurser kan mötas på både konventionella och kreativa sätt (Fairclough 1995:134). Om en 

tidningsartikel t.ex. fokuserar på slöjan som religiös symbol och artikulerar en islamkritisk 

diskurs parallellt med liberal frihetsdiskurs befäster denna interdiskursivitet en, i dagens 

samhälle redan hegemonisk, föreställning om slöjbärande som en förtryckande och exotisk 

praktik. Om samma artikel i stället skulle byta ut den islamkritiska diskursen mot en 

modediskurs som behandlar slöjan och slöjbärande som en estetiskt motiverad praktik där 

många olika modeller av slöjor finns och olika slöjbärare har olika smak, framträder en 

kreativ interdiskursivitet. Man kan tolka texter med hög grad av interdiskursivitet som ett 

tecken på förändringar och förskjutningar i diskursen, och därmed i förlängningen även inom 

en social dimension (Jørgensen & Phillips 2000:87). I fallet med slöjan som modeplagg finns 

alltså tecken på möjliga förändringar även inom en social dimension, t.ex. hur en person 

upplever det att bära slöja eller att möta någon som bär slöja.  

 Det sista begreppet som jag vill introducera här är nodalpunkt, som inom det diskurs-

analytiska sammanhanget avser ”ett privilegierat tecken kring vilket de andra tecknen ordnas 

och från vilket de får sin betydelse” (Jørgensen & Phillips 2000:33). Men dessa tecken i sig är 

ganska betydelselösa, de får en betydelse ”först sedan de satts in i en bestämd diskurs” (Ibid. 

2000:35, jfr. Adeniji 2008:26). Nodalpunkt är ett analytiskt begrepp som kommer till 

användning i min uppsats som jag inte hämtat från Fairclough, det har istället introducerats av 

Lacau och Mouffe. 

 

Min analytiska metod 

Jag vill nu närmare beskriva hur den diskursanalytiska metod som jag valt att använda mig av 

är utformad. De huvudsakliga dragen i min diskursanalytiska modell är hämtade från Norman 
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Fairclough. Faircloughs syn på diskurs som en av flera sociala dimensioner får konsekvenser 

för hans metodologiska angreppssätt. Han förespråkar en tredelad analys som fokuserar på 

följande: 

Dimension 1, själva texten utifrån en mer lingvistisk förståelse, dvs. vokabulär och 

grammatik, alltså de beståndsdelar. Tillsammans bildar de: 

Dimension 2, de diskursiva praktiker som framträder i materialet och som kan ligga till grund 

för: 

Dimension 3, teorier och överväganden om huruvida och på vilka sätt den diskursiva praktik 

som analysen rör befäster, reproducerar eller ifrågasätter den förhärskande diskursordningen 

(Fairclough 1995:133). 

 Jag har i min förståelse av Fairclough tagit hjälp av hur Jørgensen & Phillips tolkar hans 

metod (Jørgensen & Phillips 2000). Jag lägger i denna uppsats störst vikt vid den andra nivån, 

dvs. analysen av de diskursiva praktiker som framkommer i mitt material. Det beror på att det 

är inom ramen för denna nivå som jag i funnit det mest intressanta stoffet att analysera. Jag 

frångår också Faircloughs intresse för lingvistiska aspekter inom ramen för dimension 1, och 

fokuserar här istället på begreppet kön som nodalpunkt i materialet. Jag gör denna frångång 

på grund av att det är denna aspekt av den dimension 1 som jag tycker är mest relevant för 

den övriga analysen. 

 

Teori 
Jag vill här redogöra för de genusvetenskapliga teorier som kommer att fungera som verktyg 

när jag analyserar mitt material. 

 En grundläggande teoretisk utgångspunkt hämtar jag från queerteorin. Queerbegreppet 

kan definieras som studiet av, och en kritik mot, normer i allmänhet och heteronormativitet i 

synnerhet. Heteronormativitet sammanfattar Ambjörnsson som: ”de institutioner, lagar, 

strukturer, relationer och handlingar som upprätthåller heterosexualiteten som något enhetligt, 

naturligt och allomfattande” (Ambjörnsson 2004:15).  

 En intressant teoretiker som mer i detalj har tänkt kring hur heteronormativitet 

produceras och reproduceras är Judith Butler. Hon har med sina teorier kring den 

heterosexuella matrisen bidragit med en användbar modell för att tänka kring 

heteronormativitetens upprätthållande.  
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Den heterosexuella matrisen definierar Butler som:  

 

(...) en hegemonisk diskursiv/epistemologisk genusmodell som utgår från att kroppars 

koherens och begriplighet med nödvändighet förutsätter ett stabilt kön som uttrycks 

genom ett stabilt genus (med maskulinitet som uttryck för man och femininitet som 

uttryck för kvinna) som definieras oppositionellt och hierarkiskt genom 

heterosexualitens tvingande praxis (Butler 2007:54 n6). 

 

När jag tänker kring den heterosexuella matrisen föreställer jag mig en trekant där varje hörn 

utgör varsin grundläggande byggsten som håller ihop denna geometriska figur. I ett hörn finns 

den könsidentitet som tilldelas oss när vi föds: flicka eller pojke. I nästa hörn finns de sätt 

genom vilka vi förväntas iscensätta eller uttrycka denna identitet: för män maskulinitet, för 

kvinnor femininitet. Både vad gäller könsidentitet och könsuttryck finns inom varje hörnsten 

endast två identiteter, och de har ett binärt förhållande till varandra. I det tredje hörnet finns 

det heterosexuella begäret, begäret efter det motsatta könet. För att denna trekant ska tappa 

formen krävs bara att en av tegelstenarna inte är som den förväntas. Då bryts heteronormen 

och vi får en queer, eller ifrågasättande, figur istället. Detta är en viktig poäng med matrisen, 

att den inte är en fast och oföränderlig mall utan den är bräcklig och känslig för minsta 

förskjutning (jfr. Edenheim 2005:48).  

 I citatet ovan beskriver Butler matrisen som en diskursiv modell, vilket för mig tillbaks 

till mitt metodval för denna uppsats. Att jag tänker kring diskurs som en av flera sociala 

dimensioner öppnar upp för ett visst handlingsutrymme och en aktiv förändringspotential av 

hegemoniska diskursordningar, i likhet med poängterandet av den heterosexuella matrisens 

bräcklighet. Jag vill i denna uppsats inte enbart fokusera på konstituerande diskurser utan 

också på sprickor och kamper där dörrar öppnas för förskjutningar och förändringar av 

rådande hegemoniska föreställningar. Dessa är i sin tur konstituerande för nya diskurser och 

föreställningar kring kön och könsskapande. 

 Teorierna kring heteronormativitet och den heterosexuella matrisen kommer jag att 

använda när jag ska identifiera och analysera de diskurser som framkommer i empirin. 
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Tidigare forskning 
Området transsexualism och transidentitet har det forskats kring mycket, framför allt inom 

psykologin och medicinen. Men också forskare inom humaniora och samhällsvetenskap har 

intresserat sig för transidentiteter. Eftersom min empiri är så ny är det ingen som har forskat 

kring just denna lag och utredning. Några av de undersökningar som beskrivs nedan rör sig 

kring liknande frågeställningar som de jag fokuserar på, men har en delvis annan ingång då de 

skriver om gruppen transsexuella och inte transpersoner. 

 Sara Edenheims avhandling Begärets lagar. Moderna statliga utredningar och 

heteronormativitetens genealogi behandlar statliga utredningar som rör homosexualitet, 

transsexualism och intersexualism, producerade mellan åren 1935- 2001 (Edenheim 2005). 

Edenheims slutsatser vad gäller gruppen transsexuella är att de i utredningarna framträder 

som en grupp som mot sin vilja är normbrytare och vars största strävan är att få passa in i 

normen, dvs. genomgå en könskorrigerande operation och byta juridisk könstillhörighet. På så 

sätt utmålas dessa individer som offer, och därigenom framställer utredningarna det som att 

gruppen transsexuella går lätt att placera in i en binär tvåkönsmodell. 

 Emily Fernsten, som inspirerats av Edenheim, intresserar sig i sin C-uppsats, 

”Transsexualism – om regulativa normer och möjliga liv” för gruppen transsexuella. Fernsten 

gör där, med hjälp av Butlers heterosexuella matris, en undersökning av den statliga 

utredningen från 2007 om en ny lag för ändrad könstillhörighet (Fernsten 2007). Hon kommer 

i sin uppsats fram till att utredningen utgår från en klassisk uppdelning där alla personer 

besitter i två olika typer av kön, ett kroppsligt och ett mentalt, och att sjukvården ses som en 

räddare för de transsexuella som kan få dessa ”två typer av kön” att stämma överens. Detta, 

menar Fernsten, utmanar inte den heterosexuella matrisen utan gör transsexuella till 

förståeliga och hanterbara. 

 Min uppsats ligger nära både Fernsten och Edenheim genom sitt fokus på en statlig 

utredning samt lagtext, och genom att vi använder oss av i många fall samma teoretiska 

utgångspunkter i våra analyser. Dock skiljer sig min uppsats från deras forskning på den 

viktiga punkten att den text jag analyserar fokuserar på gruppen transpersoner, vilket för bort 

fokus från transexuellas speciella relation till sjukvård och diagnostisering. Den nya lag som 

jag analyserar är annorlunda på detta grundläggande sätt från de som Edenheim och Fernsten 

fokuserar på. Den fokuserar på en grupp vars sammanhållande länk är att den inte skriver 

under på en enkel uppdelning av ett fysiskt och ett mentalt kön, och att den inte går att placera 
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in i en heteronormativ kontext där kroppen ska korrigeras för att återspegla ”det inre könet”. 

En annan skillnad i vårt material är att där Edenheim och Fernstens utredningar förhåller sig 

tydligt till det medicinskas område befinner sig min empiri mer renodlat inom juridiken. 

 The Transgender Studies Reader är en antologi som omfattar 50 olika artiklar och ca 

800 sidors text på tema trans och transidentitet. Ur den kommer jag att använda mig av texten 

Queering the binaries: transsituated identities, bodies, and sexualities av Jason Cromwell. 

I sin artikel utgår Cromwell från observationer och intervjuer med transpersoner, främst 

transsexuella. Han visar på hur transsexuella lär sig att beskriva sina upplevelser av kön i 

termer av fasta kategorier, att de antingen upplever sig som 100 % man eller kvinna. Detta 

trots att flera av informanterna inte egentligen säger sig känna igen sig i beskrivningen att de 

är födda i ”fel kön”, utan har en queer och flytande identitet som inte låter sig passas in i 

tvåkönsmallen. Cromwell förklarar detta med att samhället, och inte minst sjukvården som 

transsexuella kommer i kontakt med, lever kvar i ett ”non-transgendered paradigm” 

(Cromwell 2006:515), dvs. en epok som inte ger utrymme för, tillåter eller kan hantera 

transidentiteter. Han ser här hur transsexuella som motståndsstrategi utvecklar ”transsituated 

discourses (that) reverse ontological premises” (Cromwell 2006:519). I sitt sätt att formulera 

och omformulera sina identiteter, att benämna sina kroppar och vägra definiera sig i binära 

kategorier som hetero- eller homosexuella ser Cromwell hur hans informanter skapar en ny 

diskurs som inkluderar deras upplevelser. Denna nya diskurs bygger inte på den ontologiska 

grunden som den förhärskande diskursen gör, det vill säga att det bara finns två kön och att 

dessa på ett binärt sätt är varandras motsats. 

 I Lambda Nordica presenterar Signe Bremer sin magisteruppsats där hon gjort intervjuer 

med nio transpersoner, fokuserade på vardagsverkligheten. De personer hon intervjuat utgör 

en heterogen grupp som har det gemensamt att de bryter mot samhällets gränser för vad 

manligt och kvinnligt kan innebära. Bremer intresserar sig alltså, precis som jag, för den 

bredare kategorin transpersoner som inkluderar andra identiteter än den transsexuella och jag 

väljer därför att ta upp hennes arbete här trots att det på andra sätt skiljer sig mycket från 

denna uppsats. Med hjälp av diskursbegreppet och det diskurspsykologiska begreppet 

tolkningsreportoar analyserar Bremer sitt material. Hon finner att så gott som alla 

intervjupersoner beskriver att de lever i två världar, majoritetssamhället, och det alternativ 

som HBT-världen erbjuder. Hon ser hur intervjupersonerna både rättar sig in i hegemoniska 

föreställningar kring kön, och parodierar desamma, och på så sätt skapar ”öppningar och 

sprickor i diskursen” (Bremer 2005:28). 
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Analys 
Jag vill börja med att presentera de texter som jag kommer att analysera. 

I rapporten SOU 2006:22, En sammanhållen diskrimineringslagstiftning, är det ca 35 av de 

totalt 770 sidorna som explicit rör den nya diskrimineringsgrunden ”könsöverskridande 

identitet och uttryck” (SOU 2006:22:255-287). 

 Först i den del av rapporten som rör den nya diskrimineringsgrunden presenteras det 

förslag till lagtext som utredningen kommit fram till. Detta förslag underbyggs sedan genom 

en genomgång av de kommittédirektiv som är anledningen till att utredningen överväger 

denna nya diskrimineringsgrund. Vidare görs en genomgång av definitioner av begreppet 

transperson och dess subkategorier, hur lagstiftningen ser ut i andra länder samt det behov av 

skydd som gruppen tycks ha. Efter denna bakgrundsinformation går utredningen vidare med 

att presentera skälen till sitt förslag, vilka som ska ingå i den skyddade personkretsen, 

möjligheterna till en utvidgning av diskrimineringsgrunden ”kön” samt vad som bör menas 

med ”könsidentitet” respektive ”kön”. Jag kommer i denna uppsats att fokusera på 

utredningens förslag till lagtext, som återfinns på sidan 255 i rapporten, samt de delar som 

handlar om utredningens egna åsikter i frågan, dvs. sidan 277- 287. 

 Utöver denna text kommer jag också att analysera den faktiska lagtext som idag gäller 

och som baserats på utredningen. Ur lagen kommer jag att fokusera på den text som utgör 

diskrimineringsgrunden ”könsöverskridande identitet och uttryck” samt ”kön” (Sverige 

2009:§5).  

 

Dimension 1: text 
Jag kommer i denna del av analysen att fokusera på en aspekt av mitt material som kan 

identifieras inom ramen för en textuell nivå; begreppet kön som nodalpunkt i materialet. 

 

Kön som nodalpunkt 

Att kön framträder som nodalpunkt i utredningen tydliggörs till exempel i utredningens 

förslag till lagtext: 

 

Med könsidentitet avses i den nya lagen om förbud och andra åtgärder mot 

diskriminering en persons identitet, utseende eller beteende med avseende på kön, 

oavsett om identiteten, utseendet eller beteendet skiljer sig från vad som traditionellt 
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ansetts utgöra normen för kvinnor respektive män (SOU 2006:22:255, min kursivering). 

 

I uttrycket ”med avseende på kön” framträder begreppet kön som ett tomt koncept, möjligt att 

transformera beroende på vilken diskurs det placeras in i.  

 I en genomgång av hur begreppet kön hittills används inom ramen för svensk 

lagstiftning återkommer ”kön” som ett odefinierat och otydligt tecken: 

 

Lagen (2001:1286) om likabehandling av studenter i högskolan omfattar bl.a. 

diskrimineringsgrunden könstillhörighet. Förarbetena innehåller inte någon närmare 

förklaring av begreppet (...) (SOU 2006:22:281, min kursivering). 

 

Från och med den 1 juli 2005 gäller förbud mot diskriminering på grund av kön på 

samtliga samhällsområden i lagen (2003:307) om förbud mot diskriminering utom 

socialtjänsten och hälso- och sjukvården. Innebörden av begreppet kön berördes dock 

inte närmare i förarbetena (SOU 2006:22:281, min kursivering). 

 

I dessa exempel tycks utredningen söka efter begreppet köns egentliga betydelse, men finner 

att det framstår som tomt och ospecificerat.  

 I min empiri blir ”kön” den nodalpunkt som binder samman olika diskurser. Detta ska vi 

se närmare på när vi nu går vidare till den andra dimensionen, och försöker ringa in vilka 

diskursiva praktiker som framträder i materialet. 

 

Dimension 2: diskursiva praktiker 
Jag går nu vidare till huvuddelen av min analys. Här presenterar jag de diskursiva praktiker 

som jag identifierat i materialet, beskriver hur de möts och resonerar kring vilka diskurser 

rörande kön som de konstitueras av och konstituerar. 

 

Intertextualitet 

Mitt material framträder många gånger som i hög grad intertextuellt, och i texten finns en rad 

moment av manifest intertextualitet. Som vi ska se nedan tycks denna intertextuella relation 

sätta ramarna för hur lagen kan förändras för att inkludera ett skydd för gruppen 

transpersoner.  

Under rubriken ”Utvidgning av diskrimineringsgrunden kön?” görs en genomgång av hur 
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begreppet kön hittills används i andra lagar (SOU 2006:22:279). Sedan följer en redogörelse 

för användningen av begreppet i 6 lagar som rör diskrimineringsområdet, bl. a. beskrivs 

användningen av ”kön” i Likabehandlingsdirektivet, Regeringsformen och 

Jämställdhetslagen. Några tillfällen av manifest intertextualitet framträder som särskilt 

intressanta. I citatet nedan redogörs för användningen av begreppet kön i Jämställdhetslagen. 

 

I förarbetena till dessa lagar om jämställdhet har inte diskuterats vad som menas med 

kön/könstillhörighet. Man torde dock inte ha utgått från annat än att 

kön/könstillhörighet avser biologisk kvinna/man. Att man utgått ifrån dikotomin 

man/kvinna framgår t.ex. av definitionen av direkt diskriminering i 15 § 

jämställdhetslagen i dess lydelse före den 1 juli 2005. Enligt denna fick en arbetsgivare 

inte missgynna en arbetssökande eller en arbetstagare genom att behandla henne eller 

honom mindre förmånligt än arbetsgivaren behandlar --- en person av motsatt kön ---. (I 

1979 års lag sades i 3 § bl.a. att missgynnande på grund av kön föreligger när en 

arbetsgivare vid anställning eller befordran eller vid utbildning för befordran utser 

någon framför annan av motsatt kön ---).  

 15 § jämställdhetslagen har kravet på jämförelse med en person ”av motsatt kön” 

numera ersatts av jämförelse med ”någon annan” (SOU 2006:22:280-281). 

 

Vi ser här ett exempel på manifest intertextualitet. Man söker efter en definition av begreppet 

kön, men tvingas i brist på en sådan konstatera att man i jämställdhetslagen dock inte torde 

“utgått från annat än att kön/könstillhörighet avser biologisk kvinna/man”. Denna slutsats dras 

p.g.a. av jämställdhetslagens användning av begreppet “motsatt kön”, vilket förutsätter att det 

finns två kön som har ett motsatsförhållande till varandra.  

 Jag vill här återknyta till tanken om begreppet kön som nodalpunkt i materialet. Att 

“kön” i sig är en tom symbol framkommer i exemplet ovan, där utredningen själv tvingas 

bygga en förståelse av begreppet på en analys av vilka ord det används i samband med.  

 I mitt material finns, förutom den intertextuella relation som enligt Kristeva “hänvisar 

till historiens inverkan på en text och till textens inverkan på historien genom att texten 

bygger på tidigare texter och därmed bidrar till historisk utveckling”, även en lagteknisk 

ömsesidig intertextuell relation (Kristeva 1986:39, citerad i Jørgensen & Phillips 2000:78). 

Detta framkommer t.ex. när utredningen slår fast att ”begreppet kön förekommer i knappt 60 

nu gällande författningar(...). I alla dessa lagar åsyftas idag att en person är man eller kvinna” 

(SOU 2006:22:284). Denna explicita och konkreta form av intertextualitet, att förändringen av 
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betydelsen av ett begrepp i en lagtext förändrar betydelsen i många andra lagtexter, kan ses 

som ett konkret exempel på den intertextuella process som pågår mellan texter även i mindre 

uppenbara fall.  

 Att ”kön” inte tidigare problematiserats i lagen, utan att begreppet där har framstått som 

entydigt och okomplicerat får konsekvenser när nu gruppen transpersoner ska inkluderas i 

lagen. På grund av att lagtexterna bygger på varandra och har intertextuella relationer 

förhindras en utvidgning eller omdefinition av begreppet kön för att inkludera transpersoner i 

den nya lagen. 

 

Två- könsdiskurs 

Jag vill nu gå vidare och se vilka diskurser som framträder i materialet. 

 I det förslag till lag som utredningen presenterar framkommer bland annat en diskurs 

där det framstår som självklart och oproblematiskt att personer går att kategorisera i två 

tydliga grupper:  

 

Med kön avses i den nya lagen om förbud och andra åtgärder mot diskriminering det 

biologiska kön som registrerats för en person vid födelsen eller det kön som senare 

fastställs för henne eller honom (SOU 2006:22:255). 

 

Är den diskurs kring kön som framkommer i citatet kompatibel med den heterosexuella 

matrisens logik? Det hänvisas i texten explicit till ett biologiskt kön och implicit till ett 

juridiskt kön som kan fastställas för någon, samt att denna någon är en hon eller en han, med 

användandet av pronomen henne eller honom. Det tycks alltså i stycket framstå som 

oproblematiskt och självklart att en person antingen är man eller kvinna, oavsett om den varit 

detta sedan födseln, eller om den fått könstillhörigheten fastställd senare. På detta sätt 

genomsyras citatet av en två-könsdiskurs som går helt i linje med den heterosexuella 

matrisens logik.  

 Även i följande exempel tycks en diskurs baserad på den heterosexuella matrisens 

uppdelning få ligga till grund för resonemanget: 

 

 

 

Någon definition av begreppet kön finns inte, vare sig i folkrätten, EG-rätten eller i 



 18 

svensk rätt utan utgångspunkten är att kön i könsdiskriminering avser det biologiska 

könet, dvs. man/kvinna (SOU 2006:22:279). 

 

I brist på en annan definition väljer utredningen här att gå på en enkel två-könsdiskurs och 

hänvisa till två fasta biologiska kön för att fastställa vad som menas med begreppet kön. 

 

Normkritisk diskurs 

En annan diskurs som framträder i materialet väljer jag att kalla för en normkritisk diskurs. 

Ett ställe i texten där vi kan finna denna normkritiska diskurs är där utredningen intresserar 

sig för vilka som ska ingå i den personkrets som ska skyddas av den nya 

diskrimineringsgrunden. 

 

I stället bör avgränsningen ske genom att grunden för den otillåtna särbehandlingen 

klargörs. Gruppen transpersoner kan allmänt beskrivas som individer som tidvis eller 

alltid har eller uppfattas ha eller ger uttryck för eller uppfattas ge uttryck för en 

könsidentitet som tidvis eller alltid skiljer sig från normen för det kön om registrerats 

för dem vid födelsen (SOU 2006:22:279). 

 

Hur kan vi med hjälp av den heterosexuella matrisen analysera citatet ovan? Enligt 

utredningen skiljer sig en transpersons könsidentitet från normen för det kön som registrerats 

för personen vid födseln. En av hörnstenarna i matrisen följer alltså inte det förväntade 

mönstret, trekanten skevar och förändrar form. Det framstår inte som självklart och entydigt 

hur många kön som finns, och de tycks inte stabila och oföränderliga.  

 I exemplet ovan använder utredningen också själva begreppet norm, vilket kan sägas 

tillhöra ett normkritiskt vokabulär. Utöver detta härstammar själva andemeningen i det som 

sägs också från en normkritisk diskurs. Att fokusera på “grunden för den otillåtna 

särbehandlingen” bygger på ett queert perspektiv där intresset inte ligger i att “förstå” eller 

“förklara” det avvikande, utan på vilka normer som bidrar till att det uppfattas som just 

sådant.  

 

 

Ett annat resonemang som bygger på en normkritisk diskurs går att läsa när utredningen 

försöker förklara varför transpersoner diskrimineras: 
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(...) diskriminering av transpersoner sker av andra skäl än diskriminering av t.ex. 

kvinnor. Medan den förra gruppen diskrimineras för att de – på samma sätt som t.ex. 

homo- eller bisexuella – skiljer sig från en majoritetsnorm diskrimineras kvinnor inte på 

grund av att de tillhör en minoritet utan för att kvinnor historiskt sett varit underordnade 

mannen (SOU 2006:22:283). 

 

Vi ser här hur utredningen talar i termer av transpersoner som normbrytare. Att likställa 

transpersoners situation med homo- och bisexuella tycks bygga på en normkritisk diskurs. För 

båda grupperna kan diskrimineringen förklaras med att ett av hörnen i den heterosexuella 

matrisen inte är som förväntat. I transpersoners fall är det könsidentiteten och/eller 

könsuttrycket som inte följer det väntade mönstret, när det gäller homo-och bisexuella handlar 

det om den obligatoriska heterosexualiteten. Även detta citat bygger alltså på en normkritisk 

diskurs. 

 

Antagonism: när det krockar 

Vi ska därför nu gå vidare och se vad som händer när de två diskurserna samspelar i 

materialet. Efter genomgången av hur begreppet kön används i andra lagtexter skriver 

utredningen under rubriken “Slutsats”: 

 

Av genomgången av begreppet kön/könstillhörighet ovan torde den slutsatsen kunna 

dras att man i diskrimineringslagstiftningen utgått från distinktionen biologisk 

kvinna/man och att könsdiskrimineringsbegreppet mot bakgrund av EG-domstolens 

dom i målet P mot S och Cornwall County Council vidgats till att omfatta även 

transsexuella. Vidare tycks med hänsyn till förarbetsuttalandet rörande tillägget till 

regeringsformens målsättningsstadgande (1 kap. 2 §) begreppet kön i det sammanhanget 

inte innefatta könsidentitet (SOU 2006:22:282). 

 

Vi ser i detta stycke hur utredningen hanterar de tre begreppen kön, könstillhörighet och 

könsidentitet. Begreppet könsidentitet kan sägas hemmahörande i en normkritisk diskurs som 

inte förutsätter att det finns några fasta och oföränderliga kategorier så som man och kvinna 

(RFSL 2010 b), medan “kön” och “könstillhörighet” snarast härstammar från en två-

könsdiskurs där en person antingen tillhör det en eller det andra könet. Att utredningens 
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slutsats blir att begreppet kön inte innefattar könsidentitet tolkar jag som ett uttryck för 

antagonism, en kamp mellan dessa två diskurser där de inte kan mötas och samarbeta.  

 Faircloughs tankar kring att förskjutningar och förändringar ofta blir följden av när olika 

diskurser möts kommer till användning när vi ser på vad som händer med 

diskrimineringsgrunden “kön” när den nya diskrimineringsgrunden “könsidentitet och 

uttryck” träder in i lagen. 

 

Vi har ovan anfört att de allra flesta säkerligen anser att med ”kön” menas att någon är 

kvinna eller man och att detta är okomplicerat. Hittills har det inte i jämställdhetslagen 

eller i något annat sammanhang ansetts nödvändigt att ge en legaldefinition av 

begreppet. Nu, när även den nya grunden könsidentitet föreslås definieras i lagtexten, 

ställer sig emellertid saken annorlunda. För många är de distinktioner som vi här 

behandlar okända och rör nya förhållanden. För att göra tydligt att kön och könsidentitet 

är skilda diskrimineringsgrunder finns det skäl att i lagtexten klargöra även vad som 

menas med kön (SOU 2006:22:286). 

 

I de 60 författningar som just nu gäller och som inkluderar begreppet kön har man inte sett 

något behov av att definiera vad som menas med det. När samma begrepp, i sin funktion som 

nodalpunkt i mitt material, sammanför två olika diskurser händer det något. Krocken medför 

ett behov av att definiera den, tidigare så självklara, innebörden av begreppet kön. 

 

Transsexuellas status 

Hur transsexuella, som i de flesta sammanhang definieras som en subkategori till 

paraplybegreppet transperson, ska skyddas med hjälp av Diskrimineringslagen utgör i mitt 

material en fråga där de två diskurserna möts i en antagonistisk relation: 

 

Vi anser att de faktorer som ovan noterats talar mot att det utökade diskriminerings-

skyddet skapas genom att diskrimineringsgrunden kön utvidgas till att omfatta 

transpersoner generellt, t.ex. transvestiter. Den person som genomgått könsbyte (ändrat 

könstillhörighet) intar dock en särställning.(...) Om diskriminering som har samband 

med könsbytet förekommer är det således fråga om könsdiskriminering. (...) Skälet till 

det är att diskrimineringen får sägas ha samband med frågan om kön eller 

könstillhörighet.(...) Diskriminering av övriga transpersoner än transsexuella och 
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intersexuella som avser genomgå eller har genomgått könsbyte bör däremot enligt vårt 

förslag inte bedömas som könsdiskriminering (Ibid:284). 

 

I detta stycke konstateras att transsexuella utgör en speciell kategori transpersoner i lagen. 

Detta beror på att en individ som är transsexuell antas definiera sig antingen som man eller 

kvinna. Man konstaterar därför att om en transsexuell person blir diskriminerad på grund av 

sin transsexualism får detta sägas “ha samband med frågan om kön eller könstillhörighet”. 

När övriga transpersoner, de individer som inte går att placera in i en två-könsmodell, utsätts 

för diskriminering föreslår utredningen att detta inte ska ses som könsdiskriminering. 

 Vad sker här? Som jag tolkar det möts en normkritisk och en två-könsdiskurs i en 

antagonistisk kamp. Den hegemoniska intervention som ser till att antagonismen upphör är att 

diskurserna åter skiljs från varandra. Transsexuella placeras in i två-könsdiskursen, och 

diskrimineringsgrunden “kön”, medan övriga transpersoner helt hänvisas till den 

diskrimineringsgrund som skapas inom ramen för en normkritisk diskurs, dvs. “könsidentitet 

och könsuttryck”. 

 Detta sätt att placera in transsexuella i en två-könsmodell har enligt tidigare forskning 

varit ett förhållningssätt som statliga utredningar ofta valt. Sara Edenheim kommer i sin 

forskning fram till att de i texten, eftersom de framställs som individer vars högsta önskan är 

att få en kropp och ett juridiskt kön som överensstämmer med det kön de själva upplever sig 

tillhöra, framstår som en bekräftelse på en två-könsmodell. Även Emily Fernsten, som i sin C-

uppsats analyserat den statliga utredningen Ändrad könstillhörighet- förslag till  ny lag 

instämmer i att uppdelningen i ett mentalt och ett fysiskt kön möjliggör en sådan syn på 

transsexuella. 

 

Tre-könsdiskurs? 

Jag vill avsluta analysen av de diskursiva praktiker som framkommer i materialet med att se 

på hur dessa tar sig uttryck i den lag som, baserat på utredningen, trädde i kraft den 1 januari 

2009.  

 Det slås där fast att det är olagligt att diskriminera någon på grund av: 

 

 

 1. kön: att någon är kvinna eller man, 

2. könsöverskridande identitet eller uttryck: att någon inte identifierar sig som kvinna 
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eller man eller genom sin klädsel eller på annat sätt ger uttryck för att tillhöra ett annat 

kön (Diskrimineringslag 2008:567:§5). 

 

Detta är att jämföra med det förslag som utredningen SOU 2006:22 lägger fram: 

 

Vårt förslag: Med kön avses i den nya lagen om förbud och andra åtgärder mot 

diskriminering det biologiska kön som registrerats för en person vid födelsen eller det 

kön som senare fastställs för henne eller honom.  

Med könsidentitet avses i den nya lagen om förbud och andra åtgärder mot 

diskriminering en persons identitet, utseende eller beteende med avseende på kön, 

oavsett om identiteten, utseendet eller beteendet skiljer sig från vad som traditionellt 

ansetts utgöra normen för kvinnor respektive män (SOU 2006:22:255). 

 

Som konstaterats ovan kan utredningen sägas introducera en hegemonisk intervention för att 

upplösa den antagonistiska krock som uppstår i mötet mellan en två-könsdiskurs och en 

normkritisk diskurs genom att separera de två och skapa två olika diskrimineringsgrunder. 

Den ena grunden, kön, genomsyras av en två-könsdiskurs med sin betoning på det 

“biologiska” könet och identiteterna man och kvinna. Den andra grunden, könsidentitet, går 

att identifiera som del av en normkritisk diskurs med sitt fokus på just normen och inte på det 

avvikande. 

 I den lag som till slut slogs fast finns diskrimineringsgrunden kön kvar på ungefär 

samma sätt som utredningen föreslår, dvs. att någon är man eller kvinna. Men något har hänt 

med diskrimineringsgrunden könsidentitet. Den har här bytts ut mot “könsöverskridande 

identitet eller uttryck”. Bakom denna formulering läser jag in en två-könsmodell där det finns 

två kön med fasta ramar, och så finns personer som överskrider dessa. Resultatet blir en 

bortgång från den normkritiska diskursens fokus på just de normer som skapar avvikare.  

 När lagtexten sedan går vidare med att förtydliga innebörden i texten kan vi läsa att det 

handlar om att “någon inte identifierar sig som kvinna eller man eller genom sin klädsel eller 

på annat sätt ger uttryck för att tillhöra ett annat kön”. Vi ser här hur texten identifierar könen 

man, kvinna och ”ett annat kön”. Konceptet ”ett annat kön” kan inte placeras in varken inom 

en två-könsdiskurs eller en normkritisk diskurs. Istället framträder här vad vi skulle kunna 

benämna som en tre-könsdiskurs som identifierar könen man, kvinna och ”ett annat kön”.  

Med hjälp av de diskursanalysiska verktyg jag använder mig av i denna uppsats ser jag detta 

som ett tecken på att när de två diskurserna som jag fokuserar på möts, pågår en kreativ 
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interdiskursivitet som tycks resultera i förändringar och förskjutningar vad gäller hur lagen 

skapar föreställningar kring kön. 

 

Dimension 3: social praktik 
Jag vill nu vända blicken utåt och fokusera på mitt material i sin egenskap av social praktik, 

dvs. koppla min analys till en bredare samhällelig kontext. 

 

Hur begreppen sprids 

I och med gruppen transpersoners inträde i lagtexten har också en ny diskurs inkluderats. 

Denna diskurs består bland annat av de begrepp vi intresserat oss för ovan, t.ex. könsidentitet 

och könsuttryck. Angående dessa begrepp skriver utredningen: 

 

Begreppen könsidentitet och könsuttryck finns inte upptagna i Nationalencyklopedin 

eller i Svenska Akademiens ordlista (SOU 2006:22:285). 

 

Dessa transpolitiska begrepp, som ursprungligen använts inom ramen för sexualpolitisk 

aktivism, har som vi sett i mitt material flyttat in i en juridisk genre. Man har inom ramen för 

lagen tolkat dem och definierat dem för att de ska kunna vara användbara just som lag. Men 

de finns som vi ser ovan inte med i varken Svenska Akademiens ordlista eller 

Nationalencyklopedin.  

 Aktivister arbetar med att definiera sig själva, och att formulera diskurser och begrepp 

som möjliggör deras identiteter. Det arbetet tycks ha spridit sig till lagtexten, men inte ännu 

till de formellt kanske viktigaste auktoriteterna vad gäller svenska språkets betydelser, de som 

i någon mening har sista ordet om ordet.  

 Jag vill här återkoppla till Jason Cromwells artikel Queering the binaries: transsituated 

identities, bodies, and sexualities (Cromwell 2006). Cromwell intresserar sig där för hur hans 

informanter, de flesta transsexuella, tvingas infoga sig i en binär syn på kön trots att den inte 

stämmer överens med deras egna upplevelser. Cromwells tankar kring ett ”non-transgender 

paradigm” tycker jag bekräftas i hur utredningen trevar när det kommer till att resonera kring 

transidentiteter, men också i hur begrepp som inte finns definierade i Nationalencyklopedin 

inkluderas i lagen. Gruppen transpersoner finns, och har behov av att skyddas från 

diskriminering, men inom det paradigm vi lever i idag finns inga exakta och entydiga sätt att 

tala om transpersoner. Jag ser dock, i likhet med Cromwell, hur den normkritiska diskurs som 
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förs fram av transaktivister, öppnar upp för förändringar av den ontologiska förutsättning som 

omöjliggör transidentiteter (Ibid. 2006:519).  

 

Slutdiskussion 
Min ambition har i denna uppsats varit att undersöka vilka diskurser kring kön och 

könsskapande som framkommer i empirin. Jag har använt mig av kritiskt diskursanalys, i stor 

utsträckning baserat på Norman Faircloughs arbete inom området. Detta har resulterat i en 

analys av tre dimensioner av empirin. De diskurser jag har identifierat har jag analyserat med 

hjälp av queerteorins kritik av heteronormativitet, och mer specifikt Judith Butlers teorier 

kring den heterosexuella matrisen. 

 Inom ramen för text-dimensionen identifierade jag begreppet kön som nodalpunkt i 

materialet, dvs. ett tecken som fungerar som knytpunkt för olika diskurser. ”Kön” framstår i 

materialet som en tom symbol vars betydelse förändras beroende på inom vilken diskurs det 

placeras. 

 Analysen av den andra dimensionen fokuserar på de diskursiva praktiker som 

framkommer i materialet. Det framkommer här att empirin genomsyras av en hög grad av 

intertextualitet, dvs. att de bygger på många andra texter. Den genre som texten tillhör, dvs. 

lagtext, innebär också att denna intertextualitet får stora konsekvenser då en förändring av 

definitionen av begreppet kön i en lag påverkar hur andra lagar kan förhålla sig till kön. 

 En form av intertextualitet är interdiskursivitet, dvs. att flera diskurser möts inom ramen 

för ett material. Jag identifierar i min analys två olika diskurser kring kön. En av dem kallar 

jag för en två-könsdiskurs, och den kännetecknas av att den fungerar helt i samklang med den 

heterosexuella matrisen, dvs. kön framställs som något som är binärt och oproblematiskt. Den 

andra diskursen är av normkritisk karaktär och ifrågasätter i stället den heterosexuella 

matrisens logik och utgår inte från att det inte finns några fasta kön. 

 Dessa två diskurser möts i en antagonistisk relation i materialet. Inte minst när gruppen 

transsexuella diskuteras framstår de två diskurserna som omöjliga att kombinera. Lösningen 

blir att skapa två lagar, en som utgår från en två-könsmodell och en som har en normkritisk 

grund. Denna hegemoniska intervention återställer ordningen. 

 Sist i denna del av analysen jämför jag utredningens förslag till lagtext och den lagtext 

som så småningom kom att klubbas igenom och idag gäller.  

Inom ramen för den tredje dimensionen vänder jag blicken utåt och resonerar kring hur den 

normkritiska diskurs som inom ramen för mitt material har trätt in i lagen, fortfarande är 
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frånvarande inom andra viktiga områden. Ett exempel på det är att begreppen könsidentitet 

och könsuttryck inte finns i Nationalencyklopedin eller Svenska Akademiens ordlista, men 

däremot, genom den nya lagen, i Sveriges Rikes Lag.  

 Vidare forskning på området skulle jag gärna fokusera på vad en utvidgning av 

begreppet kön inom ramen för lagen skulle innebära. I andra länder har lagen utvidgats till att 

inkludera transpersoner genom att identifiera ett tredje kön. Jag skulle gärna se en 

kartläggning av hur de lösningarna ser ut mer i detalj och vad det får för konsekvenser. En 

annan aspekt av den nya lagen som är viktig att utforska är hur den används: vilka anmäler 

vem och för vad? Är det någon som blir fälld?  

 Jag skulle sist i denna uppsats vilja göra en återkoppling till Diskrimineringslagens 

historia. Den allra första diskrimineringslagen fokuserade på jämställdhet mellan kvinnor och 

män inom ramen för arbetslivet. Och just jämställdhetstanken tror jag spelar en stor roll i 

varför en normkritisk diskurs blir så problematisk inom ramen för mitt material. Tanken om 

jämställdhet förutsätter att det finns två tydligt avgränsade grupper, män och kvinnor. På så 

sätt går det att mäta om det finns jämställdhet eller inte. Jämställdhetstanken har i dagens 

Sverige en hegemonisk status, den framstår som självklar och eftersträvansvärd i många 

sammanhang. Denna självklarhet döljer effektivt vilka grupper som osynliggörs i talet om 

jämställdhet, hur hela jämställdhetstanken bygger på en två-könsdiskurs. Om jämställdhet 

istället byttes ut mot något icke- könskodat ord, som rättvisa, då kunde en normkritisk diskurs 

kanske få fritt spelrum och möjliggöra kanske nya, kanske mindre begränsade identiteter. 
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