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This thesis originates from an experienced lack of knowledge within the teacher trainee 

program. The lack consists of a close to non-existent information of the LGBT-group as a 

norm breaking group of students in our schools. This essay focuses in particular on the 

transgender group. The essay claims that this lack of knowledge within our schools leads to 

discrimination against students which can cause health problems. But most importantly it 

complicates the identity formation process of young transgender people.  

   Using the methods of semi-structured interviews and discourse analysis, the essay identifies 

a main discourse that dominates the interviewed participants’ experience of school. The 

discourse is that formulated by Judith Butler – The heterosexual matrix1 which is in fact the 

ruling knowledge regime in the interviewees’ experiences of school. An important aspect to 

identity formation is language and how important language it is that identity concepts are 

coined and made accessible to young people.  

   Through the dominant discourse the thesis discovers the norm in school and in society as a 

whole, a heterosexual norm, but also ways to protest against it. Using subcultures, young 

transgender people can transgress the gender boarders of society. Some branches of education 

have also made it possible to be accepted as a trans-person, by creating an accepting and non 

judgemental environment where gender benders, queers and other trans-identified people can 

express their own identity and claim their right.   

 

Nyckelord: Diskriminering, HBT, Könsöverskridande identitet, Lärarutbildning, Skola, 

Transpersoner, Transsexuella 

Keywords: Discrimination, Identity formation, LGBT, School, Teacher trainee program, 

Transgender  

                                                 
1 First written about in Gender Trouble (1999) 
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1. Inledning och bakgrund 
 

Jag har valt att skriva mitt examensarbete i utbildningsvetenskap om transpersoner. 

Anledningen är att jag anser att det talas väldigt lite, för lite, om någon annan sexuell 

läggning än heterosexualitet och andra könsuttryck eller könsidentiteter än 

könsdikotomierna man - kvinna inom lärarutbildningen. Jag menar att detta är ytterst 

relevant då ett osynliggörande av normbrytande könsidentiteter och sexualiteter, inom 

utbildningen, leder till att lärare är dåligt förberedda på att möta dessa personer som 

elever. Jag har själv, vid ett flertal tillfällen under min utbildning, hört andra blivande 

lärare göra homo- och transfobiska uttalanden. Jag vill påstå att dåligt förberedda lärare 

innebär en risk, vilket kan leda till att transpersoner och andra normbrytande personer, 

blir diskriminerade och inte får det stöd och det bemötande de har rätt till, i egenskap av 

barn och elever i den svenska skolan (Lpo 94, Lpf 94 och Skollagen kap 14 a). Det kan 

också leda till att dessa elever och deras identitetsproblematik osynliggörs i skolan (jfr 

Ungdomsstyrelsen 2010:2). I studien säger intervjupersonerna till exempel att  

 

Leo: Om man står på sig vilket jag aldrig har gjort, eller inte gjort så mycket i skolan, då jag inte 

passerat2 Om man inte står på sig att bli kallad han så blir man osynlig. Speciellt som FTM. Man är bara 

en maskulin kvinna, men man är fortfarande kvinna. 

Och de pekar på vikten av att information om gruppen sprids 

Edwin: Att ge folk ett begrepp och att överhuvudtaget ta upp olika könsuttryck och könsidentiteter [i 
skolan]. Bara att olika begrepp blir myntade tror jag gör det jävligt mycket lättare. Det är mycket energi 
som går åt att överhuvudtaget fatta att man är ok. Man kan inte ens möta lärare eller andra elever i en 
motdiskussion om man inte har orden. Man kan inte kräva sin plats. 

 

   Det jag vill undersöka med den här uppsatsen är alltså hur och med hjälp av vilka medel 

som transpersoner, med fokus på FTM3-transsexuella, skapar sin identitet i en skolkontext. 

Jag vill ta reda på hur dessa personer anser sig ha blivit behandlade i skolan i interaktionen 

med andra elever och lärare, samt i relation till i skolan rådande diskurser om kön, identitet 

och sexualitet4. Vad har skolpraktiker såsom användandet av förnamn eller pronomen i 

klassrummet och gruppuppdelning utefter biologiskt kön för betydelse i sammanhanget? 

                                                 
2 Att passera innebär att människor i allmänhet ser en som det kön man känner sig som trots att detta inte är ens 
biologiska kön.  

3 Se begreppslista avsnitt 1.5 

4 Trots att transsexualism inte är någon sexualitet menar jag ändå att sexualitet är viktigt. Se begreppet  
heteronorm 1.5  
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   Jag hoppas att det här examensarbetet ska kunna vara intressant både för transpersoner och 

för lärare respektive blivande lärare i den svenska skolan. Uppsatsen kan vara av intresse för 

transsexuella och andra transpersoner därför att man själv får komma till tals och berätta om 

sina erfarenheter. Detta innebär ett synliggörande, att kunna läsa om sig själv, vilket i min 

mening innebär ett erkännande. För lärarna är detta arbete intressant därför att de genom att 

bli varse hur transpersoner skapar eller hindras att skapa sig en egen identitet i skolan kan få 

en möjlighet att reflektera kritiskt över sitt agerande och hur de bäst kan bemöta dessa elever 

och deras behov. Jag menar i likhet med andra forskare (Darj och Nathorst-Böös samt Larsson 

och Lilja m.fl.) att det är mycket viktigt att man som lärare har tillräcklig kompetens för att 

bemöta transpersoner om man vill skapa en inkluderande skola. 

   Motiveringen till att skriva om transpersoner och skolan är alltså att det finns relativt lite 

skrivet om sexuella minoriteters skolsituation i Sverige (jfr Darj och Nathorst- Böös, Larsson 

och Lilja m.fl.) Men det är också intressant i ett större sammanhang eftersom transpersoner 

och deras ”vardagsverklighet[er]”5 är relativt osynliga också i samhället i stort. Den allmänna 

kunskapen om denna grupp är knapphändig (Larsson och Lilja m.fl., Ungdomsstyrelsen 

2010:2). Detta har jag också uppfattat gälla representationen av transpersoner inom 

queerteorin i Sverige.   

1.1 Disposition 
 
Uppsatsens struktur ser ut på följande sätt6. I inledningskapitlet presenteras syfte och 

frågeställning samt behandlas uppsatsens relevans för utbildningsvetenskapen. Här 

presenteras också några för uppsatsen centrala begrepp. Det andra kapitlet behandlar tidigare 

forskning uppdelat i tre teman: (unga) transpersoners vardag och hälsa, unga transpersoner i 

Sverige, HBT-personer och identitetsskapande. I det tredje kapitlet redogörs uppsatsens 

teoretiska utgångspunkter och uppsatsens centrala begrepp utvecklas. Det fjärde kapitlet 

behandlar uppsatsens metod och här redogörs för tillvägagångssättet för uppsatsen, intervju 

som metod, diskursanalys, etiska reflektioner samt studiens trovärdighet. I det femte kapitlet 

redovisas själva analysen och studiens resultat som kommer att vara strukturerade utifrån fyra 

centrala teman. Dessa är: den heterosexuella matrisen som diskurs i skolan, subkulturer som 

motdiskurs och de estetiska programmen som fristad, språkets betydelse för skapandet av en 

transidentitet och framtidsvisioner och förslag på förändring. Det sjätte och sista kapitlet 

                                                 
5 Begreppet förekommer på flera håll men jag har tagit det från Bremer. 

6 Dispositionen är influerad av den i Kihlmans uppsats om HBT-tjejer.   
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innehåller en kort sammanfattning, en återkoppling till varför denna studie är relevant för 

utbildningsvetenskapen och lärarutbildningen. Allra sist diskuteras uppsatsens slutsatser och 

genomförandet utvärderas. 

1. 2 Syfte och frågeställning 
 
Skolan är en av de viktigaste platserna för ungdomars identitetsskapande. Skolan är också 

generellt sett den plats där ungdomar tillbringar den största delen av sina dagar samt den plats 

där de många gånger har sina mest betydande relationer, utanför hemmet (jfr Ambjörnsson 

2004 s. 30).  

   Därför är mitt syfte för uppsatsen: 

Att undersöka hur intervjupersonerna, fem unga transsexuella, anser att de har blivit bemötta 

och behandlade i skolan och hur detta har påverkat deras identitetsskapande.  

   Jag har som intention att svara på frågorna: 

1. Hur har intervjupersonerna skapat sin könsöverskridande identitet i en skolkontext?  

2. Vilka är de praktiker och diskurser som de format och formar sina ”jag” genom? 

3. Mot vilka diskurser, om några, gör de intervjuade personerna motstånd genom sitt 

identitetsskapande? 

1.3 Avgränsning 

Uppsatsen kommer alltså bara att undersöka situationen för transpersoner, med fokus på 

FTM- transsexuella i denna studie. Jag motiverar detta (se avsnittet Tidigare forskning) med 

att studier visar att transpersoner har sämre förutsättningar och löper större risk för ohälsa än 

befolkningen i stort. Transpersoner har också högre ohälsoantal än andra HBT-grupper. Att 

jag just har valt FTM-transsexuella motiveras med att denna grupp har blivit förbisedd i 

tidigare forskning och allmänt i samhället. 

1.4 Relevans för utbildningsvetenskap 
 
Utbildningsvetenskapen är, som Staffan Stúkat skriver i Att skriva examensarbete inom 

utbildningsvetenskap, en tvärvetenskaplig inriktning som består av flera skilda vetenskaper (s. 

1-16). Inom ramen för min egen utbildning så har utbildningsvetenskapen behandlat allt från 

”kommunikativa processer” till ”normalitet och avvikelse” (ang. elever). Den här uppsatsen 

ligger närmast det senare ämnet och dess vetenskapliga relevans handlar således om att 

 3



bredda forskningsfältet för utbildningsvetenskap, så att det också kan komma att omfatta 

elever med olika sexualiteter, könsidentiteter och könsuttryck.  

   Som beskrevs tidigare så har jag reagerat starkt på kurskamraters homo- och transfobiska 

inställningar till personer som överträder samhällets normer för könsuttryck och sexualitet. 

Jag menar att vi som lärare har en skyldighet att se alla elever så som de vill bli sedda och 

hjälpa dem att utvecklas. I Lpo 94 står det att ”skolans uppgift är att låta varje enskild elev 

finna sin unika egenart och därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i 

ansvarig frihet” ( Lpo 94 s. 31).  

  Det står också att: 

 

  Skolan skall aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. 

 Det sätt på vilket flickor och pojkar bemöts och bedöms i skolan, och de krav och förväntningar 

som ställs på dem, bidrar till att forma deras uppfattning om vad som är kvinnligt och vad som 

är manligt. Skolan har ett ansvar för att motverka traditionella könsmönster. Den skall därför ge 

utrymme för eleverna att pröva och utveckla sin förmåga och sina intressen oberoende av 

könstillhörighet (Lpo 94 s. 37).  

 

Motsvarande beskrivning finns att läsa i Lpf 94. Att elever inte ska diskrimineras i skolan 

utan har rätt att känna sig trygga står också i läroplanen (Lpo 94 s. 39). Men detta finns 

kanske ännu bättre återgivet i skollagen (kap. 14a) som i sin tur refererar till den svenska 

diskrimineringslagen. Från och med 1 januari 2009 inkluderar denna lag även diskriminering 

mot ”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).  

   De värden som dessa styrdokument förmedlar kan framstå som självklarheter i vårt moderna 

svenska samhälle, men undersökningar visar att unga transpersoner är en av de grupper i 

samhället som har sämst psykisk hälsa (se Larsson och Lilja m.fl.). Även inom gruppen HBT-

personer7 är det transpersoner som vittnar om den mest utsatta psykosociala situationen och 

psykiska hälsan (jfr Larsson och Lilja m.fl., Ungdomsstyrelsen, Darj och Nathorst- Böös). 

Unga transpersoner befinner sig i skolan större delen av dygnet, de har sin vardag och sina 

sociala relationer där och de måste befinna sig där p.g.a. skolplikten. Dessa elever borde alltså 

omfattas av läroplaner, skollagar och diskrimineringslagar. Men så verkar inte vara fallet.  

                                                 
7 Homosexuella, bisexuella och transpersoner.  
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   Jag anser därför att det är av yttersta vikt att kunskap om denna grupp elever utvecklas, 

sprids och blir tillgänglig för lärare och lärarstudenter. Jag tror, i likhet med tidigare nämnda 

forskare, att kunskapsbrist är den största orsaken till att dessa elever riskerar att bli 

diskriminerade och osynliggjorda i den svenska skolan.  

   Avslutningsvis anser jag också att all forskning om transpersoner som grupp, oavsett om 

den utförs inom utbildningsvetenskap eller ej, bidrar till ett synliggörande av 

könsöverskridare i det svenska samhället.  

1. 5 Några centrala begrepp8 
 
Cisperson: En person som inte identifierar sig som transperson. En person som uppfattar sin 

könsidentitet överensstämma med sitt biologiska kön (Darj och Nathorst- Böös). 

FTM: Female to Male = kvinna till man. Ett vanligt sätt att klargöra både vilket kön personen 

har/hade biologiskt och vilket kön personen känner sig som eller anser sig ha. 

Genus: En persons sociala kön. Anses av många vara socialt och/eller kulturellt konstruerat. 

Är en beskrivning och teoribildning om könsroller. 

Heteronormativ: Något som faller in under normen som utgår från att alla är och agerar på 

ett sätt där män är intresserade av kvinnor och tvärtom samt att allt som inte är på detta sätt är 

avvikande och/eller onormalt. Kan vara både medveten och omedveten. Detta är en social 

norm. 

Den heterosexuella matrisen: Kan kortfattat beskrivas som att kulturen skapar begripliga 

kroppar genom den heterosexuella matrisen vilken kräver två tydligt identifierbara kön, ett 

manligt/maskulint och ett kvinnligt/feminint. Två kön som dessutom bestäms som varandras 

motsatser och som genom en obligatorisk heterosexualitet förväntas begära varandra (jfr  

Butler 2005 s.10, och Ambjörnsson 2006 s. 113).  

Identitet: Individens medvetenhet om sig själv, sin kropp, sin personlighet och sin förmåga 

till självbestämmande (Identitet). 

Kön: En persons kön. Omtvistat begrepp som för vissa betyder "biologisk kön" och för andra 

beskriver en persons biologiska, sociala och mentala kön. 

Könsidentitet: En persons självidentifierade, självupplevda kön, det kön en person känner sig 

som (Darj och Nathorst- Böös). 

                                                 
8 Alla begrepp utom identitet, den heterosexuella matrisen, cisperson, könsuttryck och könsidentitet är tagna från 
RFSLs begreppslista. 
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Könsuttryck: Hur en person uttrycker sitt kön genom exempelvis kläder, kroppsspråk och 

socialt beteende (Darj och Nathorst- Böös). 

MTF: Male to Female = man till kvinna. Ett vanligt sätt att klargöra både vilket kön personen 

har/hade biologiskt och vilket kön personen känner sig som eller anser sig ha. 

 

Queer/Queerteori: Kan dels vara en syn på samhället där (könsliga och sexuella) normer 

ifrågasätts, dels en identitet där personen försöker eftersträva att inga normer ska vara 

hindrande för deras liv. Detta är en syn på samhället och/eller ett sätt att leva. 

Transperson: 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. Bara den som själv identifierar sig som transperson är det. I begreppet ingår 

vanligtvis dragqueens, dragkings, intersexuella, transgenderister, transsexuella och 

transvestiter. 

Transsexuell / Transsexualism: En person som upplever sig vara av motsatt kön jämfört 

med sitt biologiska kön. Det är en medicinsk diagnos och kan vara ett sätt att identifiera sig. 
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2. Tidigare forskning  
 
I det här kapitlet kommer jag att presentera tidigare forskning som är relevant för den här 

studien om unga transsexuella, med fokus på FTM-transsexuella, och deras identitetsskapande 

i skolan.  

   Det finns inte någon tidigare forskning som exakt kombinerar de ämnen som tas upp i min 

uppsats, det vill säga transsexualism, identitetsskapande och skolan som rum för 

identitetsskapande. Därför kommer jag att dela in den tidigare forskningen i tre teman. Det 

första temat är unga transpersoners vardag och hälsa vilket jag med hänvisning till tidigare 

forskning (se Darj och Nathorst- Böös, Larsson och Lilja m.fl., Ungdomsstyrelsen) kopplar 

till skolan, det andra är unga transpersoner i Sverige och det tredje temat är HBT-personer 

och identitetsskapande. Ytterligare ett tema, som man skulle kunna belysa som ett eget, är 

normer och normkritik i skolan. I analysen kommer heteronormen att behandlas men det 

kommer inte att redogöras för eventuell forskning på temat inom ramen för den här uppsatsen 

då ämnet i så fall skulle bli alldeles för omfattande för den samma. Jag vill ändå nämna att 

litteratur på temat finns för framtida forskning (Gilljam 2004, Lundgren och Sörensdotter 

2004 samt Martinsson och Reimers 2008).   

2.1 (Unga) transpersoners vardag och hälsa    
 
Statens folkhälsoinstituts rapport Vem får man vara i vårt samhälle?- Om transpersoners 

psykosociala situation och psykiska hälsa (Larsson och Lilja m.fl. 2008) är den första svenska 

kunskapssammanställningen om transpersoners psykosociala situation. Den har som syfte att 

öka kunskapen om transpersoners upplevelsevärldar och ge ett diskussionsunderlag för hur 

man kan förbättra den psykosociala situationen för transpersoner (s. 7-8). Författarna till 

rapporten nämner att tidigare rapporter främst har fokuserat på manliga transvestiter och man 

till kvinna transsexuella9. Det kan därför enligt min mening ifrågasättas att man också i denna 

rapport väljer att fokusera på grupperna manliga transvestiter och man till kvinna 

transsexuella. I rapporten analyseras centrala teman som olika perspektiv på transpersoner, 

transpersoner i ett HBT-perspektiv samt transvestism och transsexualism. De teman som är 

relevanta för min egen studie handlar om transpersoner och identitetskonstruktion (s. 26)10. 

                                                 
9 I min egen studie benämner jag grupperna som MTF- (male to female) och FTM- (female to male) 
transsexuella. 

10  Jag har valt uttrycket identitetsskapande istället för identitetskonstruktion.  
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Rapporten pekar på det essentiella med identitetsanalyser då det kommer till forskning om 

transpersoner och ”transfenomen”. En mycket viktig del är alltså transpersonernas egna 

berättelser som kan förmedlas via exempelvis självbiografiska texter men också sådana slags 

intervjuer som är en stor del av Folkhälsoinstitutets rapport. Dessa berättelser syftar, enligt 

rapporten, till att praktiskt illustrera hur ”transidentiteter överskrider de gängse 

identitetsnormerna inklusive heteronormen i samhället” (s. 30). Man menar att dessa normer 

uttrycker att individer med ett manligt kroppsjag11 ska vara maskulina och begära kvinnor 

sexuellt och tvärt om12. Rapporten visar också på den sociala omgivningens roll för 

transpersoners upplevelse av den egna identiteten och sin situation.  

   I rapporten presenterar man också förslag till insatser som kan hjälpa till att förbättra 

transpersoners hälsa. Detta problematiseras dock i rapporten genom att man påpekar att det 

som verkligen är viktigt är att analysera transpersoners situation och kräva respekt för andra 

identitetskonstruktioner än de normativa. Trots detta så föreslår man ändå insatser inom olika 

områden, till exempel åtgärder inom utbildningssektorn såsom läromedel och utbildningar i 

HBT-kunskap för elever, lärare och annan skolpersonal, kompetensutveckling för 

vårdpersonal, stöd till ungdomsmottagningar samt ett utökat internationellt samarbete och 

empowermentinsatser (s. 30-32).  

 

Ungdomsstyrelsen fick 2008 i uppdrag av regeringen att analysera hälsosituationen för 

homosexuella och bisexuella ungdomar samt unga transpersoner. Denna analys presenteras i 

rapporten Han, hon, hen – en analys av hälsosituationen för homosexuella och bisexuella 

ungdomar samt för unga transpersoner (2010). Rapporten motiveras av det faktum att unga 

homosexuella, bisexuella och transpersoner har sämre hälsa än befolkningen som helhet. Man 

vill dock förtydliga att detta inte ska relateras direkt till ungdomarnas sexuella läggning eller 

könsidentitet. Utan det beror snarare på diskriminering och negativt bemötande från samhället 

i övrigt (s. 3).  

   Syftet med rapporten är att beskriva faktorer som stärker dessa ungdomars hälsa och lämna 

förslag på för dem underlättande åtgärder. Analysen riktar in sig på de studerade 

ungdomarnas upplevelser av diskriminering, deras erfarenheter från möten med hälso- och 

sjukvården samt andra samhälleliga institutioner, såsom utbildningsinstitutioner (s. 9). När 

man talar om ohälsa hos dessa grupper syftar man främst på psykisk ohälsa samt hälsofarligt 

                                                 
11 Jag refererar till detta som biologiskt kön. 

12 Jfr Judith Butlers teori om den heterosexuella matrisen 
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användande av alkohol, droger och tobak. Rapporten behandlar också teman som ungas 

motståndsstrategier, utsatthet, hatbrott och heder. Bland de listade vanligaste platserna att 

utsättas för hatbrott är skolan den viktigaste. I rapporten får ungdomarna själva komma till 

tals och berätta om sina erfarenheter samt hur de gjort motstånd och skapat egna rum och ett 

bättre mående för sig själva (kap. 6 och 9). Skolan har en central plats i alla gruppers 

berättelser. I många fall är berättelsen om skolan, främst grundskolan13, en tråkig historia om 

utanförskap, mobbing, osynliggörande och våld (s. 232). De intervjuade ungdomarna lyfter 

fram en önskan om ett mer normkritiskt tänkande i skolan, något som vissa menar uppfylldes 

på gymnasiet men inte i grundskolan. Någonting annat som de intervjuade trycker på är vikten 

av HBT-kunnig och utbildad personal inom skolan. Framförallt är skolpersonal okunnig i 

frågor som har med transpersoner att göra vilket leder till ett osynliggörande av dessa 

personer (s. 172-173).  

   Slutsatsen av rapporten blir att unga homo-, bisexuella och transpersoner är mycket mer 

utsatta i samhället än heterosexuella ungdomar. De har i större utsträckning utsatts för våld 

och hot. Antalet ungdomar i dessa grupper som försökt ta sitt liv är större än bland 

motsvarande heterosexuella i samma ålder. Rapporten konstaterar att då dessa ungdomar inte 

blir accepterade och får stöd av människor i sin närhet så leder det till att de känner osäkerhet 

och rädsla i vardagen. Andra resultat av rapporten är att det har visat sig att offentliga 

verksamheter ”ibland präglas av öppen eller underliggande diskriminering och 

osynliggörande av unga homosexuella, bisexuella och transpersoner” (s. 235). Som exempel 

på sådana verksamheter nämner man sjukvården, socialtjänsten och skolan. Den främsta 

anledningen till denna typ av diskriminerande bemötande anser Ungdomsstyrelsen är 

okunskap bland yrkesverksamma inom dessa verksamheter. Ungdomsstyrelsen menar därför 

att offentliga aktörer ska ta sitt ansvar och vända denna negativa utveckling. Man måste, 

menar man i rapporten, granska de normer i samhället som gör att vissa ses som normala och 

andra som avvikare. Diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck 

och sexualitet måste också bli tydligare.  

   Ungdomsstyrelsens föreslår utveckling inom tre områden:  

1. Förbättrat arbete i skolan. 

2. Öka myndigheters kompetens. 

3. Skapa mötesplatser för unga.  

                                                 
13 Årskurs 7-9 nämns i rapporten som en kritisk period i informanternas liv.  
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   Eftersom den här uppsatsen kommer att fokusera på skolan så kommer det främst att tas upp 

förslag som ryms under punkt nummer ett. Först konstaterar man att rutiner för arbetet mot 

kränkande behandling, trakasserier, hot och våld måste utarbetas i skolan. Sedan pekar man 

specifikt på vikten av sex- och samlevnadsundervisningen i skolan och att kvaliteten inom 

detta ämne måste höjas. Avslutningsvis kommenterar man skolans betydelse i unga 

människors liv: ”[s]kolan är en av de viktigaste arenorna i ungas liv. Stora delar av uppväxten 

vistas de i skolan och den går inte att välja bort.”(s. 238) 

    

Frida Darj och Hedvig Nathorst-Böös har författat intervjustudien Är du kille eller tjej – en 

intervjustudie om unga transpersoners livsvillkor (2008), som en del av RFSL Ungdoms 

kunskapshöjande och identitetsstärkande arbete för unga transpersoner (s. 4). Darj och 

Nathorst-Böös  påpekar också att benämningen ”HBT” är problematisk då det oftast 

förknippas med homosexuella, vilket innebär en risk att transfrågor glöms bort (förord).  

   Syftet med studien menar författarna är att låta personer som sällan hörs i samhället få 

komma till tals, visa på vad brott mot könsnormer kan få för konsekvenser samt att informera 

om vad det kan innebära att leva som ung transperson i det svenska samhället idag. Framför 

allt vill man med studien ”synliggöra vilka konsekvenser normer kring kön kan få i 

människors liv”(s. 5). 

   Genom att intervjua sex personer som identifierar sig som transpersoner, dock inga som 

identifierade sig som transvestiter, går författarna igenom teman och upplevelser som är 

gemensamma för intervjupersonerna. Det första temat som presenteras är ”att komma på” som 

behandlar tillfället när intervjupersonerna först ”satte ord på” sin normbrytande identitet. Det 

andra temat är ”att spegla sig i andra” som tar upp vikten av att få bekräftelse från omvärlden 

som ”den man är”. I det tredje temat tar man upp betydelsen av ”att slippa definiera” där man 

lyfter fram betydelsen av just detta samt en längtan efter att slippa definiera sig utifrån sin 

könsidentitet och ”bara få vara”. Andra delar i studien behandlar ”familjens reaktioner”, 

”bemötande” där tonvikten ligger på mötet med vård- och skolpersonal, ”ts-vård”14, ”det 

offentliga rummet” och ”till handling” som ger konkreta tips på hur man t.ex. kan skapa en 

inkluderande miljö inom vården och skolan.  

   Sammanfattningsvis kan man säga att studien visar att ”[t]ranspersoner stigmatiseras och 

osynliggörs på grund av heteronormativa föreställningar kring kön.”(s. 32). Stor vikt läggs 

                                                 
14 Vård för transsexuella personer som vill genomföra könsbyte. Innefattar bland annat utredning om 
transsexualism.  
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också på ålderns betydelse för utsattheten och det faktum att unga transpersoner på grund av 

sin ålder kan uppleva att de är särskilt utlämnade till institutioner som skolan men också 

ursprungsfamiljen. Studien visar också att det kan vara svårt som ung transperson att fritt få 

utveckla sin könsidentitet och ”sätta ord på sina tankar” kring densamma (s. 32). Samhällets 

rådande heteronormativitet upplevs som begränsande, så också i till synes okomplicerade 

vardagssituationer som handlar om huruvida man får ta plats i det offentliga rummet eller inte. 

Slutligen konstaterar författarna att förebyggande arbete krävs, framför allt med tanke på de 

höga ohälsotal som unga transpersoner har. En av de främsta anledningarna till denna ohälsa 

menar författarna är det osynliggörande som unga transpersoner råkar ut för och okunskap hos 

yrkesverksamma personer som har kontakt med barn och unga.  

   Det är också genom ökad kunskap om gruppen transpersoner som en förändring måste ske i 

samhället på en strukturell nivå. Studien konstaterar att ”all personal inom vård och skola ska 

ha transkompetens.” (s. 33).  

2.2 Unga transpersoner i Sverige  
 
Den första av de få uppsatser som berör mitt ämne, unga transpersoner och deras 

vardagsverklighet, är Signe Bremers magisteruppsats Under ytan – En etnologisk studie av 

nio transpersoners berättelser om vardagsverklighet i ett könsdikotomt samhälle (2005).  

Syftet med uppsatsen är att belysa transpersoners situation i det svenska samhället. Hon15 har 

således valt att fokusera på hur normer om manligt och kvinnligt kommer till uttryck i de 

intervjuade transpersonernas berättelser om sin vardagsverklighet. Hon frågar sig vilka sociala 

positioner som skapas för personer som befinner sig i kategorierna manligt och kvinnligts 

gråskala. I vilken mån man kan se transpersoner som skapare av ”en alternativ förståelseram” 

för manligt och kvinnligt samt vilka konsekvenser som kategorierna manligt och kvinnligt har 

för transpersoner och deras vardagsverklighet (s. 2).   

   Resultatet av studien visar att den sociala position som är möjlig för personer som inte 

identifierar sig enligt någon av könsdikotomierna man - kvinna är positionen som främling. 

Detta främlingsskap är också ”en internaliserad social position som ensam främling” vilken 

författaren menar kommer ur den dominerande och ”verklighetskonstituerade” diskursen om 

manligt och kvinnligt (s. 39). Det ensamma främlingsskapet kan enligt författaren leda till 

frustration, känslor av hopplöshet och depression. Men hon menar också att detta inte är den 

                                                 
15 Jag utgår, kanske felaktigt, ifrån att författaren identifierar sig som Cisperson (se begreppslistan) då författaren 
inte ger några andra ledtrådar i denna fråga än sitt förnamn.  
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enda bilden av de intervjuade personerna. De är också engagerade aktivister med en vilja att 

”påverka och förändra”. Det faktum att intervjupersonerna faktiskt finns ute i samhället och 

uttrycker könsidentiteter som inte överrensstämmer med deras biologiska kroppar innebär att 

de faktiskt ”spränger gränserna för dominerande förståelser av manligt och kvinnligt” (s. 40-

41). Studien visar också på hur en biologisk kropp kan ses som ett slags ”diskursiv generator”. 

Kroppen är det första som andra människor ser hos en, den är också det som gör att andra 

människor gör antaganden om ens könsidentitet (s. 41). Författaren menar alltså att diskursen 

om manligt och kvinnligt finns inskriven i människors kroppar och att ”den mänskliga 

kroppen framställer vissa sätt att vara människa som mer eller mindre omöjliga”. En 

intressant observation är också att särskilt FTM-transsexuella blir osynliggjorda i samhället. 

De tillsammans med intergender16 är de grupper som man i samhället i stort vet väldigt lite 

om och därför är viktiga att synliggöra (s. 44).       

 

En uppsats som är inspirerad av Bremers men som fokuserar mer på kroppen som sådan är 

Love Anderssons kandidatuppsats i genusvetenskap Gränsväktare och normbrytare – En 

studie av tre transpersoners berättelser om kropp och vardagsliv i ett könsdikotomt samhälle  

(2009). Syftet med uppsatsen är att belysa hur personer med avvikande kroppar gör för att ta 

plats i ett samhälle som utgår från att man har en manlig eller kvinnlig kropp. Resultatet av 

Anderssons uppsats visar att de intervjuade personerna överträder gränser för ”kroppsnormer” 

i samhällets olika miljöer där den dominerande diskursen om kön är tydlig, men också att de 

använder sig av den rådande två-könsdiskursen för att passera. Författaren menar att 

personerna främst korrigerar sina kroppar för att spegla sin självidentitet men det finns också 

en motivation som handlar om att göra motstånd mot tillskrivna identiteter och ”att störa” ( s. 

27). Hen menar att dessa kroppar i sig ”kan sägas manifestera en motdiskurs” mot den 

rådande två-könsdiskursen (s. 28). Slutligen behandlas osynliggörandet som ett stort problem 

för transpersoner. Författaren talar också om en norm inom gruppen som innebär att 

transsexuella är norm inom gruppen transpersoner, det vill säga att det också finns 

osynliggörande och diskriminering inom den egna gruppen. Hen menar alltså att transsexuella 

kan ses som norm inom den ”egna” gruppen.  

  

                                                 
16 En person som är intergender definierar sig som att befinna sig mellan, i båda, eller bortom de traditionella 
könsrollerna. Detta är en könsrollsidentifikation. 
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Katarina Stenqvist har i kandidatuppsatsen Könsöverskridande identitet eller uttryck – En 

diskursanalys av hur transpersoner inkluderas i diskrimineringslagen (2010), undersökt vilka 

diskurser kring kön som kan uttydas i diskrimineringslagen och de rapporter som ledde till att 

”könsöverskridande identitet och uttryck” lades till de övriga diskrimineringsgrunderna. 

Författarens definition av diskurs bygger på Faircoughs kritiska diskursanalys. Stenqvist 

analyserar de uttydda diskurserna med hjälp av queerteori, särskilt Judith Butlers teori om den 

heterosexuella matrisen har varit central för analysen17. Resultatet av analysen är en indelning 

av ”tre dimensioner av empirin” (s. 24). Den fösta dimensionen är en textdimension där kön 

identifieras som nodalpunkt18 i materialet. Den andra dimensionen har fokus på de diskursiva 

praktikerna i det analyserade materialet. Inom denna dimension identifieras två olika 

diskurser kring kön: en tvåkönsdiskurs och en normkritisk diskurs. Författaren ser hur de två 

könsdiskurserna kring kön har en antagonistisk relation vilket löses genom att skapa två olika 

lagar, en med en tvåkönsmodell som grund och en med en normkritisk grund. Den tredje 

dimensionen behandlar frånvaron av en normkritisk diskurs, som den i den nya 

diskrimineringslagen och i andra för samhället viktiga skrifter såsom Nationalencyklopedien 

och Svenska Akademiens ordlista (s. 24-25 och abstract). 

2. 3 HBT-personer och identitetsskapande 
 
Fanny Ambjörnsson skriver i sin ofta citerade avhandling I en klass för sig – Genus, klass och 

sexualitet bland gymnasietjejer (2004), om tonårstjejer och deras identitetsskapande i skolan. 

Avhandlingen behandlar unga kvinnors skapande av femininitet samt de avgörande roller som 

klass och sexualitet spelar för vilken slags femininitet som dessa tjejer ”gör”19. Syftet för 

Ambjörnsson var att undersöka två grupper av tonårstjejer med olika socioekonomisk 

bakgrund för att se ”hur feminina genuspositioner skapas inom ramarna för en heteronormativ 

ordning.”(s. 11). Ambjörnsson tar hjälp av queerteori för att analysera skapandet av ”det 

normala” och av den heterosexuella matrisen20 för att granska relationerna mellan genus, kön 

och sexualitet (s. 20-24) samt för att kunna granska hur tjejerna i studien ”gör” ett 

                                                 
17 Jag går igenom detta begrepp utförligt i teoriavsnittet.  

18 Diskurser skapas genom att betydelser ”utkristalliseras” runt  nodalpunkter. En nodalpunkt är ett privilegierat 
tecken kring vilket de andra tecken ordnas och från vilket de får sin betydelse (Winter Jorgensen och Philips). 

19 Uttrycket att göra kön kommer från genusvetenskapen och grundar sig, i Ambjörnssons tolkning, på Judith 
Butlers teorier om bl.a. performativitet. 

20 Se begreppslistan och avsnittet om begreppet i teoridelen.  
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heteronormativit feminint genus (s.15-16). De två grupperna hittade hon genom att vända sig 

till skolans värld därför att det som hon skriver är i skolan som ”merparten av svenska 

ungdomar tillbringar mesta delen av sin vakna tid”. Skolan blev den fasta punkten för studien, 

trots att detta inte var hennes intention från början (s. 30- 31). Valet av intervjupersoner 

gjorde hon genom att välja elever ur två olika gymnasieprogram, ett studieförberedande 

program, samhällsvetenskapsprogrammet och ett yrkesförberedande program, barn och 

fritidsprogrammet (s. 33-34).  

   I undersökningen skriver Ambjörnsson om hur tjejerna på olika sätt måste förhålla sig till en 

normativ femininitet vilket problematiseras av tjejernas olika klassbakgrund. I korthet innebär 

detta att den normativa femininiteten är heteronormativ och dessutom förknippad med en 

slags medelklassfemininitet. Detta innebär att arbetarklasstjejerna på ett sätt är friare i sitt 

identitetsskapande och i skapandet av en normbrytande femininitet samtidigt som de i och 

med detta inte har tillgång till samma privilegier som medelklasstjejerna.  Klass påverkar 

alltså på vilket sätt tjejerna kan agera och handla utan att riskera att bryta normen. Dessutom 

tar Ambjörnsson upp sexualitet och kroppens betydelse för skapande av en normativ 

femininitet. Kroppen är, menar Ambjörnsson, ”central både som symbol och som redskap i 

skapandet av heterosexuella personer.”(s. 48). Hon refererar till Michel Foucault och ett antal 

feministiska teoretiker för att belysa hur subjektsskapandet blir till genom en disciplinering av 

kroppen och hur subjektet alltid är ”genusmärkt” (s. 14).  Som en motpol till normen placerar 

hon den avvikande femininiteten och redogör i var sitt kapitel för fenomen som ”horan”, ”den 

lesbiska” och ”den utländska tjejen”. Här kan det vara värt att nämna att majoriteten av 

Ambjörnssons informanter identifierar sig som heterosexuella med två undantag. Av de två 

lesbiska tjejerna i undersökningen är det endast en som är öppet homosexuell och henne ägnar 

hon som nämnts ett eget kapitel. I kapitlet som handlar om den lesbiska tjejen behandlar 

Ambjörnsson hur en normbrytande femininitet synliggör de övriga tjejernas heteronormativa 

identitetsskapande. Hon menar också att homosexuella osynliggörs i skolan fast på olika sätt, 

bögar existerar i skolan som ”en ständigt närvarande frånvaro” medan lesbiska behandlas som 

”en frånvarande närvaro”(s. 237). Man kan tolka detta som att bögen är ständigt närvarande i 

skolan i de skällsord som skriks i korridoren eller på skolgården, men ytterst få killar vågar 

säga att de är homosexuella. De lesbiska tjejerna däremot finns i skolan och definierar sig 

kanske till och med som lesbiska men dem talar man tyst om, inget som basuneras ut i 

korridorerna precis.  

   Ambjörnsson behandlar som nämnts etnicitet under rubriken ”den utländska tjejen” och 

påstår att normativ femininitet inte bara är klassbundet utan också ”etnifierat” (s. 296). Den 
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normativa femininiteten är alltså inte bara medelklassbetonad utan den är också vit och etniskt 

svensk. I det avslutande kapitlet diskuterar författaren tjejernas önskan att vara sig själva och 

hur denna dröm om individuell frihet är mer lättillgänglig för vissa än för andra (s. 48).  

   Resultatet av studien kan ses som ett konstaterande av identiteters komplexitet och hur 

genus, klass och etnicitet inte kan ses som fristående enheter i skapandet av femininitet. 

Ambjörnsson menar istället att det är sambanden dem emellan som är intressanta.  

 

Genusforskaren Margareta Lindholm har skrivit boken Dubbelliv - reflektioner om döljande 

och öppenhet (2003) som behandlar fyra lesbiska kvinnor, i olika åldrar, och situationer i 

deras vardagsliv. Situationer som aktualiserar frågor om döljande och öppenhet angående den 

egna lesbiska identiteten. Lindholm menar att trots att samhället har gått mot en större 

öppenhet avseende homosexuella så ”kan ingen [homosexuell] leva helt öppet i sina 

vardagsverkligheter” (s. 15). Öppenhet, menar Lindholm, innebär också en handling som 

måste utföras om och om igen för att bli verklighet. Hon påstår att det alltid finns moment av 

dubbelliv i dessa verkligheter (s. 10). Med dubbelliv och dubbellivssituationer avser 

författaren situationer där frågor om döljande och öppenhet aktualiseras (s. 55). Dessutom 

påpekar Lindholm så innebär öppenhetens tid, som hon kallar 1980- och 90-talet, nya former 

av osynlighet (s. 14). 

   Lindholm skriver att hon främst är intresserad av döljande och öppenhet som olika former 

av ”socialitet”, ett koncept som hon kopplar till sociologen Johan Asplund och hans begrepp 

social responsivitet och asocial responslöshet. Social responsivitet är någonting som språket 

förutsätter då kommunikation sker, något som Lindholm skriver ”’kommer av sig självt’” 

medan ”asocial responslöshet” är någonting som vi måste förmå oss till. Lindholm menar 

således att den sociala responsiviteten i dubbellivssituationer problematiseras eller förhindras 

(19). Lindholm pekar på det onaturliga i dessa dubbellivssituationer där den sociala 

responsiviteten ”sätts ur spel”. Hon menar att spontaniteten i situationen hindras och att ett 

medvetet resonerande eller beräknande istället tar plats. Exempel på sådana situationer i de 

intervjuade kvinnornas liv kan vara att en heterosexuell arbetskamrat berättar om sin semester 

tillsammans med sin man och frågar sedan hur den lesbiska kvinnan har tillbringat sin 

semester. Då kan man antingen som Lindholm skriver ”strategiskt använda sig av [ett] [...] 

språkbruk som man tror är begripligt för andra i situationen” (s. 57) eller avslöja hur man 

lever. Båda vägarna menar Lindholm blir problematiska. Om man berättar hur man lever så 

menar Lindholm att man tvingas vara öppen om något som, både är privat och som borde vara 

självklart. Hon pekar också på att genom att kvinnorna påpekar det som för dem är självklart 
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så blir detta inte längre någonting självklart. Men om man väljer att dölja sin lesbiska 

identitet, t.ex. genom olika språkliga strategier, så ifrågasätter man normaliseringen av den 

egna identiteten. Lindholm kallar detta för ”dubbellivets paradoxala socialitet” (s. 67 ). 

 

En annan uppsats som berör min frågeställning är Sheila Kihlmans C-uppsats i socialt arbete 

från 2008 ”Om man skall ta åt sig allt de säger blir man fan knäckt alltså, det går inte” En 

kvalitativ studie av HBT-tjejers utsatthet för diskriminering, hot, hat och våld.  Kihlmans 

uppsats har som syfte att ”synliggöra unga HBT-kvinnors utsatthet för diskriminering, 

kränkningar, hot, hat och våld.” (s. 2). Metoden är kvalitativa intervjuer och diskursanalys och 

studien bygger på socialkonstruktivistisk teori samt queerteori. Trots att uppsatsen tematiskt 

ligger en bit från mitt område så har den en disposition och en metod som är mycket 

användbar också för en uppsats inom utbildningsvetenskap. 
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3. Teori och begrepp  
 
I följande kapitel kommer det att redovisas vilka teorier som ligger till grund för analysen. 

Liksom den tidigare forskningen är teorin indelad i tre delar. Först behandlas 

poststrukturalismen och postmodernismen då dessa teoribildningar och deras syn på identitet 

och verklighet är grundläggande för min förståelse av identitetsskapande. Sedan behandlas 

diskurs som teori. Diskursteorin grundar sig också på poststrukturalismen och tillhandahåller 

bra redskap för analys av språk och identitet. Sist beskriver jag queerteori som också måste 

ses som den teoribildning som begreppen transsexuell och transperson hör hemma i och som i 

och med detta är oundviklig i en uppsats i ämnet.  

3. 1 Strukturalism och poststrukturalism 
 
Här redogörs kortfattat om teoribildningarna strukturalism, poststrukturalism och 

postmodernism.  

3.1.1 Strukturalism 
I uppsatsen används främst John Storeys antologi Cultural Theory and Popular Culture - a 

reader, kapitlen om strukturalism och poststrukturalism och boken An introductory guide to 

post-structuralism and post-modernism av Madan Sarup för att förklara de begrepp och 

teorier som ska användas i analysen.  

   Strukturalismen har sitt ursprung i lingvistiken, med utgångspunkt i den schweiziske 

lingvisten Ferdinand de Saussures teorier om språk som uppdelat i två delar kallas ”langue” 

och ”parole”. ”Langue” ska ses som språkets struktur, dess regler, medan ”parole” är det 

enskilda yttrandet. Båda dessa hänger dock ihop och är beroende av varandra på samma sätt 

som ett schackspel är beroende av regler för att kunna utövas och det bara är i utövandet som 

reglerna appliceras (Storey s. 273). Den andra av de Saussures teorier som är grundläggande 

för strukturalismen är idén om att mening alltid skapas i ett system av åtskillnad vilken 

möjliggörs av en underliggande struktur. De Saussure menade att språket är uppbyggt av 

tecken, ”signs”, vilka i sin tur kan delas upp i två delar. Den ena delen är ”signifier” (det 

betecknande) och den andra delen är ”signified” (det betecknade)21.  Den text man skriver ner 

eller de ord man uttalar är ”signifier” i de Saussures system, medan den mentala bild som 

inskriptionen framkallar när man ser eller hör ordet är ”signified”. Tillsammans bildar dessa 

                                                 
21 Den vanligast förekommande översättningen. 
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två ”the sign”(tecknet). Exempel: Det finns ingenting som säger att ordet flicka ska skapa en 

mental bild av ett barn med biologiskt kvinnlig kropp. Det är på grund av att det finns en 

överenskommelse om att just det betecknande ordet flicka ska höra ihop med en mental bild 

av ett barn av kvinnligt kön. Det råder alltså inte något naturligt förhållande mellan ”signifier” 

och ”signified”. Utan att de hänger ihop beror på en relation av skillnad inom språksystemet 

självt.  

   Det kanske viktigaste med de Saussures teori om språket är att han menar att språk inte 

speglar en existerande verklighet utan att vår verklighet konstrueras och organiseras genom 

vårt språk. Vårt språk tillåter oss att konstruera världen på olika sätt (ibid. s. 273-274). 

Strukturalismen har också spritts över till en mängd andra fält. Framträdande har Claude 

Lévi-Strauss strukturalism inom antropologin varit, med sin intention att upplösa det 

mänskliga subjektet (Sarup s. 1).  

3.1.2 Poststrukturalism22 
 
Poststrukturalismen, med de franska teoretikerna Jaques Lacan, Jaques Derrida och Michel 

Foucault som främsta företrädare, avvisar strukturalismens idé om att mening skapas av en 

underliggande struktur. Istället tror man att meningsskapande är en ständigt pågående process 

(Storey s. 275). Inom poststrukturalismen betonar man den betecknande ”the signifier” på 

bekostnad av den betecknade ”the signified” (Sarup s. 3). Man menar att den betecknande inte 

föreställer den betecknade utan att den istället producerar ännu en betecknande. Det kan 

liknas med att man går till ett uppslagsverk och vill ta reda på vad ett ord betyder. Det man får 

reda på då är aldrig en slutgiltig sanning utan endast nya ord, som i sin tur kan slås upp och 

förklaras av andra ord ( Storey s. 275). Så om man skulle slå upp ordet flicka så skulle man 

kanske få förklarat att det är en ung kvinna, eller ett barn av kvinnligt kön. Detta är inte en 

slutpunkt utan endast en väg som leder vidare till andra ord, andra betecknande ord. Derrida 

förklarade detta med att mynta begreppet ”différance”23. Han höll med de Saussure om att 

mening skapas genom skillnad eller avvikande men tillade att mening alltid är fördröjd och 

                                                 
22 Poststrukturalism är nära besläktad med postmodernismen. Det finns de som ser på postmodernism som 
poststrukturalismens kulturella motsvarighet (Sarup s.132, 144-148). Postmodernismen betonar skiftande eller 
mångtydiga former av individuell och social identitet. En av de mest kända teoretikerna i ämnet är fransmannen 
Jean-Francoise Lyotard som menade att de stora berättelserna såsom t.ex. kristendomen och marxismen var 
döda. Istället för de dominerande berättelserna förespråkade Lyotard en kulturell mångfald och röster från 
marginalerna, ”voices from the margins” (Storey s. 385).  Postmodernismen förespråkar en syn på samhället och 
subjektet som ”fragmenterat” och inte som en enhet.   
 

23 Vilket både betyder: defer - fördröja/senarelägga och differ - avvika/vara oense/vara olik. 
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aldrig närvarande fullt ut, så som i exemplet ovan (ibid. s. 275). Poststrukturalismen kritiserar 

också att det skulle finnas enhetliga subjekt eller identiteter och en sanning (Sarup s. 3). Detta 

skulle kunna förklaras som att de ställer sig tveksamma till att det finns människor som bara 

är en sak. Oftast är man till exempel både mamma, dotter, fru och arbetskamrat, man existerar 

hela tiden i en mängd olika roller. Ens identitet är därför splittrad. Poststrukturalismen hävdar 

också att sanning är relativ beroende på vem som talar, det kan finnas flera sanningar.  

   Jaques Lacan, en av de ledande poststrukturalisterna menade att det är språket som gör oss 

till subjekt men att man inte kan reducera subjektet till att vara enbart språk. Lacan ifrågasatte 

också den normalisering som blir till genom det vardagliga språket (ibid. s. 6). Detta kan 

tolkas som att det man pratar mycket och ledigt om i vardagliga situationer blir normaliserat, 

det ses som självklart och naturligt. Heterosexuella parrelationer skulle kunna vara ett sådant 

ämne som normaliseras genom språket.24 

   Om identiteten säger Lacan att det inte finns något subjekt utanför representationen, hur vi 

framställer oss. Hur vi framställer oss är dessutom alltid en tolkningsfråga som ligger hos dem 

vi möter. Man kan tolka detta som att hur vi framstår för andra, och vilka vi är i andras ögon, 

alltid är upp till dem och deras tolkning av oss. Ens vänner kommer till exempel alltid att ha 

olika uppfattningar om vem och hur man är. Som en förlängning av detta argument menar 

Lacan att en persons identitet är beroende av ett erkännande från andra (ibid. s.12 -13).  

   Michel Foucault skriver i boken Sexualitetens historia band 1 om definitionens paradox 

vilket här kopplas till  ”regeln om talets taktiska polyvalens” : 

 

[t]alet innehåller och producerar makt; det stärker makten men undergräver den också [...] På samma sätt 

skyddar tystnaden och förtegenheten makten, den befäster dess förbud; men de lossar också på dess grepp, ger 

möjligheter till mer eller mindre öppna överträdelser.(2002 s. 110).  

 

Om viljan att veta och att subjektet förväntas tala om sitt kön och sin sexualitet skriver 

Foucault bland annat att utvecklingen angående kön och sexualitet de senaste tre århundraden 

har resulterat i en ”explosion av tal”. Det intressanta menar Foucault är ”den ökade 

förekomsten av tal på [...] maktutövningens område”. Han menar att det finns ett intresse hos 

maktinstanser att ”få det [könet] själv att tala med tydliga formuleringar och [...] detaljer.” 

(2002 s. 44). Winter Jorgensen och Philips skriver att Foucaults teori fokuserar på att 

dekonstruera sådana föreställningar som vi tagit förgivna och ansett vara sanna i samhället.  

                                                 
24 Att man oreflekterat kan prata om sin fru eller man gör de normaliserat. Jfr tidigare forskningsavsnitt om 
Margareta Lindholms text om dubbelliv. 
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Foucault anser att sanningen är en diskursiv konstruktion och att det är kunskapsregimer som 

avgör vad som är sant och falskt (s. 19).  Ett exemplel på detta kan vara då man förr i tiden 

trodde att jorden var platt och detta var den rådande kunskapen fram tills dess att denna 

”sanning” blev motsagd och det bevisades att den rådande kunskapsregimen haft fel.25 

Foucault undersöker relationen mellan kunskap och makt. Makt är i Foucaults teori inte en 

negativ utan en produktiv kraft som skapar verkligheten. Makt är ett diskursivt fält inom 

vilket det förekommer en mängd olika maktrelationer och i och med detta så finns det inom 

nämnda fält också en mängd möjligheter till motstånd (Storey s. 277). Istället för att fokusera 

på subjekt riktar Foucault alltså sitt intresse mot makt. Foucault menar att det som ger makten 

dess giltighet är att ”den inte bara tynger oss som en kraft som säger nej utan [den] 

genomsyrar och skapar tingen [...] [den är] ett produktivt nätverk som löper längs hela 

samhällskroppen[...]” (Foucault 1980, citerad i Winter Jorgensen och Philips s. 19) Makten är 

alltså en helt igenom närvarande makt som skapas i varje ögonblick, varje punkt och i varje 

relation. Han menar att makten är överallt på grund av att den skapas överallt och påpekar att 

makten inte ska tolkas som befinnande sig utanför andra relationer såsom vänskapsrelationer 

eller sexuella relationer utan makten är inneboende också i dessa relationer. Men om makten 

hela tiden är närvarande i alla typer av relationer inom olika fält så finns det också en mängd 

möjligheter till motstånd. Foucault skriver ”att där makt finns, finns motstånd och att [...] 

motståndet aldrig står i utanförställning i förhållande till makten”. Foucault menar istället att 

motståndet finns där som den andra sidan i maktrelationen, som en ”okuvlig” motpart. Det 

finns inte heller bara en sorts motstånd utan motstånden kan t.ex. vara: möjliga, vilda, 

samordnade, våldsamma eller smygande (2002 s. 103-106). Foucaults teorier om motstånd 

behandlas också av Ingrid Sahlin som skriver om hegemoniska diskurser och motdiskurser. 

Där motdiskurserna gör motstånd eller säger emot de hegemoniska diskurserna. Sahlin skriver 

att motdiskurser bland annat formas av grupper som är underordnade i samhället och som inte 

tillåts delta i det offentliga samtalet (s. 86-87). 

3.2 Diskurs som teori 
 
I boken Diskursanalys - som teori och metod skriver författarna att ordet diskurs ofta 

innefattar en uppfattning om språket som strukturerat i vissa mönster. Detta tyder alltså på att 

begreppet diskurs har sina rötter i strukturalismen och kanske djupast rotat i 

poststrukturalismen. Författarna påpekar också att andra begrepp som följer på 

                                                 
25 Jfr Nordisk familjebok , Jorden sp. 125-140. 
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diskursbegreppet är makt och ideologi (Winter Jorgensen och Philips s. 7-9). Jag kommer 

mest att ha maktbegreppet i åtanke under min analys. Dels därför att jag finner det centralt för 

min studie, som ju handlar om människors sociala situation och interaktion med andra 

människor inom en statlig institution, dels därför att min definition av diskurs ligger närmast 

Michel Foucaults definition av diskurs.  

   Många har kritiserat användandet av Foucaults teorier i vetenskapliga uppsatser. Kritikerna 

har ansett att det är  på modet, för anspråksfullt och pinsamt att referera till Foucault (se 

Sahlin samt Winter Jorgensen och Philips). Jag använder mig av hans teorier därför att de är 

mycket lämpliga för min undersökning som handlar om könsidentiteter och sexualitet. 

Foucault har, med Tina Rosenbergs ord, ”queerifierats” (s.64) av amerikaner, kanske främst 

av en amerikan, filosofen och feministen Judith Butler. Hon har använt sig av hans teorier och 

hans begrepp genealogi för att utveckla sina teorier om kön och sexualitet.   

   Så vad är diskurs enligt Foucault? Enligt Foucault kan man kalla ”en mängd utsagor för 

[diskurs] i den mån de beror av samma diskursiva formation. [...] Den består av ett begränsat 

antal utsagor för vilka man kan definiera en mängd existensvillkor.”26 Med andra ord ”en 

regelstyrd framställning av utsagor [...] och teorier som sammantaget utgör en kedja av 

artikulerade föreställningar om någonting. [Dessutom är] [d]iskurser organiserade kring en 

mängd uteslutande praktiker genom konstruktioner av det normala” (Foucault 1993, citerad i 

Butler 2005 s. 15).   

   Reglerna eller de uteslutande praktikerna kring diskurser handlar således om vilka 

uttalanden som får sägas inom ett bestämt område och vilka som det är helt otänkbart att säga 

och som heller inte skulle bli följda (Winter Jorgensen och Philips s. 19). Winter Jørgensen 

och Philips skriver att inom Foucaults diskursbegrepp ryms idén om att kunskap inte 

avspeglar verkligheten utan att sanningen i själva verket är en diskursiv konstruktion och att 

det är olika ”kunskapsregimer” (ibid. s. 19) som definierar vad som är sant eller falskt och vad 

som ens kan uttalas och vad som är otänkbart att säga. Foucaults maktsyn, som jag nämnde 

ovan, är också viktigt för en definition av diskursbegreppet. Denna maktsyn blir också 

betydelsefull om vi, som Ingrid Sahlin föreslår, delar upp diskurserna i två olika typer, 

nämligen hegemoniska diskurser och motdiskurser. De hegemoniska diskurserna står enligt 

Sahlin för dominerande värderingar och föreställningar i samhället medan motdiskurserna 

ställer sig i opposition till de hegemoniska diskurserna. Sahlin påpekar att motdiskurser ofta 

                                                 
26 Foucault (1972), s. 133 citerad i Winter Jorgensen, och Philips (2000)  
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formas bland grupper som har en underordnad ställning i samhället och som inte tillåts delta i 

det offentliga samtalet (s. 86-87).  Till slut vill jag tillägga att synen på subjektet inom 

diskursanalysen är att subjekt skapas inom diskurser och att subjektet inte är en enhet utan 

tvärtom fragmenterat, en liknande uppfattning återfinns som nämnts hos postmodernisterna.  

3.3 Queerteori 
 
I artikeln om queerteori i Nationalencyklopedin skriver Don Kulick att queerteori är en 

samlingsbenämning på teoretiska perspektiv, främst utvecklad i engelskspråkiga länder från 

och med 1980-talet. Teorin används för att kunna analysera ”sexualitet som relationer, 

identiteter, strukturer och värderingar vilka är historiskt betingade.”27 Teorin har sin 

utgångspunkt i Michel Foucaults och Jaques Derridas poststrukturalistiska teorier men har 

senare utvecklats av bl.a. Judith Butler och Eve Kosofsky Sedgwick. Kulick skriver att 

queerteori ifrågasätter sexuell identitet som en personlig identitet. Teorin ifrågasätter fenomen 

som hetero- och homosexuell, kvinna och man. Man ser dessa fenomen som relationer mellan 

olika konstruerade sanningar såsom begär och maktförhållanden. Fanny Ambjörnsson 

sammanfattar queerteorin på följande sätt: ”man [kan] säga att queerteoretiskt tema är att 

kritiskt granska normer kopplade till sexualitet, genus och sexuell identitet. Man intresserar 

sig för hur normerna ser ut, upprätthålls, ifrågasätts, fungerar och skapar hierarkier” (2006 

s.78). 

   I inledningen till boken Queer Sverige skriver Kulick att termen queerteori myntades av 

Teresa de Laurentis på en konferens om homosexualitetsforskning 1990 och var från början 

menad som en skämtsam kommentar. Men det var inte bara inom akademin som begreppet 

queer sett dagens ljus. Tiina Rosenberg skriver i Queerfeministisk agenda att den nya 

användningen av begreppet queer28, måste tillskrivas aktivistgruppen Queer Nation som 1990 

spred ett manifest med rubriken Queers read this. Manifestet uppmanade queers att agera, att 

slå tillbaka och våga vara förbannade (s. 34). Ambjörnsson skriver att uppror och 

konfrontation var aktivisternas motto, de hade fått nog av att vara snälla, samarbetsvilliga och 

glada, ”gay”. En av idéerna med queer var också att homosexuella, bisexuella, transpersoner 

och andra skulle kunna enas under ett namn och på så vis övervinna skillnader emellan eller 

inom grupperna (2006 s. 24-25).    

                                                 
27 Queerteori i NE.  

28 Betyder konstig eller egendomlig på engelska, användes tidigare degraderande om homosexuella och andra 
normavvikare. (Kulick inledning) 
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   Queerteorin grundar sig alltså på influenser från lesbisk feministisk teori och fransk 

poststrukturalism. Teorier om dekonstruktion, strukturer, binära förhållanden, diskurs, 

kunskap och makt är centrala för queerteorin (Rosenberg s. 64). Jag kommer att gå igenom tre 

begrepp som utvecklats inom queerteorin och som är centrala för min analys. Begreppen är: 

den heterosexuella matrisen, performativitet och heteronormativitet. 

   Rosenberg skriver att queerteorin föddes i och med konferensen 1990 samt med två 

banbrytande böcker, bägge utgivna 1990. Böckerna som lade grunden för queerteorin var Eve 

Kosofsky Sedgwicks Epistemology of the Closet och Judith Butlers Gender Trouble (s. 65). 

Jag kommer att fokusera på Gender Trouble och två centrala teman i boken nämligen den 

heterosexuella matrisen samt Butlers performativitetsteori.  

3.3.1 Den heterosexuella matrisen 
 
Jag ska här redogöra för Judith Butlers kända och vitt använda begrepp. 

Den heterossexuella matrisen innebär : 

 

en hegemonisk diskursiv/epistemisk modell av genustydlighet29 som förutsätter att begripliga 
kroppar måste utgå från ett stabilt kön (det maskulina uttrycker manlighet, det feminina kvinnlighet) 
som definieras genom motsatser och är hierarkiskt definierat genom den obligatoriska 
heterosexualiteten. (Butler 1990, citerad i Rosenberg 2002 s. 71) 

 
Rosenberg sammanfattar Butlers matris som att kroppar inte är begripliga i sig utan det är 

kulturen som skapar begripliga kroppar genom den heterosexuella matrisen vilken fordrar två 

tydligt identifierbara kön ett manligt/maskulint och ett kvinnligt/feminint. Dessa två kön 

bestäms dessutom som varandras motsatser och [är] hierarkiskt definierade som varandras 

motsatser (Butler 2005 s. 10). Rosenberg skriver att Butler uppfattar matrisen som central för 

vad/vilka som är socialt godkända och vilka som anses som icke-godkända (s. 71). Fanny 

Ambjörnsson skriver om hur en kvinna ”görs” inom ramen för den heterosexuella matrisen. 

”För att framstå som kvinna krävs: [...] att jag har en kropp som kategoriseras som en 

kvinnokropp. Dessutom måste jag uppträda (gå, stå och klä mig) enligt samhällets 

förväntningar på en kvinna. Slutligen krävs [...] rätt sorts begär, nämligen det heterosexuella.” 

(2006 s. 113) Det här citatet leder vidare till nästa begrepp nämligen uppträdande eller 

performativitet.  

 

                                                 
29 Min kursivering.  
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3.3.2 Performativitet 
 
Tiina Rosenberg skriver i inledningen till Könet brinner att Butlers begrepp performativitet 

fokuserar på aktivt verksamma processer. 30 Det är de sociala praktikerna som skapar 

kön/genus, men också sexualitet och etnicitet är intressanta. Butler menar att könsidentiteter 

skapas genom en ”stiliserad upprepning av akter” vilkas stabilitet är beroende av 

upprepningen samtidigt som upprepningen i sig innebär en möjlighet till förändring. Man kan 

nämligen inte kopiera eller imitera någonting exakt likadant varje gång. Butler menar att 

genusparodier såsom dragshower har potential att vara subversiva i och med att artisterna 

imiterar genus och därmed ifrågasätter genus som någonting naturligt. Dragshowen visar 

också tydligt på genus imitativa struktur (Butler 2005 s. 16).  

3.3.3 Heteronormativitet 
 
I Queerfeministisk agenda skriver Rosenberg att heteronormativitet i korta ordalag innebär att 

alla människor antas vara heterosexuella och att det naturliga sättet att leva är heterosexuellt. I 

forskningssammanhang är heteronormativitet förknippat med relationer, handlingar, 

institutioner och strukturer som vidmakthåller heterosexualitetens position som något naturligt 

och universellt. Heteronormativiteten har den heterosexuella matrisen som grund och 

utgångspunkt. Rosenberg skriver att heteronormativiteten är aktivt normerande vilket innebär 

att allt som inte hamnar innanför ramen för den heterosexuella matrisen ses som avvikande 

och fel. Personer som hamnar utanför ramen kan också bli straffade med allt från våld till 

osynliggörande. Att den heterosexuella normen framstår som naturlig gör också att den blir 

önskvärd medan t.ex. homosexualitet blir till ett problem som måste förklaras (s. 100-102).  

Med Ambjörnssons ord så prioriterar heteronormativiteten ”ett visst sätt att organisera livet.” 

(2006 s. 52). 

   Slutligen vill jag kort kommentera lite av den kritik som queerteorin och queerbegreppet har 

fått. Ambjörnsson skriver att queer har fått kritik för att vara exkluderande trots sin 

inkluderande intention och hur aktivistgruppen Queer Nation kallats Alien Nation av icke- 

heterosexuella som hade annan hudfärg än vit. Huvudsakligen menade kritikerna att Queer 

representerar en vit, västerländsk, homosexuell, urban medelklass (2006 s. 29-30). Rosenberg 

skriver att queer har representerat en företrädesvis vit rörelse som inte uppmärksammat hur 

queer skulle behandlas i icke vita sammanslutningar (s. 44). 

                                                 
30  Att man gör/konstruerar kön och sexualitet.  
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   Jag kommer alltså att analysera mina intervjuer med dessa teorier som grund. De begrepp 

som kommer att vara mest betydande för min analys är den heterosexuella matrisen som är 

det första temat i analysen, motdiskurser och motmakt vilket är mitt andra tema och språket 

som konstituerande av identitet och verklighet är det tredje temat. Men generellt så tycker jag 

att det är bra att ha de teoretiska utgångspunkterna i bakhuvudet när man läser analysen och 

sammanfattningen så att de blir tydligt att de är förankrade någonstans och inte bara mina 

personliga tolkningar.  
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4. Metod och material  
Min uppsats syftar till att analysera berättelser om identitetsskapande hos fyra FTM- 

transsexuella och en MTF-transsexuell. Jag kommer att använda mig av två kvalitativa 

metoder, nämligen intervju och diskursanalys, med inspiration från Foucault och i viss mån 

även Laclau och Mouffes diskursteori. Den diskursanalys jag kommer att använda grundar sig 

med andra ord på en poststrukturalistisk verklighetsuppfattning med betoning på en 

queerteoretisk identitetssyn .  

4.1 Intervju som metod 
 
   Anledningen till att jag valt intervju som metod är att den som Steinar Kvale och Svend 

Brinkmann skriver i Den kvalitativa forskningsintervjun (s. 133) är speciellt lämplig när man 

vill studera människor och deras syn på sina liv, upplevelser och deras självuppfattning. En 

annan teori som fokuserar på upplevelser är enligt Kvale och Brinkmann fenomenologin som 

inom kvalitativ intervjumetod kan syfta på ”ett intresse av att förstå sociala fenomen utifrån 

aktörernas egna perspektiv och beskriva världen såsom den upplevs av dem”(s. 42). Av 

ovanstående anledningar har jag alltså valt intervju som metod för att tillsammans med mina 

intervjupersoner skapa ett material som jag senare ska analysera med hjälp av diskursanalys.  

4. 2 Diskursanalys som metod 
 
Jag kommer att analysera de intervjuer jag gör med hjälp av diskursanalys därför att jag är 

intresserad av att se hur intervjupersonerna, genom hur de framställer sina upplevelser, skapar 

sig en förståelse av samhället omkring dem. Jag vill också ta reda på vilka diskurser som blir 

synliga i deras utsagor och hur deras identitetsskapande har påverkats av dessa diskurser. Men 

också om de själva har formulerat motdiskurser som en strategi i sitt identitetsskapande.  

   Winter Jorgensen och Philips påpekar i boken Diskursanalys att i diskursanalysen så är teori 

och metod tätt sammanlänkade och kanske egentligen borde skrivas ihop. Jag har dock valt att 

ha dem åtskilda därför att jag tror att uppsatsens struktur blir klarare på så vis, vilket på 

många sätt kan ifrågasättas, särskilt ifrån en poststrukturalistisk position. Jag har tidigare 

använt mig av Michel Foucaults definition av diskurs och kommer att göra så genomgående i 

uppsatsen. Men då Foucault inte har någon tydlig metodik för hur man utför diskursanalys, 

förutom hans egna analyser i Sexualitetens historia band 1 vilka jag också kommer att 

använda mig av, så kommer jag även att ta hjälp av Ernesto Laclaus och Chantal Mouffes 

diskursteori. Deras diskursteori ”syftar till en förståelse av det sociala som en diskursiv 
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konstruktion [...] [och] [d]en överordnade tankegången i diskursteorin är att sociala fenomen 

[...] aldrig är färdiga eller totala.”( Laclau och Mouffe, citerade i Winter Jorgensen, och 

Philips s. 31-65 ). Winter Jorgensen och Philips skriver att de viktigaste förutsättningarna för 

diskursanalys handlar om språk och att man ska vilja utforska och kartlägga maktförhållanden 

i samhället, verbalisera normativa synsätt från vilka man kan kritisera dessa relationer och 

visa på förändringsmöjligheter. De poängterar också att Laclaus och Mouffes diskursteori 

erbjuder begrepp som kan vara användbara för analys av identitet såsom gruppbildning, 

identitet och representation (ibid. s. 57).  

   Ingrid Sahlin skriver i artikeln ”Diskursanalys som sociologisk metod” att det som framför 

allt kännetecknar diskursanalys är att ”den behandlar texter som data”. Diskursanalysen är 

kvalitativ och en sådan analys syftar till att skapa en förståelse för diskursens förutsättningar, 

dess ursprung i en bestämd kontext samt de konsekvenser som följer av de sociala 

konstruktioner av verkligheten som diskurser skapar och upprätthåller. Sahlin skriver också 

att diskursanalys omfattas av en konstruktivistisk referensram vilket innebär en syn på 

människor och deras omvärld som sociala konstruktioner. En analys inom denna teori innebär 

alltså att man vill undersöka hur verkligheten konstrueras socialt. Hon påpekar också att man 

ofta vill undersöka diskursens förutsättningar och ursprung samt tillägger att man inte kan 

förvänta sig att en diskursanalys skall vara ”objektiv”. En annan av diskursanalysens, i min 

mening, starka sidor är att diskursanalysen innebär ett ”förfrämligande”, vilket betyder att 

man kan se med nya ögon på fenomen som tidigare framstått som naturliga och självklara (s. 

89-91).   

4.3 Forskarens roll och tolkning 
 
Jag utgår i den här uppsatsen från en syn på kunskap som någonting som produceras i mötet 

mellan människor, i samtal som i det här fallet i intervjusituationen (Kvale och Brinkmann s. 

34). Intervjuerna kan närmast benämnas som semistrukturerade livsvärldsintervjuer eftersom 

syftet är att låta de intervjuade beskriva sina livsvärldar och erfarenheter med egna ord (ibid. 

s. 39, 43). Jag har också byggt upp intervjuerna efter vad jag själv är intresserad av att få veta, 

vilket i mitt fall handlar om diskursiva konstruktionsprocesser av identitet (ibid. s. 31). Här 

kan det också vara på sin plats att nämna att jag är medveten om maktasymmetrin i 

intervjusituationen, det vill säga att intervjusituationen inte skall ses som en öppen dialog 

mellan jämbördiga parter. Som Kvale och Brinkmann skriver så behöver det inte handla om 

något aktivt maktutövande från intervjuarens sida, utan det handlar snarare om de strukturella 

 27



positionerna som gör att den intervjuade anpassar sin berättelse efter det den tror att 

intervjuaren vill höra (ibid. s. 48-50). Jag har som jag tidigare nämnt inte heller någon större 

ambition att vara objektiv då jag anser att diskursanalysen, som ju har sitt ursprung i en 

poststrukturalistisk och postmodernistisk tradition, inte har någon möjlighet att vara objektiv 

därför att objektivitet skulle kräva en syn på verklighet och sanning som inte är förenliga med 

en poststrukturalistisk teori.  

   Min roll som forskare har under intervjutillfällena inneburit att jag försökt att vara 

inkännande och uppmärksam. Men jag har också tillåtit mig att uttrycka känslor och till viss 

del egna åsikter, beroende på intervjusituation, för att försöka åstadkomma ett levande samtal. 

Winter Jorgensen och Philips behandlar problemet med diskursanalysens syn på verkligheten 

som socialt konstruerad, subjektet som decentrerat och sanning som diskursivt producerad. De 

frågar sig hur man som forskare ska se på ”sanningen” i sin egen studie, i sin egen 

producerade sanning. De menar att det kan vara ett filosofiskt sett olösligt problem (s. 29). Jag 

håller med Sheila Kihlman (s. 22) om att de ”sanningar” eller resultat som jag presenterar i 

min uppsats endast är en tolkning av mina intervjupersoners berättelser vilket innebär att de 

skulle kunna tolkas annorlunda av en annan person. Men med hjälp av den tidigare 

forskningen och av teorin så hoppas jag ändå att analysen ska framstå som tillräckligt 

genomskinlig och tydlig för läsarna.  

4.4 Tillvägagångssätt för intervjuerna 
 

4.4.1 Val av intervjupersoner   
Jag har valt att begränsa min studie till transsexuella med tonvikt på FTM-transexuella. Jag är 

medveten om att detta kan kritiseras och ses som transsexuellnormativt31 men de 

intervjupersoner jag kom i kontakt med definierade sig till största delen som så. Anledningen 

att jag främst vill lyfta fram kvinna till man transexuella i min studie är det faktum att tidigare 

forskning främst belyst man till kvinna transsexuella samt manliga transvestiter och deras 

erfarenheter.32 Min studie består av intervjuer med fyra personer som definierar sig eller har 

definierat sig som FTM-transsexuella och en MTF-transsexuell. Anledningen till att ha med 

en person som identifierar sig som transsexuell kvinna är i min mening bra av flera 

anledningar, men framförallt när det handlar om skillnader angående osynliggörande.  

                                                 
31 Att transsexuella är norm i transsammanhang bland transpersoner.  

32 Jfr Folkhälsoinstitutets rapport 2008:25 Vem får man vara i vårt samhälle.  
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   Totalt har jag alltså fem intervjupersoner i den här studien. Jag tror att ett större antal hade 

varit svårt att behandla även om det kanske hade kunnat ge en mer representativ bild av 

gruppen. Intervjupersonerna hade alla passerat gymnasieåldern när studien utfördes. Vissa 

studerade på universitet eller högskola medan andra arbetade eller var arbetslösa. 

Anledningen till att jag inte intervjuade ungdomar som gick på gymnasiet var att dessa dels 

var svåra att få tag på och dels att det kan vara så pass ömtåligt att prata om en känslig period 

i sitt liv när man är mitt inne i den. Intervjupersonerna bor i olika delar av Sverige och vad 

viktigare är; de har alla gått i skola i olika delar av landet, i allt från en liten byskola på 

landsbygden till en anrik friskola i en storstad. Jag har av konfidentialitetsskäl och för att 

dölja intervjupersonernas identitet bett dem välja pseudonym för studien. Intervjupersonerna 

presenteras här i korthet33: 

 Allan, FTM-transsexuell. Han är uppväxt och har gått i skola i en förort till en mindre 

svensk stad.  

 Edwin, skulle gärna vilja att andra såg honom som man, FTM eller transkille. Men han 

blir inte sedd som man och använder inte ordet trans eller transkille i sin vardag.  

 Dylan, FTM-transsexuell. Han är uppväxt i ett medelklassområde i en mindre svensk 

stad och har gått i skola där.  

 Leo, har tidigare definierat sig som FTM-transsexuell men tänker numer på sin 

identitet som ”en transmaskulinitet”. Hen är uppväxt i en förort till en större svensk 

stad och har gått i skola där och i centrum av den större staden.  

 Leia, ser sig själv som MTF eller transkvinna om hon måste definiera sig. Hon är 

uppväxt i en medeklassförort till en större svensk stad men har gått i skola i centrum 

av den större staden.   

 

   För att få tag på intervjupersoner så postade jag ett brev på några forum för transpersoner på 

Internet. Jag hörde också av mig till vänner och bad dem höra av sig till personer som kunde 

vara aktuella för studien. Under tiden för mina intervjuer pågick också Uppsala Pride som jag 

besökte då jag gick på de programpunkter som behandlade ”transfrågor”.  

4.4.2 Materialinsamling 
 

                                                 
33 Med tanke på att denna studie genomförs inom ramen för den Interkulturella lärarutbildningen på Södertörns 
Högskola, så ska det påpekas att fyra intervjupersoner helt eller delvis har annan etnisk bakgrund än svensk och 
den femte har en svensk etnisk bakgrund. De har också olika socioekonomisk bakgrund.  
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Intervjuerna gjordes under två veckor. Två var telefonintervjuer på grund av att personerna 

bodde i en annan stad och att det inte var möjligt för vare sig dem eller mig att resa till 

varandra. Tre intervjuer skedde ”ansikte mot ansikte”, två på caféer som intervjupersonen 

själv valt och en hemma hos intervjupersonen. Jag hoppas att intervjupersonerna, i och med 

att de fått välja plats själva, kunde känna sig tillräckligt avslappnade och trygga för att tala om 

ett så pass känsligt ämne som identitet ändå kan vara. Jag anser själv att alla intervjuer varit 

väldigt lyckade och att intervjupersonerna också har kunnat tala om sig själva och sina 

upplevelser på ett väldigt öppet och tydligt sätt.34 Intervjuerna varade ca 60 min, och alla 

intervjuer spelades in för att sedan transkriberas. Jag har transkriberat intervjuerna på så sätt 

att de ska vara lätta att läsa. Det handlar alltså inte om en utskrift för en samtalsanalys utan en 

utskrift som ska vara hanterbar för en diskursanalys. Utskriften är gjord i skriftlig stil med 

vissa muntliga element, vissa pauser har också markerats (Kvale och Brinkmann s. 193-197). 

Jag har också mejlat de transkriberade intervjuerna till respektive intervjuperson så att de 

kunde läsa igenom intervjun och komma med invändningar om det var någonting som 

personen inte höll med om eller ansåg att jag hade uppfattat fel (jfr Kvale och Brinkmann s. 

203).  

4.5 Validitet och reliabilitet 
 
Validitet handlar om huruvida ens metod undersöker det den påstår sig undersöka. Reliabilitet 

handlar om tillförlitligheten i en forskningsrapport, och om ett resultat kan upprepas vid andra 

tidpunkter av andra forskare med samma metod (Kvale och Brinkmann s. 360-361). Som jag 

tidigare nämnt så blir dessa frågor problematiska då det handlar om poststrukturalistisk och 

postmodern teori och diskursanalys. Eftersom man inom dessa filosofiska traditioner ser på 

verklighet och sanning som socialt konstruerade genom diskursiva processer, alltså genom 

språket (jfr Kvale och Brinkmann s. 68-69). De menar också att många krav på intervjuns 

validitet förlorar giltighet då det handlar om diskursanalys. Detta handlar till exempel om 

kraven på sanningshalten i intervjupersonens uttalanden och huruvida man beskriver en 

objektiv verklighet eller ej. Man hävdar snarare att olika forskare kommer fram till olika 

resultat med samma metod och material (s. 246). Kvale och Brinkmann skriver också om 

validitetsbegreppet i en postmodern tid då sanningar konstrueras genom dialog. Detta innebär 

att ”kunskapen vinner validitet när konkurrerande tolkningar och handlingsmöjligheter blir 

                                                 
34 Här vill jag också uppmärksamma att de flesta av mina intervjupersoner var vad Kvale och Brinkmann 
refererar till som ”[g]oda intervjupersoner” Kvale och Brinkmann, (2009), s. 181 
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föremål för diskussion och förhandlingar bland medlemmarna av den egna gemenskapen” (s. 

265). Jag tolkar detta som att när de olika intervjupersonernas berättelser ställs mot varandra 

samt mot den teoretiska bakgrunden i uppsatsen så skapar dessa olika röster en diskussion i 

uppsatsen som kan sägas bidra till en validitetsprövning av uppsatsens metod.  

4.6 Etiska reflektioner 
 
Intervjuerna som ligger till grund för den här uppsatsen behandlar ämnen som kan vara 

känsliga för intervjupersonerna. Därför finns det många etiska frågor som måste tas i 

beaktning i samband med själva intervjusituationen men också i rapporterandet. Jag kommer 

nedan att kort behandla följande frågor: information om uppsatsen, informerat samtycke, 

konfidentialitet och konsekvenser för deltagarna (Kvale och Brinkmann s.84-90).  

 Jag har informerat från ett relativt personligt plan om varför jag vill skriva uppsatsen. 

Att jag vill skriva om transsexuella därför att jag uppfattat att okunskap om denna 

grupp är ett problem i samhället och i skolan. Jag bad också en av deltagarna läsa 

igenom frågorna så att frågorna inte skulle framstå som stötande eller oinformerade. 

 Intervjupersonerna har blivit informerade om syftet med uppsatsen innan samt att jag 

kommer att spela in intervjun för att kunna transkribera den. De har också fått veta att 

intervjun är öppen för dem att förändra och att deltagande är frivilligt.  

 Konfidentialitet i intervjun innebär att det bara är jag som kommer att ta del av 

intervjun i sin helhet. Då jag använder delar av intervjun i min analys kommer alla 

data som kan identifiera personerna att ändras, detta för att skydda personernas 

integritet.  

 Jag har bedömt att konsekvenserna för deltagarna är relativt små, då deras identitet 

inte kommer att röjas i uppsatsen. Jag hoppas att konsekvenserna av denna uppsats för 

transpersoner som grupp till största delen kommer att vara positiv. Däremot bedömer 

jag att det kan få varierande konsekvenser för personerna att minnas tillbaka och dra 

sig till minnes händelser från en eventuellt traumatisk barn- och ungdom. Det som 

Kvale och Brinkmann benämner som det ”kvasiterapeutiska” (s.90) i 

intervjusituationen, att man som intervjuare också är någon som kan lyssna och som 

personen kan tala relativt obehindrat med, kan upplevas som terapeutiskt.  
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5. Resultat och analys   
 
Jag kommer i detta avsnitt att analysera de intervjuer jag gjort och de berättelser som de 

alstrat. Kunskapen om intervjupersonernas identitetsskapande som producerats i intervjuerna 

kommer jag att analysera med hjälp av tre centrala teman:  

 

1. Den heterosexuella matrisen som diskurs i skolan, kommer att behandla teorier som bl.a. 

heteronormativitet och performativitet.  

2. Subkulturer som motdiskurs och de estetiska programmen som potentiell fristad. Det här 

temat behandlar den subversiva potentialen för identitet i olika subkulturer samt hur de 

estetiska programmen på gymnasiet, i viss mån Waldorfskolan och genusvetenskapliga 

studier på universitet kan spela en viktig roll för könsöverskridares identitetsskapande.  

3. Språkets betydelse för skapandet av en transsexuell identitet handlar om vikten av en 

vokabulär för att kunna formulera sin identitet. För att kunna ta ordet och stå upp för sig själv 

måste man ha ett språk att formulera sig genom. En teori jag vill prova är hur det faktum att 

homosexualitet finns som tillgänglig definitionskategori har påverkat intervjupersonernas 

identitetsskapande och definiering av sin identitet.   

 

Efter dessa teman avslutar jag analysen, genom att  under rubriken framtidsvisioner och 

förslag på förbättringar göra en återkoppling till skolan och lärarutbildningen, för att visa på 

de förändringar som intervjupersonerna menar är nödvändiga för att skapa en jämställd och 

inkluderande skola.  

5.1 Den heterosexuella matrisen som diskurs i skolan 
 
Den diskurs som framstod som dominerande i materialet var den heterosexuella matrisen. 

Idén om att det bara finns två kön och att dessa egenskapsmässigt genom sina könsuttryck är 

varandras motsatser. Skolan är också en väldigt speciell institution där diskurser och normer 

kan bli väldigt tydliga. 

   Foucault skriver att utbildningen tillåter vissa saker och förhindrar andra. Han menar att 

utbildningssystemet är ett medel för att upprätthålla eller förändra hur man tillägnar sig 

diskurser samt den kunskap och makt de innebär (1993 s. 31). Det är alltså intressant att se på 

skolan och de diskurser som tillåts utrymme där för att dra paralleller till vad som får uttalas 

och uttryckas i samhället i stort. Den främsta diskursen som framträdde i intervjuerna var den 
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heterosexuella matrisens diskurs som jag redogjorde för i teoriavsnittet. Vad är det då som 

krävs för att passa in i skolan?  

1. Begripliga kroppar och två tydligt identifierbara kön. En biologiskt manlig kropp och en 

biologiskt kvinnlig kropp. 

2. Ett manligt kön (en manlig könsidentitet) som ska uttrycka (eller ”göra”) ett maskulint 

könsuttryck. Och ett kvinnligt kön (en kvinnlig könsidentitet) som ska uttrycka (eller ”göra”) 

ett feminint könsuttryck.  

3. De två könen, det manliga/maskulina och det kvinnliga/feminina, ses som varandras 

motsatser och ska också begära varandra genom heterosexualiteten.  

 

Jag kommer nu att analysera intervjupersonernas berättelser mot bakgrund av de ovanstående 

tre nivåerna i den heterosexuella matrisen.  

 
Allan35 : Vissa lärare har faktiskt ifrågasatt varför man har killkläder och kort hår. Speciellt när jag var 
yngre och många lärare har ju frågat min mamma varför hon har låtit mig ha på mig killkläder när jag var 
en liten flicka och såna saker. I skolan så har det ibland ifrågasatts och så där. Och det tycker inte jag att 
man ska behöva höra. 

 
Allan berättar här att han blivit ifrågasatt av lärare på grund av att hans biologiska kropp, en 

flick/kvinnokropp, inte överrensstämmer med hans maskulina könsuttryck; kort hår och 

killkläder. Andra intervjupersoner vittnar också om att deras könsuttryck, och i och med detta 

deras könsidentitet, har ifrågasatts. Edwin berättar om när han gick i femte klass och hade ett 

lite genomskinligt linne på sig i skolan vilket resulterade i att läraren blev mycket provocerad, 

på grund av att han inte hade bh på sig.  

 

Edwin: Han sa åt mig att jag skulle gå och klä på mig och jag var såhär jag gör väl som jag vill. Och då 
skulle jag stå framför klassen och förklara. Jag skulle be om förlåtelse inför klassen för att jag var ett 
dåligt exempel.  

 

Men Edwin som själv inte ansåg att det var bröst, i alla fall inte på det sättet som läraren såg 

dem, kunde inte relatera till lärarens känslor eller uppförande. Edwin beskriver också hur han 

uteslöts ur gemenskapen i skolan på grund av att han, som jag tolkar det, inte uppfyllde 

matrisens krav på två kön och på grund av att hans biologiska kön och hans könsuttryck inte 

överrensstämde. 

 
Edwin: Jag var inte tillräckligt tjejig för att vara med i tjejgrupperna, jag var heller inte intresserad av det. 
Jag var inte kille [...] Det var mest känslan av att man var annorlunda och inte räknades. 

                                                 
35 Se s. 29 för en kort presentation av intervjupersonerna.  
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Liknande erfarenheter finns både hos Allan och hos Dylan. 

 

Allan: Jag mådde mest dåligt faktiskt, för jag visste inte vem [jag var], eller jag passade inte in. 
Absolut inte bland tjejerna, jag kände mig inte som en tjej. Men sen när jag var med killarna då var jag 
så här men jag ser ju inte ut som dom...  
 

Dylan berättar om hur han länge umgicks med ett gäng killar, åkte skateboard och ”hängde 

ihop”, men att allt förändrades när de kom upp ”emot sjuan, åttan i övre grundskolan”.  

  

 Dylan: Killarna jag hängde med då, det funkade inte. Man började utveckla en kvinnlig kropp och då 
blev det en helt annan spänning så mellan tjejer och killar. Då så blev det som att: -Nej, men en tjej kan 
ju komma och vara bättre än oss på skateboard. Så då blev det som att dom... då blev jag lite mobbad. Jag 
var inte en av dom längre. 
 Leonor: Hur kändes det? 
Dylan: - Ja, det var ju inte roligt. Det var ju hemskt att känna så, att man inte fick vara en i gänget längre. 
[...] Man hamnade lite mitt emellan. När killarna börjar spana efter tjejer och tjejer tycker att killar är det 
häftigaste som finns. Då blir man lite såhär vart i det här är jag nånstans? 

 

I det här citatet kan man urskilja så gott som alla nivåer i matrisen. Dylan identifierade sig 

med killgänget när han var yngre men i puberteten när hans kropp började kunna identifieras 

som en kvinnokropp hände det någonting. Då var det inte längre oproblematiskt att uttrycka 

ett maskulint könsuttryck genom kläder och intressen som skateboard (som ofta kodas som 

maskulint). Det blir också tydligt genom vännernas agerande att en obligatorisk 

heterosexualitet träder fram i samband med puberteten. Killarna i gänget tycker inte att Dylan 

ska kunna vara bättre än dem på skateboard, vilket kan ha att göra med det motsatsförhållande 

som de två könen antas ha. De var killar och skulle vara bra på skateboard, han var tjej och 

skulle vara bra på någonting annat. För vad skulle det betyda om en tjej var bra, bättre än 

killar på en killsak? Skulle de fortfarande vara killar då, kan man undra? Man kan också tolka 

killarnas mobbing av Dylan som ett tecken på osäkerhet som har med sexuella spänningar att 

göra.    

   Generellt så uttrycker alla informanter en uppfattning om att skolan är väldigt 

heteronormativ. Heteronormativiteten innebär att man har den heterosexuella matrisen som 

grund och utgångspunkt. Heteronormativiteten är aktivt normerande vilket ju betyder att allt 

som inte hamnar innanför ramen för den heterosexuella matrisen ses som avvikande och fel. 

Personer som hamnar utanför ramen kan bli straffade med allt från våld till osynliggörande. 

Då den heterosexuella normen framstår som naturlig bidrar detta också till att den blir 

önskvärd medan t.ex. homosexualitet blir till ett problem som måste förklaras (Rosenberg s. 

101-102).  
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Leo: Det är väl en heteronormativ sexualitet. Man ska gilla killarna och killarna ska gilla tjejerna. Det 
var väldigt heterosexuellt, sexualiteten som fick utrymme. När tjejerna i klassen började utvecklas så... 
Den första tjejen i klassen som utvecklades blev helt trakasserad av killarna. Att de skulle vara på och 
tafsa och så. Det är väl det som är ok. 

 

Här berättar Leo om hur heterosexuella praktiker som ”tafsande” görs naturliga och snarare 

uppmuntras än straffas på grund av en heteronormativ diskurs som bygger på den 

heterosexuella matrisen. Leo berättar också om en lärare på gymnasiet som var homofob.  

 

Leo: När jag gick i gymnasiet var jag tillsammans med min första tjej och läraren var ganska, alltså andra 
elever hade med sig sina pojk- flickvänner och sånt och de satt och hånglade i klassen och han sa inget. 
Men så fort hon [flickvännen] kom så störde hon klassen och var bara till besvär och så. Det var jobbigt. 
Så då fick man [alltså] bara uttrycka det heterosexuella begäret. 

 

Den homofobe läraren naturaliserar alltså den normativa heterosexualiteten genom att inte 

kommentera dessa beteenden, men ställer Leo och hens flickvän till svars när de utför samma 

handling. Leo påpekar också att heteronormativiteten inte bara är homofobisk, utan även 

transfobisk. Den ”utgår från att tjejer är så och killar är så. [Den antar att] alla ser likadana ut 

och det är transfobiskt”.  

   Men det kanske allra viktigaste då det gäller den heterosexuella matrisen som diskurs i 

skolan är att denna diskurs leder till könssegregerande praktiker i skolvardagen. 

Intervjupersonerna har så gott som alla negativa erfarenheter av könssegregerade praktiker i 

skolan. Detta innebär att de har dåliga minnen av de tillfällen lärarna har delat upp 

skolklassen efter elevernas biologiska kön. Sådana tillfällen är många och tycks vara relativt 

oreflekterade från lärarens sida. Det kan vara aktiviteter som gymnastik, skolresor, sy- eller 

träslöjd. Uppdelade skolmiljöer som omklädningsrum och toaletter är också problematiska 

enligt intervjupersonerna. Det verkar också vara vanligt att lärare delar upp klassen efter 

biologiskt kön då det är stökigt i klassen eller då skolan bestämt att killar och tjejer bör göra 

olika saker. Ett sådant tillfälle ska här illustreras av Allan som berättar om hur han tvingas 

vara med på en självförsvarskurs för tjejer. 

 

Allan: Det där kändes ju helt fel alltså. Det kändes som att jag var ensam kille i rummet, (skratt) eller jag 
var ensam kille i rummet! Och killarna var iväg och gjorde nåt annat och det var alla tjejer i årskursen och 
jag bara vad fan gör jag här? Det var typ såhär: - Om våldtäktsmannen  försöker ta på dina bröst... Och ja 
bara va? Jag förstod ingenting. För man vägrar ju inse att man har det liksom. [...] Så att det känns ju extra 
jobbigt om man vet att det är en grej för tjejer och så känner man sig som kille, det känns ju bara helt fel. 

 

Många av intervjupersonerna uttrycker också att uppdelningen på gymnastiken varit ett stort 

problem. Att man måste byta om tillsammans med andra har gjort att flera av 

 35



intervjupersonerna, som annars haft ett stort intresse för idrott och sport, har skolkat från 

idrottslektionerna därför att de blivit för påfrestande psykiskt.  

Allan: Jag gillade sport och sånt där när jag var yngre men jag slutade att gå på idrotten för att jag orkade 

inte.  

 
Dylan: Jag brukade inte vara med på idrotten till exempel. Det tyckte jag kändes konstigt. Det kändes 
jobbigt att hålla på och duscha bland tjejerna och så. Så jag var oftast inte med på gympan. [ Trots att] jag 
var ganska atletisk och hade hållit på med idrott sen jag var sex, sju. 
 
Edwin: Jag har nog haft en ganska avslappnad känsla inför min kropp fram till att jag var lite äldre, upp till 
sjuan, åttan. Jag har varit väldigt stark och gillat att idrotta på olika sätt och det har känts väldigt bra att min 
kropp har fungerat som jag vill. Men sen när jag blev äldre så blev det mycket kommentarer och så i 
omklädningsrummen.  
 

   Det som har kommit fram under intervjuerna och som också överensstämmer med tidigare 

forskning (jfr Ungdomsstyrelsen, Darj och Nathorst- Böös) är en bild av skolan som 

heteronormativ och könssegregerad. Det tycks finnas starka underliggande strukturer som 

yttrar sig i skolans tvåkönsdiskurs, sexualitetsdiskurser samt i diskurser för enskilda ämnen 

såsom gymnastik. Könssegregerande praktiker som de ovan beskrivna kan alltså leda till 

psykisk och fysisk ohälsa, utsatthet i t.ex. omklädningsrum och att man blir osynliggjord.  

5. 2 Subkulturer som motdiskurs och de estetiska programmen som 
potentiell fristad 
 
Jag har i föregående tema visat hur skolan som institution bygger på en heteronorm som 

grundar sig i den heterosexuella matrisens uppfattning av kön och sexualitet, och att det inom 

skolan dagligen förekommer könssegregerande praktiker, vilka har ohälsa och osynliggörande 

av personer som faller utanför ramarna som följder. Förekommer det då i och med dessa olika 

maktyttringar och maktrelationer (se avsnitt 3.1.2 om Foucault och makt) i skolan inte något 

motstånd? Jo, lika självklart som att makt finns i alla relationer i skolan, och överallt annars, 

så finns det motstånd mot olika typer av makt i skolan. Jag kommer först att fokusera på olika 

sub- eller ungdomskulturer som former av motstånd och sedan kommer jag att undersöka hur 

hela utbildningsgrenar genom olika former av motstånd och normbrytande skapar ett rum 

eller en fristad för könsöverskridare och andra normbrytare.  

5.2.1 Den subversiva potentialen i ungdomskulturen36 
 
Leia den enda transkvinnan i den här studien pekar på könsöverskridande potential inom 

subkulturer. 
                                                 
36 I denna uppsats används uttrycken subkultur och ungdomskultur synonymt.  
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Leia: [J]ag [tror] att det är mycket mer accepterat att ingå i olika subkulturer. Att t.ex. se väldigt gotisk ut 
kan ju också vara ett sätt att vara könsöverskridande då är det mer accepterat att vara Goth eller Emo än att 
vara könsöverskridare.  
 

Leo är inne på samma spår och säger att hen tror att anledningen till att hen inte haft särskilt 

mycket problem med sitt könsuttryck eller könsidentitet i skolan kan bero på att hen varit 

”alternativ”. 

 
Leo: [D]å har det inte spelat någon roll vilket könsuttryck jag har. För att jag har varit alternativ och haft 
piercings och har tatuerat mig och konstiga frisyrer. Då spelar det inte lika stor roll. Sen så tror jag att det är 
mycket mer ok för folk med biologiskt kvinnliga kroppar att klä sig maskulint än tvärtom.  
 

Men Leo har också haft erfarenhet av att subkulturer, som den radikalfeministiska kulturen, 

tvärtom varit negativt för ett skapande av en transidentitet. Till skillnad från queerkulturen 

som Leo senare kom att befinna sig i där hens identitet istället kunde utvecklas. 

 
Leo: Att vara transsexuell eller trans FTM är dåligt för då förråder man kvinnan och om man är MTF så är 
man en infiltratör [...] då var det också svårt att ge uttryck för eller inför mig själv att tänka på trans. [...] 
Efter det har jag umgåtts i liksom mer queera kretsar. Queer som i att man ifrågasätter biologin, man 
ifrågasätter att ens biologiska kropp skulle ha någonting att säga om ens könstillhörighet eller könsuttryck. 
Jag har umgåtts mer och mer med folk som ifrågasätter just såna saker. Och känt att jag i såna grupper har 
kunnat tänka och ifrågasätta mig själv mer. 

 
Dylan har också umgåtts i queera kretsar eller i HBT-världen som han säger. Han 

”hittade inte hem” på samma sätt som Leo gjorde, men tyckte ändå att det kändes bra. 

Istället intresserade Dylan sig för politik och musik och kände att där kunde han få vara 

som han ville.  

Dylan: Jag började också få upp ögonen för politiska saker och musik och så. Jag hängde med ett gäng 
som var väldigt musikintresserat. 
 

Som intervjupersonerna har berättat så tycks det alltså finnas en hel del möjligheter för t.ex. 

transpersoner att ”göra” sin könsöverskridande identitet inom ett subkultursammanhang. Att 

benämna könsidentitet som någonting man gör grundar sig ju som nämnts i Judith Butlers 

teorier, särskilt i det hon kallar för performativitet. Butler menar att genusparodier som 

dragshower har potential att vara subversiva i och med att artisterna imiterar genus och 

ifrågasätter genus som någonting naturligt (Butler 2005 s.16). Kan samma sak då hävdas för 

ungdomskulturers subversiva potential? Till exempel då en biologisk pojke gör en 

gothidentitet genom att sminka sig, ha långt färgat hår och målade naglar eller när en 

biologisk flicka gör en punkidentitet och rakar av sig håret, har trasiga skitiga kläder och 

bryter mot lagar och regler. Jag vill påstå att det är så. Då ifrågasätts det naturliga med pojkars 

och flickors beteende och könsuttryck som någonting som skulle bero på ett naturligt 

biologiskt kön. Istället är det performance eller iscensättningar av genus och könsuttryck. 
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   Någonting annat som kom fram under intervjuerna, och som är mycket intressant, är att de 

flesta intervjupersoner upplever att de fick vara ”sig själva” i någorlunda stor utsträckning 

fram till ungefär 12 års ålder då det skedde en väsentlig attitydförändring.  

 

Edwin: Jag har känt mig som könsöverskridare så länge jag kan minnas [...] Men på något sätt var det 
som att när man var barn så fanns det en annan tillåtelse. Då k[unde] man hänga med de man ville hänga 
med och man k[unde] vara hur grabbig man ville eller hur tjejig man ville, för att man var fortfarande 
barn. [Men] i 6-9 var det väldigt mycket kring bipolära könsroller, det var väldigt mycket så att förstärka 
det, tjejsnack och killsnack.  

 
Som diskuterats innan i exemplet med Dylan så menar jag att denna attitydförändring har att 

göra med heteronormen och dess antagande att flickor och pojkar i och med puberteten ska 

inse att de är olika och att de skall attraheras av varandra. Dylan uttrycker också  skillnaden 

mellan barndom och tonår.  

Dylan: [I] grundskolan fram emot 10-13, då var det mer på lika villkor bland killar och tjejer. Då fick 
man vara som man ville. Iallafall om man var biologisk tjej. Det hade kanske varit annorlunda om man 
varit biologisk kille. Jag var ganska vild och så där. Jag hängde ganska mycket med killar då och det va 
inget konstigt.  

 
Att biologiska killar som har ett kvinnligt könsuttryck eller könsidentitet eventuellt skulle 

vara mer utsatta, är en åsikt som går igen i många intervjuer med FTM-identifierade 

intervjupersoner. Här kan man dra en parallell till den skillnad mellan bögar och lesbiska som 

Fanny Ambjörnsson talar om som ”en ständigt närvarande frånvaro” och ”en frånvarande 

närvaro” (2004 s. 237), vilket här har tolkats som att bögen är ständigt närvarande i skolan i 

de skällsorden, men ytterst få killar vågar säga att de är homosexuella.37 Dylan berättar om 

vad en homosexuell kille i hans gymnasieskola framkallade för reaktioner.  

Dylan: Bland eleverna så var det väl liksom: åh, bögen liksom så. Det är mycket skitsnack om man är 

annorlunda. [...] [Men] han gick estet och det är ju en sak att estet känns ganska fritt. En ganska bra, ett ganska 

bra klimat bland de som går där och lärarna känns också väldigt liberala och fördomsfria. 

5.2.2 De estetiska linjerna på gymnasiet, Waldorfskolan och genusvetenskapen 
som fristäder38 
 
Ovanstående citat leder in på hur de estetiska programmen på gymnasiet, och i viss mån 

Waldorfskolan och genusvetenskapliga studier på universitetsnivå, bildar ett eget rum där 

                                                 
37 Se utförligare beskrivning i avsnittet Tidigare forskning.  

38 Estetiska linjer i gymnasieskolan är t.ex. Bild och form-, Musik-, Teater- och Danslinjen. Waldorfskolan är en 
friskola med särskild pedagogik som bygger på Antroposofin. Genusvetenskapen är en relativt ny disciplin inom 
akademien som fokuserar på analyser av kön, genus och samhälle. Analyser av sexualitet etnicitet och klass kan 
också behandlas inom genusvetenskapen. 

 38



normbrytande och könsöverskridande identiteter tillåts existera. Två av intervjupersonerna har 

gått i Waldorfskola, en i grundskolan och en på gymnasiet. De menar att skolformen till viss 

del är accepterande och att könssegregerande praktiker inte utövas i lika stor utsträckning som 

i den kommunala skolan. Det som Dylan berättar om hur de estetiska linjerna på gymnasiet 

erbjuder ett bra klimat för normbrytare och har en fördomsfri inställning till olika 

identitetsformationer och könsuttryck återfinns i så gott som alla intervjuades berättelser.  

 

Leo: Det kan ha att göra med att jag under min gymnasietid gick på en skola där det var många som 
pluggade estet och som var alternativa på olika sätt. Så då var inte jag nån som stack ut så värst mycket. 
Jag passade in i mängden av andra konstiga elever.  
 

Liknande åsikter uttrycks av Edwin 
 

Edwin: Sen bytte jag skola till en skitbra skola. Där var det jättebra, jag hade kontakt med skolpsykologen 
som var skitbra och rektorn var helt fantastisk. [...] Rektorn var bög och var tillsammans med en som satt i 
styrelsen för RFSL [ i en mindre svensk stad]. Det fanns olika transpersoner på skolan som var ganska 
öppna med det och det var nån trend att draga. Det var konstgymnasiet kan man säga. Det var en klass som 
var natur, en sam. Och resten på skolan [var] estetiska inriktningar.  
 

En kontrast till den tillåtande miljön på de estetiska programmen kan Leias historia om 

hennes gymnasietid i ”en konservativ bakåtsträvande skola” erbjuda.  

 

Leia: Min skoltid tillät aldrig det [att uttrycka sin identitet]. Den var väldigt normativ på väldigt många 
sätt. Man var i princip helt oförmögen att tillåta någonting som föll utanför normen.  [...] Om jag ser 
tillbaka på min skoltid idag så kan jag inte uppleva särskilt mycket positivt.  
 

Däremot upplevde Leia de genusvetenskapliga studierna på högskola som normbrytande. 

Leia: ” Jag hade läst journalistik och språk innan. Det var så spännande i sig för att man insåg att 
högskolan/universitetet i sig var en konservativ institution som byggde på anor och hade en massa 
normer och föreställningar. Genusvetenskapen hade en helt annan pedagogik och ett helt annat sätt att se 
på lärande.” 
 

Det ligger nog mycket i det Leia säger att genusvetenskapen i och med sin pedagogik och 

kunskapssyn bryter mot normer inom den traditionella akademin. På samma sätt kan man 

säga att Waldorfskolan med sin speciella pedagogik och människosyn bryter mot normer för 

hur utbildningen ska gå till inom det statliga utbildningssystemet. De estetiska linjerna på 

gymnasiet bryter mot normerna för hur undervisningen ska gå till och vad som är värdefull 

kunskap i gymnasieskolan.  

5.3 Språkets betydelse för skapandet av en transidentitet 
 
Efter det att materialet, de transkriberade intervjuerna, hade samanställts och delats upp i 

teman framkom det med en övertygande tydlighet att identitet och språk är tätt 
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sammankopplade. Sammankopplade kanske är fel ord, de är fusionerade. Inom 

poststrukturalistisk teori återfinns användbara verktyg för att behandla språket och dess 

relation till subjektet. Lacan menade, som tidigare nämnts, att det är språket som gör oss till 

subjekt (se avsnittet 3.1.2 om Lacan). Just kopplingen mellan identitet och språk är mycket 

intressant då man talar om transpersoner, könsuttryck och könsidentitet. För vad händer om 

man inte får något erkännande för sin identitet hos andra? Om ens könsidentitet inte blir 

erkänd eller bekräftad av andra, hur påverkar det ens självbild, ens möjligheter att utvecklas 

som människa?  

5.3.1 Osynliggörande  
 
Det många av intervjupersonerna har talat om när det gäller deras skoltid är osynliggörande 

och avsaknaden av att bli bekräftad som den person eller som det kön man ”känner sig som”.  

Edwin beskriver hur det Lacans skriver angående hur en persons identitet är beroende av ett 

erkännande från andra, kan yttra sig i transpersoners vardag. 

 

Edwin: Jag vill gärna passera som man men det gör jag inte, man finns ju i samklang med andra, i möten 

med människor som man lever med liksom. Så jag vill passera som man men det gör jag inte. Jag känner 

mig inte som kvinna men jag blir sedd som kvinna, oftast. 

 

En berättelse från intervjun med Allan ska här få ge ett konkret exempel på hur detta 

osynliggörande kan yttra sig. 

 

Allan: [N]är jag slutade nian och fick veta vilken skola jag skulle börja i så ringde jag direkt till skolan på 

sommarlovet. Och ville förklara allting. För att jag tänkte att det här kan ju bli en ny start för mig. Så jag 

ringde till skolan och så sa jag att jag hette, då hette jag Emma. Så sa jag att jag skulle byta kön och att 

när jag kommer till skolan så vill jag att alla skall veta det. Och att jag vill bli kallad för han och honom.  

Då ville jag heta [León] så då ville jag att alla skulle kalla mig för det. Jag berättade också första 

skoldagen, för då har man ju såhär att man sitter ner och presenterar sig själv, då berättade jag allting för 

min nya klass. Men sen när jag väl började i skolan så fortsatte lärare ändå att kalla mig för Emma och 

dom sa hon och henne. Vad det berodde på vet jag inte. Om det hade med min röst att göra att den var 

ljus eller att det stod på deras papper att jag hette så och då skulle jag heta så, det vet jag inte.  

 

Här är det tydligt att Allan har gjort allt som han kunde komma att tänka på för att göra sig 

själv synlig och bli bekräftad och uppmärksammad på det sätt han vill. Han berättar om hur 

han vill bli uppfattad. Men som Lacan skriver så ligger det ändå i betraktarens öga hur man i 

slutändan blir uppfattad. Allan har sagt sitt namn och att han är en kille men lärarna ser en tjej 

 40



och behandlar honom som det. Trots att Allan har berättat blir han alltså osynliggjord i skolan. 

Leo bekräftar Allans upplevelse och säger: 

Leo: Om man står på sig vilket jag aldrig har gjort, eller inte gjort så mycket i skolan, då jag inte 

passerat39 Om man inte står på sig att bli kallad han så blir man osynlig. Speciellt som FTM. Man är bara 

en maskulin kvinna, men man är fortfarande kvinna. 

 

Så det är alltså väldigt svårt att få erkännande för sin identitet och man måste, som Leo säger, 

”stå på sig” för att bli bekräftad och inte ens då är det säkert att man får det erkännande man 

eftersträvar.  Allan fortsätter sin berättelse med att tala om betydelsen av att ”stå upp” för sig 

själv. 

Allan: Det var ändå ingen som behandlade mig på det sätt jag hade begärt eller frågat om. Men samtidigt 

så gjorde jag inte uppror heller.  

L- Varför inte? 

A- Jag orkade inte. Jag orkade inte hävda mig för den jag är hela tiden. Jag tycker att det är ganska simpelt 

ändå. Om jag till och med har ringt och förklarat och pratat med dom (paus) Jag kan förstå om man inte har 

sagt nånting... men när man har förklarat... speciellt för en skola så tycker jag att de (paus). Det är inte så 

svårt och inte så mycket att kräva. Det skulle underlättat för mig om man säger så. 

5.3.2 Att ha tillgång till en vokabulär och att sätta ord på sin identitet  
 
Det Allan inleder detta ovanstående citat med, alltså hur man som transperson40 hela tiden 

förväntas definiera sig och förklara sin identitet, är också intressant ur ett språkligt perspektiv.  

   Här kan man dra paralleller till Margareta Lindholms reflektioner kring lesbiska kvinnors 

dubbellivssituationer och hennes användande av begreppet social responsivitet (se s. 16 i 

denna uppsats). Lindholm menar att genom att kvinnorna påpekar det som för dem är 

självklart, den lesbiska identiteten, så blir detta inte längre någonting självklart. Lindholm 

kallar detta för ”dubbellivets paradoxala socialitet”(s. 67). 

Den här typen av paradox återfinns också i transpersoners vardagsliv. Vikten av att synliggöra 

sig själv genom att sätta ord på sin identitet samtidigt som det är ett problem att transpersoner, 

och inte cispersoner, behöver definiera sig. Allan och Dylan ska här få illustrera de två 

sidorna av paradoxen.  

 

Dylan: Jag vill ju helst inte att folk runt omkring mig går omkring och säger att: där kommer en 
transsexuell. Och om jag träffar nya människor är det inte direkt någonting som jag går och pratar om 

                                                 
39 Att passera innebär att människor i allmänhet ser en som det kön man känner sig som trots att detta inte är ens 
biologiska kön.  

40 Gäller även homosexuella. Se s. 16 om Margareta Lindholms bok om dubbelliv.  
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heller. Folk ser mig som kille och jag är kille och det är de jag presenterar mig som. Jag tycker inte att de 
behöver ha att göra med nånting annat. 
 

Allan: Jag tror att det är viktigt att man förklarar, självklart har folk mycket frågor, men egentligen ska 
man inte behöva svara på så mycket för att det är ju privat egentligen. Men på ett sätt så måste man, jag 
känner att jag måste om jag ska få samhället att fatta. För att det skall bli mera naturligt och sådär så tycker 
jag att det är viktigt att svara på så mycket man orkar.  

 

Det verkar alltså som att många har dubbla känslor inför att formulera sin identitet inför 

andra. Det framstår också tydligt att dessa ”andra”, människor i det omgivande samhället, 

anser sig ha rätt att kräva intervjupersonerna på en definition. Alla intervjupersoner vittnar om 

hur de gång på gång fått frågan ”är du kille eller tjej” av personer de kommit i kontakt med 

(jfr Darj och Nathorst- Böös).  

 

Leia: Den här frågan ”är du kille eller tjej” följer med en resten av ens liv och att man alltid måste förhålla 
sig till att det finns binära kön. Det är så få sammanhang där man inte måste definiera kön, i sitt vardagsliv. 
 

Detta skulle kunna bekräfta det Foucault skriver om ”definitionens paradox”, att talet både 

kan undergräva och befästa makten (se avsnitt 3.1.2). Språket har alltså stor betydelse för 

skapandet av en könsöverskridande identitet. Man måste ha tillgång till språket för att 

överhuvudtaget kunna definiera sig. Detta är också det strukturalismen och 

poststrukturalisterna säger om verkligheten då de menar att språket inte speglar en existerande 

verklighet utan att vår verklighet konstrueras genom språket. Vårt språk tillåter oss att 

konstruera världen på olika sätt (Storey s. 273-274). 

 
Edwin: Bara att olika begrepp blir myntade tror jag gör det jävligt mycket lättare. Det är mycket energi 
som går åt att överhuvudtaget fatta att man är ok. Man kan inte ens möta lärare eller andra elever i en 
motdiskussion om man inte har orden. Man kan inte kräva sin plats. 
 

Edwin: Hade det bara kommit nån till min skola som hade berättat något om trans till exempel då hade det 
gjort livet jävligt mycket lättare. Begreppet finns ju inte ens ute i låg-, mellan- och högstadiet. Det är ett 
väldigt effektivt osynliggörande när man inte ens själv kan se begreppet förrän man blir ganska gammal. 
Det förhindrar ju mycket i form av organisering eller att tycka att man själv är ok eller att försöka förstå sig 
själv och söka information på olika sätt. Om man inte ens har begreppet, så är man bara annorlunda liksom. 

 

5.3.3 Homosexualitet som en möjlig identitet 
 
Vilka begrepp som finns tillgängliga menar jag mot bakgrund av den poststrukturalistiska 

teorin och det intervjupersonerna berättat, spelar in i deras identitetsutveckling.  

 

Dylan: När jag gick i skolan så pratade man inte ett skit om kön. Nån gång så hade vi sex och samlevnad 
och då kom det dit två från RFSL och skulle prata. Då var det bara prat om att, typ,: -Hej jag är 
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homosexuell men jag är helt ok. (skratt) Och så var det en tjej som var bisexuell som sa att ja, man kan 
vara bisexuell. Jag har aldrig hör någonting i skolan om könstillhörighet överhuvudtaget.  
 

Leia: Jag hade ett så jobbigt förhållningssätt till homosexualitet. Även om de flesta trodde att jag var 
homosexuell redan som barn eftersom jag var så pass könsavvikande. Jag visste som elvaåring att jag inte 
var bög men jag kunde inte definiera mig på något annat sätt eftersom jag inte hade vokabulären [...] 
 

Det här kan vara ett känsligt ämne eftersom transsexualism inte är en sexualitet och på så vis 

på intet sätt är kopplat till sexualitet. Men det är ändå intressant att se det ur ett språkligt 

perspektiv och ta i beaktande hur identiteter tillåts och hindras beroende på vilka 

identitetskategorier som finns tillgängliga, speciellt för unga i en skolkontext.  

5.4 Framtidsvisioner och förslag på förbättringar  
 
I alla intervjuerna handlade de avslutande frågorna om hur de intervjuade ansåg att skolan 

skulle kunna förändras och förbättras för att vara mer inkluderande för transsexuella och 

andra könsöverskridare och normbrytare. Svaren är uppdelade i tre kategorier som handlar om 

förändringar på individnivå, på skolnivå och på styrdokumentsnivå. 

5.4.1 Individnivå 
 
Här följer några förslag som kommit fram i intervjuerna för vad enskilda individer kan göra.  

 

Leo: Jag kan tänka mig att det för individer som pluggar kan vara bra att gå med i SFQ (Sveriges förenade 
queerstudenter) till exempel. En studentorganisation, där kan man träffa andra som har liknande 
erfarenheter och som kanske har en liknande identitet, det kan vara väldigt stärkande om man är ensam på 
sin skola. [...] Nånting som kan vara bra är att gå med i RFSL ungdom de kan ha olika verksamheter för 
unga personer. Där kan man träffa andra unga queera personer, man kan finna en styrka i varandra ett stöd i 
varandra. 
 

Den tidigare forskningen under rubriken ”Unga transpersoner i Sverige” förmedlar också 

en bild av utanförskap, rädsla och ensamhet som dessa elever kan känna. Och 

Ungdomsstyrelsens rapport pekar på vikten av att skapa mötesplatser för unga HBT-

personer. 

 

Edwin: Att ge folk ett begrepp och att överhuvudtaget ta upp olika könsuttryck och könsidentiteter. Bara 
att olika begrepp blir myntade tror jag gör det jävligt mycket lättare. Det är mycket energi som går åt att 
överhuvudtaget fatta att man är ok. Man kan inte ens möta lärare eller andra elever i en motdiskussion om 
man inte har orden. Man kan inte kräva sin plats. 
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Edwins förslag att ge människor orden att definiera sin identitet, att ge dem verktygen var 

också det som det tredje temat i analysen handlar om. Men att erbjuda elever vokabulären och 

visa på olika förebilder innebär en insats från skolans sida.  

5.4.2 Skolnivå41  
 
Så vad kan skolan göra för att hjälpa transpersoner i deras identitetsskapande? 

Edwin: Man kan göra det på många sätt, man kan ta exempel på historiska personer eller olika politiska 
rörelser som har skett, vad som helst. Inte så att olika transpersoner blir spektakel men som en vanlig del av 
världen. Synliggörandet tror jag är viktigt det tror jag kan hjälpa mycket. 

 

Leo: Att inte ta någonting för givet, då det gäller en persons könsidentitet eller sexualitet. Utan vara 
inkännande och försiktig med sina elever.om man har en elev som man tolkar som könsöverskridare kan 
man pratar med den om hur man vill att saker ska dealas med i skolan. Om den behöver stöd eller vill bli 
kallad nåt annat pronomen. Kort sagt var inte så heteronormativ.  

 

Dylan: ”Att överhuvudtaget belysa att det finns någonting som heter transperson. Det vet ju inte ens alla. 

När man pratar om t.ex. sex och samlevnad. Att alla är olika, att det inte bara finns två  kön.” 

 

Andra menar att skolan måste tänka över varför man använder könssegregerande praktiker 

och vad de faktiskt bidrar till.   

 

Allan: Mer förståelse när det gäller såna här saker som tjejgrupp och killgrupp att tänka på såna saker. 

Och man kanske inte behöver dela upp klassen i tjej- och killgrupper för att det är stökigt, man kanske 

kan ta en blandad grupp. Det kan ju vara både tjejer och killar som är stökiga. [...] Istället för att säga att 

bara killarna ska gå. Varför kan det inte finnas nån toalett utan nån stämpel på? Det borde inte finnas kill- 

och tjejtoaletter. 

Många av de förslag som behandlas här har också tagits upp i tidigare forskning framför allt i 

Darj och Nanthors-Böös men också i Ungdomsstyrelsens rapport.  

5.4.3 Styrdokumentsnivå 
 
De flesta av intervjupersonerna vill också ha förändringar på en högre nivå via förändringar i 

läroplaner, kursplaner och skollagen och kanske framförallt att man ser till att det som 

bestämts i dessa dokument efterföljs.  

 

Leia: Man måste se över skolan som helhet. Man kan inte bara lägga till det som saknas. Man måste se 
över hela pedagogiken. [...] Det är också väldigt få skolor som tänker på att skolan skall vara en säker 
plats, allt sånt måste ses över. Jag tänker att det kommer komma så småningom, ju mer krav som ställs på 

                                                 
41 Många av förslagen som mina intervjupersoner ger har också omnämnts i tidigare utredningar om 
transpersoners hälsa. Se avsnitt 2.1, samt 1.3 om kopplingen till skolan. 
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det vuxna samhället de kraven kommer i förlängningen att ställas på skolan. Men det tar väldigt lång tid 
och skolan släpar efter på en massa plan.  
Edwin: Man måste lyfta det från en personnivå. Från att vara en enskild lärares ansvar till att ligga som 
någon riktlinje nationellt. Oavsett hur man identifierar sig själv så ska det vara en del av läroplanen eller 
så. Lärare måste ju känna till det för att kunna prata om det.  
 

Man kan tolka Edwins uttalande som att han menar att det inte räcker med att styrdokumenten 

ändras, man måste också se till att lärare och annan skolpersonal får fortbildning inom dessa 

områden. Detta skulle i så fall också överrensstämma med resultaten av tidigare studier42 och 

deras förslag på åtgärder för att förbättra transpersoners vardagssituation och hälsa.  

   Tidigare i uppsatsen har det nämnts att flera av dessa idéer genomförts och står att läsa i 

läroplanerna och skollagen. Men förändringen i skolan går långsamt. Folkhälsoinstitutet 

föreslår i sin rapport att den allmänna kompetensen vad det gäller gruppen transpersoner 

måste höjas. De föreslår också att skolan måste arbeta fram antidiskrimineringsrutiner för 

verksamheten.  

                                                 
42 Se avsnittet om unga transpersoners vardag och hälsa.   
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6. Sammanfattning och slutsats 

6.1 Sammanfattning 
 
Den här uppsatsen har haft som syfte att undersöka hur fem unga transsexuella upplevt sin 

skoltid och hur detta har påverkat deras identitetsskapande. De tre frågeställningarna har varit: 

1. Hur har intervjupersonerna skapat sin könsöverskridande identitet i en skolkontext?  

2. Vilka är de praktiker och diskurser som de format och formar sina ”jag” genom? 

3. Mot vilka diskurser, om några, gör de intervjuade personerna motstånd genom sitt 

identitetsskapande? 

   Uppsatsen poängterar att forskning inom utbildningsvetenskap med koppling till sexualitets- 

och identitetspolitik är essentiellt för lärarutbildningens och läraryrkets utveckling. Det finns 

redan uttryckligen formulerat i styrdokumenten men verkligheten i verksamheten tycks se 

annorlunda ut. Skolan har ansvar för alla barn och unga som befinner sig i verksamheten. Man 

kan därför inte blunda för de rapporter om ohälsa och utsatthet som redovisats av statliga 

institutioner såsom Folkhälsoinstitutet och Ungdomsstyrelsen.  

   Den tidigare forskningen har i uppsatsen delats upp i tre delar: (unga) transpersoners vardag 

och hälsa som innehåller ovan nämnda rapporter samt en rapport från RFSL, unga 

transpersoner i Sverige som behandlar vetenskapliga uppsatser på temat transpersoner, samt 

HBT-personers identitetsskapande som lyfter fram olika böcker om homosexuellas, 

bisexuellas och transpersoners identitet och liv.   

   Den teori som ligger närmast till hands för den här uppsatsen är queerteorin. Men för att 

kunna göra en rättvis redogörelse av teorin så har de teorier beskrivits som, tillsammans med 

feminismen, utgör grunden för queerteorin nämligen strukturalismen och poststrukturalismen. 

Strukturalismen presenterades för att poststrukturalismens teorier skulle bli historiskt 

förankrade. Särskild tonvikt läggs vid diskursbegreppet då uppsatsen bygger på en 

diskursanalys. Svagheterna i denna uppsats diskuteras i nästa del, där behandlas problemet 

med så mycket teori och ett språk som kan uppfattas som komplicerat.  

   Uppsatsen bygger på fem intervjuer med fyra FTM-transsexuella och en MTF-transsexuell. 

Intervjuerna har legat till grund för en diskursanalys som fokuserat på teman som makt, 

identitet och motstånd. Det poängteras också att uppsatsen sällar sig till en kvalitativ 

forskartradition och bygger på en poststrukturalistisk verklighetsuppfattning. Jag försöker 

därför inte att förmedla någon objektiv sanning, någon sådan kan i min mening inte existera.  

Då uppsatsen behandlar ett känsligt ämne har särskilt beaktande tagits rörande de etiska 
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aspekterna av uppsatsarbetet. Detta handlar om hur intervjuerna har gått till, hur materialet har 

behandlats och hur intervjupersonernas identitet har skyddats.  

   Resultaten redovisas i samband med en analys av intervjumaterialet. Analysen är en 

diskursanalys som har sökt identifiera de dominerande diskurserna om könsidentitet och 

sexualitet i de berättelser om skolan som skapats i intervjuerna. Analysen är indelad utefter tre 

centrala begrepp och en sammanfattande punkt som behandlar framtidsvisioner.  

   Den främsta diskursen som kommit fram av analysen är den heterosexuella matrisen som 

diskurs i skolan och detta är också det första centrala temat. Inom detta tema framkommer en 

bild av skolan som heteronormativ och könssegregerad. De könssegregerande praktikerna i 

skolvardagen visar på skolans makt över elevers identitetsutveckling och hälsa. Det andra 

temat är subkulturer som motdiskurs och de estetiska programmen som potentiell fristad. I 

detta tema behandlas begreppen makt och motstånd. Här visas på hur skolans maktutövande 

möter på motstånd i form av att elever formulerar sina könsöverskridande identiteter genom 

subkulturidentiteter såsom ”gothare” och ”punkare” eller genom att bara vara en del av en 

alternativ ungdomskultur. Inom samma tema behandlar jag också olika utbildningsgrenar som 

potentiella fristäder. Jag menar att utbildningsformer som Waldorfskolan, program som 

estetprogrammen i gymnasieskolan samt genusvetenskapen på högskola eller universitet kan 

vara en plats där könsöverskridande identiteter kan skapas och tillåts existera. Detta beror 

delvis på att dessa utbildningar i sig skapar egna diskurser för vad som är kunskap och att de 

genererar andra diskursiva praktiker än den traditionella skolan. Mitt tredje analystema är 

språkets betydelse för skapandet av en transidentitet. Jag påstår här med utgångspunkt i 

intervjupersonernas berättelser att tillgång till ”orden” för att kunna formulera sin identitet 

inför sig själv och andra är mycket viktiga. Tillgången till språket är bokstavligen talat 

livsviktig, självmordsfrekvensen hos gruppen transpersoner är högre än hos befolkningen som 

helhet (se avsnitt 2.1). Majoriteten av intervjupersonerna trycker starkt på vikten av att 

begrepp görs tillgängliga och menar att det starkt påverkar hur man mår. Att man som 

transperson inte har språket att formulera en identitet innebär ett osynliggörande. Kan man 

inte formulera vad eller vem man är så är man ingenting. Man kan inte ”stå upp för sig själv” 

och man har inte heller någon möjlighet att ”kräva sin plats”. Uppsatsen undersöker hur 

intervjupersonerna påverkats av att benämningen homosexuell finns tillgänglig som en 

identitet och vad detta har inneburit för deras identitetsskapande. 

   Uppsatsen avslutas med att behandla intervjupersonernas framtidsvisioner och deras förslag 

på förbättringar på tre nivåer. Individnivå vilket kan handla om ungdomars eget organiserande 
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i t.ex. RFSL, skolnivå som handlar om vad skolan och lärarna kan göra i praktiken och 

styrdokumentsnivå som tar upp frågor om förändringar på en statlig och nationell nivå .  

6.2 Slutsats och reflektioner 
 
Så vad kan den här uppsatsen tillföra utbildningsvetenskapen? Jag tror att intervjupersonernas 

berättelser om sin skoltid kan hjälpa oss, lärare och blivande lärare, att inse hur många olika 

identiteter och personligheter vi egentligen har i våra klassrum och att könssegregerande 

undervisning och andra praktiker är negativt för oss alla. Heteronormativiteten som är den 

förhärskande normen i skolan måste ifrågasättas och utmanas av andra diskurser så att vi alla 

kan ”finna vår unika egenart” som det så fint står i Lpo 94. Men än viktigare är att 

styrdokumenten måste efterföljas. Skolan är skyldigt att, precis som andra institutioner, följa 

lagar och regler. Skolan ska inte diskriminera elever och skollagen uttrycker tydligt att 

diskriminering på grund av ”könsöverskridande identitet eller uttryck” är en lagöverträdelse 

och då skolan diskriminerar dessa personer bryter de mot lagen. 

   Mina frågeställningar har på det stora hela fått svar genom intervjuanalysen. Några exempel 

på detta är att frågan: 

Hur har intervjupersonerna skapat sin könsöverskridande identitet i en skolkontext? kan 

besvaras med att två (Allan och Edwin) har reagerat på skolans maktutövande genom att 

aktivt verbalt formulera en transidentitet och ”stå upp för sig själva”. Två andra 

intervjupersoner (Leo och Dylan) har använt sig av andra strategier för att uttrycka sin 

könsöverskridande identitet. De har aktivt tagit del av olika subkulturer där de fått uttrycka en 

alternativ identitet som inte begränsas av heteronormen. Den femte intervjupersonen Leia, den 

enda ”transkvinnan” i studien, beskriver det som väldigt svårt att uttrycka en 

könsöverskridande identitet i den strikta skolmiljö hon kommer ifrån. Detta kan dels ha att 

göra med det som intervjupersonerna upplever som skillnaden när det gäller synlighet och 

osynliggörande mellan MTF-transsexuella och FTM-transsexuella, dels att olika slags 

skolmiljöer är olika tillåtande då de kommer till könsöverskridande identiteter.  

   Den andra frågan i frågeställningen var vilka praktiker och diskurser som 

intervjupersonerna format och formar sina ”jag” genom?  Alla intervjupersoner identifierar 

sig med eller har någon gång identifierat sig med en ”alternativ” ungdoms- eller subkultur. De 

har skapat en könsöverskridande identitet genom att identifiera sig som ”skejtare”, ”punkare”, 

eller ”queer”. De har också känt att de ”hittat hem” i dessa grupperingar, somliga under en 

längre och somliga under en kortare tid av sina liv. Andra viktiga diskurser för ett 
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könsöverskridande identitetsskapande är sådana som skapas på de estetiska programmen på 

gymnasiet, inom Waldorfskolan och i genusstudier på universitet och högskola.  

   Den tredje frågan handlade om mot vilka diskurser de intervjuade personerna gjort motstånd 

genom sitt identitetsskapande? Detta måste ändå ses som att de gör starkt motstånd mot den 

heterosexuella matrisen som diskurs i skolan och mot det maktutövande som genom 

heteronormativiteten råder i verksamheten.  

   Jag har med den här uppsatsen försökt visa på den fara det innebär att lärare och 

lärarstudenter inte har kunskap om transpersoner och dessas könsöverskridande identiteter. 

Det förmedlas egentligen ytterst lite kunskap om gruppen HBT-personer överhuvudtaget 

inom lärarutbildningen. Skolan måste börja ifrågasätta heteronormen och dess egen roll i 

cementerandet av densamma. Man måste öppna ögonen och inse att barn och ungas identiteter 

inte kan begränsas till deras biologiska kön och förväntade könsidentitet. Vi måste se våra 

elever utifrån dem själva och inse att identiteter inte är fasta utan flytande och föränderliga.  

   Jag vill också påtala att jag är medveten om uppsatsens svagheter. Jag hade som intention 

att den inte skulle bli för teoritung och svårläst. Jag är rädd att jag har misslyckats med detta. 

Jag vill dock inte att det enbart skall ses som jag har övergivit min föresats. Jag menar 

nämligen att uppsatsen skulle ha förlorat på om språket skulle reducerats alltför mycket 

eftersom innehållet då riskerar att förlora den kraft som är poststrukturalismens och 

queerteorins styrka. Om språket skapar världen omkring oss och vi förenklar språket till den 

nivå av förståelse som vi befinner oss på: Vad händer då med världen omkring oss och vår 

självuppfattning? 
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Bilagor 
 
Bilaga 1 Intervjuguide 

Inledande frågor 

 Vad heter du? 

 Hur gammal är du?  

 Vad har du för sysselsättning? (Jobbar du, pluggar?) 

 Vilka utbildningar/skolor har du gått? (grundskola, gymnasium, högskola, 

vuxenutbildning) 

 Hur skulle du vilja beskriva din ”ursprungsfamiljs”, den familj du föddes in i/ 

uppfostrades av? 

 

Bakgrundsfrågor 

 Hur skulle du beskriva din uppväxtmiljö? (Landsbygd, småstad, storstad? I Sverige, 

utomlands?)  

 Berätta lite om din skolbakgrund. Var gick du i grundskola, gymnasium? Vad för slags 

skola var det?  

 Hur definierar du din könstillhörighet/ ditt könsuttryck, om du definierar dig 

överhuvudtaget? 

 Hur länge har du definierat dig så? 

 Hur uppfattade du dig själv och din (köns)identitet innan dess? 

 Vilket/vilka pronomen vill du att jag använder?  

 

Skolan och identitet 

 Tycker du att du har fått möjlighet att ”vara dig själv” i skolan? 

 Följdfråga  vad tror du att det beror på? 

 Har du kunnat uttrycka din identitet så som du velat, utseendemässigt och 

beteendemässigt? 

 Vad, om något, har gjort att du inte kunnat klä dig, uttrycka dig, vara så som du skulle 

ha velat i skolan? 

 Hur har lärare reagerat på frågor om tilltal, användandet av förnamn och pronomen?  

 Har du under din skoltid talat med lärare eller personal på skolan om din 

könstillhörighet/genusuttryck?



 Hur har bemötandet ang. ditt könsuttryck behandlats av skolpersonal? Hur har 

skolpersonal bemött dig och din person i skolan? 

 Hur upplever du att andra elever har bemött dig i skolan? 

 Hur har frågor om din könstillhörighet eller identitet behandlats i skolan? (Om de 

ifrågasatts av lärare andra elever?) 

 

Skolpraktiker 

 Är det några specifika situationer (t.ex. gymnastiklektioner?) i skolvardagen då du 

som transperson/transsexuell känt dig särskilt utsatt?  

 Vad är det som gör dessa situationer problematiska, tror du? 

 Anser du att problemet ligger hos eleverna eller hos lärarna? 

 

Diskurser om sexualitet och kön i skolan 

 Hur skulle du beskriva skolans inställning till kön/ könsroller och sexualitet? 

 Vilken sexualitet, om någon, får uttryckas i skolan? 

 Vilka könsuttryck har du upplevt är accepterade i skolan? 

 Vad händer om man inte tillhör könsnormen?  

 

Fördomar, osynliggörande, hot 

 Har du mött homofobi eller transfobi under din skoltid? 

 Hur har detta yttrat sig? 

 Rapporterade du dessa händelser till någon i skolpersonalen? 

 Hur reagerade de på din berättelse? Vad gjorde de åt saken? 

 

Tips för framtiden 

 Hur skulle man kunna förbättra transpersoners trivsel i skolan, tror du? 

 Hur skulle man kunna arbeta med transfrågor i skolan? 



Bilaga 2 Brev 
 

Vill du hjälpa till att göra skolan bättre för transpersoner? 
 
 

Hej! 
Jag heter Leonor och pluggar sista året på lärarutbildningen på Södertörns Högskola i 

Stockholm. Nu har det blivit dags för mig att skriva mitt examensarbete och då har jag valt att 
skiva om transpersoners upplevelser av skolan. Med andra ord hur transsexuella, 

intergender/nongender, transvestiter m.fl. upplever/har upplevt sin skoltid. Varför vill jag 
skriva om det här? Jo, jag har under min tid på lärarutbildningen upplevt en hel del homofobi 
och transfobi främst från klasskamrater, alltså andra blivande lärare. Därför tycker jag det är 

viktigt att lärarstudenter får bättre kunskap om HBTQ-personer och frågor och att framför allt 
transpersoners erfarenheter lyfts fram eftersom transpersoner som grupp är så osynliga i 

samhället idag. Men för att kunna genomföra det här examensarbetet som jag hoppas kommer 
att kunna bidra till mer kunskap om transpersoners erfarenheter av skolan så behöver jag 

hjälp. Jag behöver cirka 6 pers. I åldrarna 18-35 att göra intervjuer med, det är bara bra om det 
är personer som definierar sin sexuella identitet olika, eller om man väljer att inte definiera sig 

alls. Jag kommer att vara på Uppsala Pride den 6:e och 7:e oktober om man vill ta kontakt 
med mig för en intervju där. Annars är det bara att ringa eller mejla om man är intresserad av 
att vara med så bestämmer vi något tillsammans, jag kommer att försöka boka intervjuerna så 

att de sker under v. 44-46. 
 

Tack för hjälpen! / Leonor Wastesson 
 

Tel: 0739430178 
Mejl: leonor.wastesson@gmail.com eller Facebook Leonor Wastesson 

 

mailto:leonor.wastesson@gmail.com


Bilaga 3 Utdrag ur intervjun med Allan 

 

L- Hur var det för dig att ”komma ut”? Hur var det och när var det? (frågar om C är bekväm 

med begreppet ”komma ut”)  

A- Jag, jag rymde hemifrån. 

L- Ok? 

A- Eh, och det är inte likt mig. När jag var fjorton. Det är en ganska lång historia. Men jag 

kan ju försöka...nej men jag hade varit hos en kompis och då var jag tretton, hade varit hos en 

killkompis under sommaren och ja jag skulle hem och käka och sånt där. Och när jag kom 

tillbaka till honom så sa han att han hade skapat en, på den tiden hade man Lunar (skratt), så 

då hade han skapat en Lunar och skrivit att killen var 87:a och han hette André. Och så sa han 

att det där var min Lunar, för han hade börjat prata med nån tjej på en gång. Och jag frågade 

varför och då sa han att nej det är en rolig grej bara. Sen så började jag, sen så började vi 

skriva med den här tjejen och sen så började hennes kompis höra av sig istället. Så blev det att 

jag satt ... jag fastnade ju i det där. Jag satt ju och skrev med den där tjejen alltså var och 

varannan dag, hela tiden. Sen så bytte vi telefonnummer och såna saker och jag insåg ju aldrig 

vilket fel jag gjorde att jag egentligen satt och ljög eftersom att jag var ju tjej, fast jag var ju 

inte tjej men . Så att det slutade med att vi blev tillsammans... 

L- ok, hur gammal var du då? 

A- Då var jag tretton, skulle fylla fjorton tror jag. Jag åkte till och med, jag lurade min 

mamma att jag skulle göra nånting och så åkte jag till Stockholm och träffade henne och 

såhär, för hon bodde i Stockholm. Och jag träffade henne kanske fem gånger och det här 

pågick ändå i ett år. Och till slut så, hon började ju undra liksom varför jag aldrig kunde 

komma dit oftare och varför jag inte kunde sova kvar och såna saker och varför hon inte 

kunde komma hem till mig och såna saker. Så eftersom jag ljög så kunde jag ju inte göra allt 

det där. Så på ett sätt så förstod jag att jag ljög men på ett sätt så kändes det för första gången i 

mitt liv så kändes det rätt. För hon sa ju han och honom och kallade mig för ett killnamn 

liksom och såna saker. Så till slut så fick jag panik och (tänkte) jag måste ju åka dit och sova. 

(skratt) Då lurade jag min mamma att jag skulle sova hos min faster och min mamma är inte 

dum alltså jag har ju ingen kontakt med min faster så hon började ju undra varför jag skulle 

dit. Så jag åkte dit, till den här tjejen och hade skittrevligt (skratt) alltså. Träffade hennes 

familj och allting, tänkte inte ens på att jag kunde bli påkommen med det jag höll på med. Jag 

hade ju ljus röst och lindade brösten och allt sånt där. Jag hade ju stora kläder så det märktes 



inte. Men man var ju ändå såhär stel som en pinne så att ingen skulle komma på en. Men sen 

efter ett tag så släppte det där och jag blev mer bekväm i rollen liksom. Sen, på kvällen så 

ringer min mamma som en galning och hon sa att du är inte alls hos din faster. Och min faster 

ringde till mig och min faster gick med på att ljuga för min mamma och min faster visste ju 

inte var jag var egentligen eh...så fick jag panik så då stängde jag bara av telefonen på kvällen 

och så sov jag över där. Och jag tror att...det är nog den finaste natten jag har haft i mitt liv 

tror jag. (skratt) Eh...Sen dan efter så åkte jag hem på kvällen. Så jag var ju hemma sent, typ 

vid nio tio på kvällen, sen dan efter. Och så när jag slår på min mobil, det var då 

leveransrapport var nytt (skratt), så då fick jag, det bara rasade in sms. Min pappa ringde mig 

på en gång, för då hade han fått leveransrapport på att jag hade slagit på mobilen, och frågade 

vart jag var och så var jag i stan och då kom dom och hämtade mig i bilen och körde hem mig 

till mamma. Och det var då allting började alltså. Jag bara grät och grät och grät och grät. Och 

dom fattade ju inte vart jag hade varit eller vad jag hade gjort eller nånting. Så jag berättade 

allting för dom då iallafall. Den kvällen eller den natten blev ganska lång. Och så ringde jag 

och berättade för den här tjejen och sa som det var. [...] Så då var jag fjorton tror jag. 
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