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Abstract 
There is a general understanding and a strongly established conception that gender is something 

static, which cannot be questioned or changed. Language can convey and sustain discriminating 

opinions and be privileging for people who are comfortable with and follow current norms. 

 In this study the focus is on the prefix cis-, which describes people who live as, and identify 

themselves according to the normative concepts current in society.  

 The theoretical framework and methodological procedure build on critical discourse analysis 

(CDA). Chosen blog contributions and newspaper texts which touch upon the prefix cis- have 

been analyzed in order to gain an understanding of what the prefix cis- means to people who use 

it. As a tool of analysis content analysis and corpus analysis are used. 

The result of the study shows that words with the prefix cis- are used foremost by two active 

groups in society: transgender persons and feminists. The content analysis shows that these groups 

use the prefix cis- with different implications and that the prefix cis- is a politically loaded word. 

The corpus analysis shows that the prefix cis- is a productive first element, which occurs in 

different combinations and is used in different contexts. Words with cis- as a first element have a 

role to play in shedding light on norms in society and as such nuances the debate about what is 

presumed to be guiding principals. That is to say the binary gender system and patriarchal power 

structures. 

 Further, the corpus analysis shows that word combinations with the prefix cis- have become 

more established in the printed press and the word cisperson is the most frequently occurring word 

of those investigated in the study. 
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Sammanfattning 
Det finns en allmän uppfattning och en starkt förankrad föreställning om att kön är någonting 

statiskt som inte kan ifrågasättas eller ändras. Språk kan förmedla och upprätthålla 

diskriminerande åsikter och vara privilegierande för människor som är bekväma med, och följer 

rådande normer.  

I denna studie fokuseras prefixet cis-, som beskriver människor som lever som, och 

identifierar sig själva i enlighet med de normativa föreställningar som råder i samhället.  

Studiens teoretiska ramverk och metodologiskt tillvägagångssätt bygger på den kritiska 

diskursanalysen (CDA). Utvalda blogginlägg samt tidningstexter som berör prefixet cis- har 

analyserats för att få förståelse för vad prefixet cis- betyder för personerna som använder det. Som 

analysverktyg används innehållsanalys samt korpusanalys. 

Resultatet av undersökningen visar att ord med prefixet cis- främst används av två aktörer i 

samhället: transpersoner och feminister. Innehållsanalysen visar att dessa aktörer använder 

prefixet cis- med olika innebörd och att ord med prefixet cis- är politiskt laddade. Korpusanalysen 

visar att prefixet cis- är ett produktivt förled som förekommer i olika sammansättningar och 

används i olika kontext. Ord med cis- som förled fyller en funktion för att kunna belysa normen i 

samhället och på så vis kan debatten nyanseras kring det som ses som självklara rättesnören. Det 

vill säga det binära könssystemet och patriarkala maktstrukturer.  

Vidare visar korpusanalysen att sammansättningar med prefixet cis- har blivit mer 

etablerade i tryckt press och att ordet cisperson är det mest frekvent förekommande av de 

undersökta orden i studien.  

  

  

Nyckelord: cis-, trans-, kritisk diskursanalys, innehållsanalys, korpusanalys, normer, 

språkaktivism, lingvistik, nya ord 
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1 Inledning 
Under tidsperioden som vi arbetade med uppsatsen, våren 2015, uppmärksammades två händelser 

i media som båda berör vårt uppsatsämne. Gemensamt för de båda ”nyheterna”1 var att personerna 

det rapporteras om har levt med en köns- och identitetsproblematik. I april gav amerikanen Bruce 

Jenner en tv-intervju hos Diane Sawyer2 och berättade att han vid 65-årsålder vill bli sedd som 

kvinna, eftersom han alltid har sett sig själv tillhöra den könskategorin, men levt med en rädsla att 

bli dömd av samhället. Han understryker att han redan i ung ålder känt sig ”kvinnlig”3 men han 

menar samtidigt att han inte vill bli kategoriserad utifrån kön (SVT Nyheter, 2015). En kort tid 

därefter var 10-åriga Sam med i ett nyhetsinslag i SVT där han berättade att han alltid känt sig 

som en pojke. Sam berättade att personer i hans omgivning (föräldrar, kompisar och pedagoger) 

har stått bakom honom i processen att byta könskategori4 (SVT Nyheter, 2015).  

Att det blir mediehändelser när någon ”byter kön” visar å ena sidan hur fast cisnormen är, å 

andra sida kan de ses som ett tecken på ett samhälle i förändring. Vi anser att i händelser som 

dessa kan en underliggande normativ diskussion om kön urskiljas, vilket både kan uppröra och 

bidra till att debatt skapas. Några frågor som verkar vara återkommande i en sådan kontext, vilket 

också framgår i de nämnda mediehändelserna ovan är: Vad gör en person till kvinna respektive 

man? Och hur benämner en någon som inte lever eller identifierar enligt normen? Att sådana 

frågor uppstår kan bero på att det finns en allmän uppfattning och en starkt förankrad föreställning 

i samhället om att kön endast innefattar två kategorier, kvinna och man. Med en sådan 

föreställning anses kön vara något som en tilldelas vid födseln, vilket då också kan vara svårt att 

ifrågasätta. Med ett sådant perspektiv skulle kön vara något essentialistiskt, alltså något fast och 

oföränderligt. 

Här blir språkets benämningar intressanta att studera eftersom det är genom språket vi 

producerar och reproducerar normativa föreställningar om kön vad betyder. Språkets benämningar 

innebär att vissa personer privilegieras medan andra diskrimineras (Wojahn 2015:104–105). 

Benämningar som transperson5, transsexuell6 och intergender7 är några benämningar som 

kategoriserar olika könsidentitet. Butler (1990) talar om genus och kön som två konstellationer, 

                                                
1 Vi har markerat ordet nyheter med citattecken eftersom vi finner att dessa händelser inte representerar något nytt.  
2 Nyhetsankare på ”ABC's Good Morning America” Källa: http://abcnews.go.com/Author/Diane_Sawyer 
3 Vi har valt att använda ordet kvinnlig inom citattecken av den anledningen att Bruce Jenner själv använder ordet 
”female” och ”feminine”.    
4 Här syftar vi till att Sam lever och ser ut som pojke enligt cisnormen.  
5 Ett samlingsbegrepp som används i dag är benämningen transperson. Det ses som ett paraplybegrepp som innehåller 
fler subgrupper, mer information se RFSL.se  
6 Transsexuell är en person vars biologiska kön inte överensstämmer med det mentala könet. 
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var på hon menar att kön ses som biologiskt medan genus i stället ses som något formbart och 

personligt (Butler 2007:55–56). Varför väcks det så många åsikter i samhället när en person vill 

ändra sin identitet och kön?      

Språkrådet8, i samarbete med 

Språktidningen, presenterar varje år en 

Nyordslista med ord som de har bedömt fått en 

ökad användning i språkbruket under det gånga 

året. På Nyordslistan 2014 finns ordet cisperson 

med. Vad är då en cisperson? 

En cisperson är en person som aldrig har 

ifrågasatt sin könstillhörighet, varken fysiskt 

eller psykiskt, utan är bekväm och trygg i det 

kön som hen9 tilldelats vid födseln utifrån 

könsuppdelningen kvinna och man. En 

cisperson har aldrig ifrågasatt sin 

könstillhörighet och har svårt att se att det finns 

människor som avviker från den uppfattningen 

(Wojahn 2015:30). 

Prefixet cis- som i sammansättningen cisperson, har använts sedan början av 90-talet i 

diskussionsgrupper för transpersoner. Detta var ett sätt för dem att benämna icke-transpersoner 

(Språkrådet 2015). Prefixet cis- är latin och betyder ”på samma sida”, vilket är motsatsen 

(antonym) till trans- som betyder ”att träda över”.  

2 Syfte och frågeställningar 
Vår studie fokuserar på prefixet cis-. Med hjälp av diskursanalytiska metoder och av Wojahns 

(2015) definition på språkaktivism söker vi urskilja hegemoniska maktordningar som går att 

koppla samman med prefixet cis-.  

 Språkaktivism innefattar enligt Wojahn (2015) ett medvetet och politiskt motstånd gentemot 

den uttalade normen, från grupper som upplever sig diskriminerade och kränkta via språket. 

                                                                                                                                                          
7 Intergender är en person som varken ser sig som kvinna eller man. 
 
8 Språkrådet är den institution i Sverige som arbetar med språkvård och språkförändring.  
9 Vi använder det könsneutrala pronomenet hen i de fall vi inte vet med vilket pronomenen personen ifråga vill 
benämnas. Vi är medvetna om att det i vissa fall kan anses stötande och provocerande men i vår studie används det 
enbart i ett neutralt syfte.  
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Begreppet innefattar en syn på språkförändringar och de makthierarkier som uttrycks i samhället 

som enligt Wojahn alltid är ett initiativ från aktivister, såsom exempelvis transpersoner och 

feminister (Wojahn 2015:24–27).  

 Vi önskar genom denna studie kunna bidra till att belysa språkliga strukturer som allt för 

ofta ses som självklara, och som kan bidra till att upprätthålla diskriminerande normer i samhället.  

 

Följande frågeställningar söker vi svar på i denna uppsats: 

• Vilken innebörd har prefixet cis- för olika aktörer i samhället? 

• Hur etablerat är prefixet cis- i svensk tryckt press? Vilken betydelse ryms, och vilken 

spridning har prefixet cis- fått? 

	  

3 Teori 
Vår teoretiska utgångspunkt vilar på en tvärvetenskaplig grund och rör sig i någon grad från 

språkvetenskap mot genusvetenskap. I avsnitt 3.1 ges en inblick i kritisk diskursanalys som teori, 

samt vår forskarroll. I avsnitt 3.2 beskriver vi Feministisk Poststrukturalism och Queerteori vilket 

här ska ses som ett komplement till CDA. Till sist tar vi i avsnitt 3.3 upp språkgemenskaper och 

den sociolingvistiska synvinkeln. 

3.1	  Ett	  kritiskt	  förhållande	  mellan	  språk,	  kultur	  och	  samhälle	  
För att kunna besvara våra frågeställningar tar vi hjälp av den kritiska diskursanalysens (CDA) 

teoretiska perspektiv för att forma vår teoriansats. Som teori betraktat erbjuder CDA olika 

teoretiska ingångar, som alla har utvecklats under tid inom olika vetenskapliga discipliner som 

bland annat textanalys, sociolingvistik, antropologi, filosofi, kognitionsvetenskap, retorik och 

lingvistisk pragmatism (Wodak & Meyer 2009:1). 

I denna uppsats används CDA som ett teoretiskt ramverk. Vi ansluter oss till 

poststrukturalismens/konstruktivismens filosofiska syn på språk, men även hur vi kan se och 

förstå hur kollektiva skapandeprocesser av kön och identiteter är situerat i den sociala och 

kulturella världen. Vår uppfattning av världen präglas av vårt historiska och kulturella arv, vilket 

innebär att både vår uppfattning av världen och oss själva lika väl hade kunnat se ut på ett annat 

sätt. Detta betyder samtidigt att det kan förändras över tid. Socialt handlande ses därför som 

diskursivt handlande, eftersom det delvis påverkar hur vi konstruerar och rekonstruerar den sociala 

världen (Winther Jørgensen & Phillips 2000:11–12).  

Ur ett sådant perspektiv blir den sociala världen antiessentialistisk där inget kan tas för givet 

eller betraktas som äkta och oföränderligt. Med denna ansats blir samhälleliga fenomen och 
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förändringsprocesser föremål för vår analys. Syftet är dels att kartlägga hegemoniska 

maktordningar med fokus på konstruktionsprocessen av hur kön kategoriseras genom språket, och 

dels att rikta ljus på pågående diskurser som inbegriper aktiva språkhandlingar – interveneringar i 

normen – som ämnar förändra ojämlika och diskriminerande maktförhållande i samhället.  

Vi använder oss av Fairclough & Wodaks (1997) definitions av CDA där diskurs ses som en 

social praktik som både konstituerar och konstitueras genom interaktion och dess omslutande 

sociala praktiker. Diskurs(er) bildas och ombildas i mötet med andra diskurser. På så vis är 

diskurser ständigt skiftande och formbara i sin karaktär. Wodak & Meyers definition illustreras i 

följande citat: 

 

 […] discourse is socially constitutive as well as socially conditioned – it constitutes 

situations, objects of knowledge, and the social identities of and relationship between people 

and groups of people. It is constitutive both in the sense that it helps to sustain and reproduce 

the social status quo, and in the sense that it contributes to transforming it (Wodak & Meyer 

2009a:6). 

 

En central utgångspunkt i CDA är alltså att kritisk undersöka och synliggöra vilka 

maktordningar som existerar i, och mellan olika grupperingar i samhället. Kategoriserande av kön 

kan ur ett CDA-teoretiskt perspektiv ses en ideologisk effekt för att upprätthålla orättvisa 

maktförhållanden i den sociala världen. Reisigl och Wodak (2009) skriver om ideologiska effekter 

och dess konsekvenser såhär: 

  

Ideologies serve as an important means of establishing and maintaining unequal power 

relations through discourse: for example, by establishing hegemonic identity narratives, or by 

controlling the access to specific discourses or public spheres (’gate-keeping’) 

(Wodak & Reisigl 2009:88) 

 

Att tala om ideologi utan att tala om makt är inte möjligt eftersom det är genom makt vi fastställer 

och skapar kunskap om världen. Detta illustreras även i följande citat:  

 

[…] vi är beroende av att leva i en bestämd (original kursivering) social ordning och denna är 

alltid konstituerad i makt. […] Makten skapar alltså å ena sidan en beboelig omvärld för oss, 

samtidigt som den å andra sidan skär av alternativa möjligheter. 

 (Winther Jørgensen & Phillips 2000:45) 
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Hur hänger då språk och makt ihop? Med en konstruktivistisk språksyn anses språket i sig 

självt vara maktlöst, det är först när det brukas av personer i maktpositioner som språket blir ett 

medel eller verktyg för att skapa eller vidmakthålla en maktordning inom en diskurs (Wodak & 

Meyer 2009b:88). Denna studie fokuserar särskilt på diskussioner och maktrelationer mellan olika 

aktörer som befinner sig i olika maktpositioner i samhället. Vissa av aktörerna vi fokuserar på har 

en mer priviligierad position när det gäller inflytande och förändringsmöjlighet av svenska 

språket. Exempel på sådana aktörer är Språkrådet och journalistkåren, medan andra aktörer driver 

en mer aktivistisk kamp underifrån, i syfte att nå språkpolitisk förändring som t.ex. trans- och 

feministbloggare.  

3.1.1	  Forskarrollen	  &	  reflexivitet	  
Med reflexivitet menas att vi som forskare måste beakta oss själva som en del av den diskursiva 

praktik som tolkas (Winther Jørgensen & Phillips 2000:111). Vi bör vara medvetna om att vi 

aldrig kan inta en fullständig objektiv position i förhållande till forskningsobjektet i studien. Detta 

är också en del av betydelsen ”kritisk” i CDA-studier, till skillnad från studier med andra 

teoretiska och metodologiska utgångspunkter. Wodak och Meyer skriver följande om den kritiska 

aspekten:  

 

CDA researchers have to be aware that their own work is driven by social, economic and 

political motives like any other academic work and that they are not in any privileged position. 

(Wodak & Meyer 2009:7). 

 

 Även om drivkraften ligger i att synliggöra och omkullkasta orättvisa maktstrukturer i 

samhället kan vi inte ignorera att vi som undersökare delvis också reproducerar de konstruktioner 

och föreställningar som vi ämnar omkullkasta. Eftersom vi i texten refererar till tidigare texter 

(diskurser) genom att använda specifika benämningar och begrepp som använts för att tala om hur 

kön kategoriseras. Vi upplever oss själva som cispersoner, vilket (omedvetet) kan ha påverkat 

arbetsprocessen, framförallt vad gäller hur vi har tolkat materialet i studien. 

3.2	  Feministisk	  poststrukturalism,	  queerteori	  och	  syn	  på	  språk	  och	  kön	  
Poststrukturalismen ställer sig frågande till tidigare bildade traditionella teorier och kan ses som 

ett samlingsbegrepp för ett flertal olika teorier. Diskurs och dekonstruktion är två centrala begrepp 

inom poststrukturalismen. Teorin ifrågasätter och kritiserar ”sanningar” som finns samhället. Det 

går inte enligt Gemzöe (2012) att med ett poststrukturaliskt perspektiv tro att världen utgår från en 

och samma sanning. Gemzöe (2012) menar att poststrukturalister ser samhället som föränderligt. 
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Språket är det väsentliga och eftersom även språket är under ständig förändring går det inte att 

utgå från en samlad åskådning, det ter sig olika för varje individ.  

 Eftersom diskurser uppkommer vid det språkliga mötet sammanbinder de vilka betydelser 

som framkommer i interaktioner. Genom diskurser går det att härleda vilka makthierarkier som 

styr samhället. Diskursanalyser är därför viktiga när det kommer till denna teori. (Gemzöe 

2012:131–133) 

 Butler (1990) är en av de främsta könsteoretikerna inom feministisk forskning med 

inriktning mot poststrukturalismen. Butler talar även hon om att makt som utspelar sig samhället 

sker med språkets och politikens inverkan, något som samhällsinvånarna inte kan ignorera eller 

bortse från. Dock är det enligt Butler viktigt att ifrågasätta och aktivt motarbeta skapandet av 

identiteter som görs utifrån samhällets syn och acceptans. Denna kritik kallas för 

”postfeministiskt” och ifrågasätter syn på subjekt och rådande maktförhållanden (Butler 1990:54).  

 Även queer som teori anser vi relevant för vår studie med anledning av att vi bland annat 

undersöker aktörer såsom transpersoner och intergender. Ambjörnsson (2006) menar att queer 

som teori är central när man studerar identiteter, normer och makt (Ambjörnsson 2006:35–37). 

Därav anser vi det är bra att ha en vidgad syn utifrån poststrukturalismen då queer kan tillföra 

ytterligare teoretiska utgångspunkter. 

 Queerteorin ifrågasätter och kritiserar den vetenskapliga tron som finns i västvärlden och 

motsätter sig essentialismen som tidigare varit starkt förankrad inom forskningen. Med 

utgångspunkt i poststrukturalismen, som anser att språket är det centrala när vi skapar vår 

världsbild och sanningar, menar Ambjörnsson att queer anser att det är just genom språket som det 

verkliga och betydelsefulla framkommer (Ambjörnsson 2006:45). Ambjörnsson talar om att 

queerteorin anser att samhällets normsystem formar och ses som en självklar del av den mänskliga 

identiteten och därför berörs normaliteten mycket inom teorin. Genom normalisering förekommer 

makt och är en stor utgångspunkt inom queerteorin. Med influens av makt och med anledning att 

den finns att bevittna överallt i samhället anses makt inte enbart som något förtryckande utan även 

som något skapande. Därför finns inte några mänskliga identiteter eller självuppfattningar utan 

influenser av makt (Ambjörnsson 2006:46–47). Därav blir poststrukturalismen och queerteorin 

viktig i vår uppsats med anledning av att vi tittar på de normer och maktstrukturer som finns i 

samhället genom ord och dess betydelse.  
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3.3	  Språkgemenskap	  	  
Det som kännetecknar en språkgemenskap är de språkliga normer gemenskapen bygger på. Olika 

språkgemenskaper innebär i sin tur också olika normsystem. Språknormer reflekteras sällan inom 

gemenskapen eftersom de upplevs som självklara, då de bygger på konventioner och beteenden 

som språkbrukarna inom gemenskapen är eniga om. Einarsson (2009) menar att det är först när 

någon avviker från normen som den blir synlig, och brukaren därmed ses som ”onormal” 

(Einarsson 2009:35–36). 

	   Baker (2008) menar på att språket skapar våra sociala identiteter och att ordet identitet har 

olika innebörd för olika människor. Baker talar om att människor innehar ett flertal identiteter och 

det är alla dessa identiteter tillsammans som utgör den du är som människa. Vissa identiteter är 

mer förändringsbara än andra, såsom vilken klass du tillhör eller religion, men vissa identiteter 

såsom kön menar Baker (2008) troligen aldrig kommer att ifrågasättas av vissa människor. Här ger 

Baker uttryck för en syn på att kön är så starkt normaliserat i samhället att många tror att den 

identiteten inte går att ändra (Baker 2008:11). Vi tolkar i vår studie att identitet är en viktig faktor 

att analysera och reflektera över då vi anser att normer är det som skapar identitet och privilegium 

bland människor i samhället. 

 Makt är enligt Baker den största drivande anledningen till varför vi innehar ett flertal olika 

identiteter. Detta på grund av att samhället har skapat olika konstruktioner och oskrivna regler 

kring vissa identiteter, exempelvis att män ska vara maskulina och starka och kvinnor ska vara 

mjuka i sin natur. Genom ord manifesteras de oskrivna reglerna och bekräftar de sociala identiteter 

som vi definierar oss med. Baker (2008) menar dock på att det inte är de enskilda orden som 

bekräftar oss utan även hur vi uttrycker oss och även hur vårt skriftliga och talade språk ser ut som 

säger mycket om våra identiteter (Baker 2008:12–15). Vi utgår i denna uppsats med det tankesätt 

som Baker och även Winther Jørgensen & Phillips (2000) har när de menar på att talspråket ses 

som en bindande konstruktion av de många och flexibla identiteter som människor besitter. Olika 

diskurser ses som den grundläggande faktorn för att kunna skapa de olika identiteterna (Winther 

Jørgensen & Phillips 2000:106). För vår studie blir det relevant att se vilka olika diskurser som 

framställs mellan olika aktörer gällande prefixet cis- och hur och om de motsäger varandra.   

4 Tidigare forskning  
I detta kapitel presenteras tidigare studier som gjorts inom ramen för vårt uppsatsämne. I avsnitt 

4.1 redogör vi för etablering av nya ord, i avsnitt 4.2 etableringen som har skett i svenskan 

avseende pronomenet hen för att i avsnitt 4.3 tala om identiteter och normer. I sista avsnittet 4.4 

redogör vi för forskning gällande transpersoner och normer. Undersökningarna är utvalda 
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eftersom de fokuserar på teman som: etablering av nya ord i svenskan, språknormer, språklig 

diskriminering och språkaktivism.  

4.1	  Etablering	  av	  nya	  ord	  i	  svensk	  press	  
 Prefixet cis- anses vara ett relativt nytt prefix i svenskan, vilket kan antas ha genererat ett antal 

nya ord utöver cisperson. En som har studerat nya sammansättningar i svenskan är Svanlund 

(2009) som fokuserar just nya ord som bildats genom sammansättningar. Svanlund har undersökt 

lexikala etablerings- och konvetionaliseringsprocesser.  

Han studerar dels hur omfattande användningsfrekvensen i tryckt massmedia är, dels hur 

språkbrukare förstår ordens lexikala betydelse då orden ses i ett kontextfritt sammanhang, dvs. 

endast orden presenteras för informanten. Metodologiskt tillvägagångssätt i den förstnämnda delen 

genomförs i form av korpusstudier genom fulltextdatabaserna (Mediearkivet) Retriever Research 

och Presstext, även Språkbanken vid Göteborgs universitet används för att på ett mer nyanserat 

sätt beskriva stegen i etableringsprocessen. Den kompletterande delen av undersökningen 

genomfördes med hjälp av enkätundersökningar som var riktade till studenter i nordiska språk vid 

Stockholms universitet (Svanlund 2009:47).  

Vidare analyserar Svanlund etableringsgraden av nyorden baserat på användningsfrekvensen 

– dvs. hur ofta ett ord uppträder – i det svenska skriftspråket, exempelvis i tidningsartiklar, 

bloggar, litterära verk etc. Ett annat sätt att gradera etableringen är genom att studera kontexten 

runt ett nyord och på så vis utläsa i vilken utsträckning det nya ordet förklaras för läsaren med 

hjälp av s.k. metasignaler. Detta menar Svanlund är ett bra sätt att se hur långt i 

etableringsprocessen ett nytt ord har kommit (Svanlund 2009:51–52). Författaren konstaterar att 

etableringsprocessen sker i flera steg, och att olika ord etableras olika snabbt. Huvudsakligen talar 

Svanlund om två olika aspekter som påverkar hur nya ord etableras. I det tidiga skedet av 

etableringsprocessen handlar det främst om att språkbrukarna introduceras till ordet. Men för att 

nya ord skall få spridning krävs det inte bara en introduktion, utan språkbrukarna måste också 

finna ordet användbart – att det i vissa situationer eller kommunikativa sammanhang uppstår ett 

behov på ett nytt sätt benämna eller kategorisera nya fenomen, ting och händelser. (Svanlund 

2009:235). 

Avslutningsvis problematiserade författaren begreppet etablering och ställer sig frågan ”Vad 

är det för enhet som etableras?”. Svanlund anser att etablering är komplext begrepp då man å ena 

sidan tittar på ordens etablering vad beträffar användningsfrekvensen, å andra sidan hur väl 

språkbrukarna känner till ordens betydelse. Svanlund talar om att det inte är självklart att 

språkbrukarnas kännedom om ordens betydelse nödvändigtvis är linjär med 
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användningsfrekvensen. En orsak till detta menar Svanlund kan vara att ord som vi stött på flera 

gånger noteras lättare och blir begripligt i betydelsekontexten – tillsammans med andra ord – som 

innehållet i sin helhet förstås, trots att betydelsen av ordet i sig inte är helt självklart (Svanlund 

2009:228). Svanlund poängterar också att graden av effekt vad beträffar nya ords spridning och 

etablering beror till stor del på vilka spridarna är och vilken status de har i samhället. Även vart 

ordet uppträder tycks påverka etableringsprocessen (Svanlund 2009:240). 

4.2	  Etablering	  av	  hen	  
Pronomenet hen har liksom prefixet cis- en uppkomst i HBTQ-världen och hen har använts inom 

sådana kretsar sedan början av 2000-talet (Milles 2013). Feminister anammade främst ordet för att 

problematisera de normer som finns i samhället gällande kön. Milles (2013) beskriver att den 

ursprungliga avsikten med pronomenet hen troligen var en generisk funktion men att det nu även 

refererar till mänskliga individer, där somliga exempelvis inte vill avslöja sin könsidentitet.  

 Milles undersökning visar på att hen har en förankring i den offentliga svenskan och att det 

används både inom journalistiken, i studenters språkbruk samt inom vissa politiska partier. Hen 

används även för att benämna både cis- och transpersoner. Dock är hen inte ännu etablerat i 

myndigheternas texter och Milles anser att det troligtvis beror på att texter av dessa slag har en 

annan innebörd och tyngd språkmässigt. Milles kan inte dra slutsatsen att ordet kommer bli helt 

accepterat och etablerat i svenskan men att följderna av debatten skapar fler diskussionsområden 

som är intressanta att studera för vidare förståelse. Även Wojahn (2015) diskuterar i sin 

avhandling om att etableringen av hen har hjälpt och skapat en förståelse för många som 

identifierar sig som transpersoner, att äntligen kunna benämna sig själv utan att behöva förklara 

sig allt för mycket för sin omgivning. Det gör att diskussion skapas gällande kön och identiteter 

(Wojahn 2015:112). 

4.3	  Identiteter	  och	  normer	  
Identiteter och normer är två centrala begrepp i vår studie och Bergström (2007) talar i sin 

avhandling om hur svårt det är med identiteter i ett samhälle uppbyggt av normer som innefattar 

existens av enbart två kön. Kön antas vara något som är oföränderligt och naturligt, därav blir det 

problematiskt när människor avviker från den synen. Det blir svårt för vissa personer att hitta en 

identitet och här menar Bergström att det finns en språklig brist och handikapp för människor i 

samhället som vill uttrycka sig annorlunda mot normativa föreställningar (Bergström 2007:145). 

Även Wojahn (2015) har sett i sin avhandling att transpersoner uttrycker en avsaknad av ord för 

att kunna identifiera sig själva och dess omgivning (Wojahn 2015, s.110).  
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Wojahn talar om de normer som finns i vårt samhälle gällande kön och nämner 

tvåkönsmodellen som innefattar ”TvåKönandet” och ”CisKönandet”. TvåKönandet står för att det 

idag enbart finns två erkända kön i samhället och CisKönandet ses som att det kön du tilldelats vid 

födelsen är det som följer dig resten av livet och är inte föränderligt (Wojahn 2015, s.104-105). I 

Wojahns avhandling går det att uttyda att uppkomst av nya ord som utmanar och ifrågasätter den 

allmänna normen ses som viktiga i en kamp gentemot fördomar och diskrimineringar som 

cisnormen utsätter olika minoritetsgrupper för (Wojahn 2015, s.111).     

 

4.4	  Transpersoner	  och	  normativa	  föreställningar	  
Då en av de stora aktörerna som benämns i denna uppsats är transpersoner är det viktigt att få 

insikt och söka förståelse för dessa. Jacobsson (2014) undersökte i sin uppsats heteronormen, 

könsidentiteter och könsidentifikationer som förekommer för transpersoner i dagens Sverige. 

Genom kvalitativa intervjuer belystes de könsnormer och diskrimineringar som transpersoner 

utsätts för där det sedan tidigare framkommit i kvantitativa studier att en stor del av transpersoner 

innehar sämre psykologisk hälsa än andra i samhället. Även Stenholm & Windahl gjorde en 

liknande studie i sin uppsats från 2011 om hur transsexuella upplever de rådande normer som 

finns idag och hur de blir påverkade av dessa.  

Båda studiernas resultat visade på att det finns en rädsla bland transpersoner att kliva ut och 

konfrontera normen samt ett tvång att ingå i en norm de inte kände sig bekväma med. Även 

förmedlades en känsla bland respondenterna i undersökningarna att de kände sig manade att bete 

sig stereotypiskt i det kön som de nu representerade, på så vis kompensera för att de gått från ett 

kön till ett annat. En annan kandidatuppsats från 2014, skriven av Nyberg & Larsson, fick ett lite 

mer avvikande resultat. Deras resultat tydde på en stor positivism gentemot transpersoner i dag, 

både från självaste samhället och från vänner och släkt. Dock fanns det en underton att de som 

deltog i studien ofta upplevt ensamhet och ibland våld och övergrepp och därav är transsexuella en 

utsatt grupp i samhället med anledning av att de avviker från rådande normer. 

5 Metod 
I detta avsnitt redogör vi för de metoder vi använt oss av. Se avsnitt 5.1 för tillvägagångssätt för 

insamling av vårt empiriska material. I avsnitt 5.2 redogör vi för hur vi använt oss av 

innehållsanalysen och i avsnitt 5.3 förklaras korpusanalysen 

5.1	  Val	  av	  metoder	  och	  tillvägagångsätt	  
För att kunna få en inblick i vilken spridning prefixet cis- har i samhället är det viktigt att titta på 
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vilka metoder som är bäst lämpade för denna undersökning. Med utgångspunkt i CDA har vi valt 

innehållsanalys samt korpusanalys som verktyg. 

         Vi har valt att begränsa oss till att enbart titta på vad prefixet cis- har för innebörd bland 

transpersoner och feminister genom bloggar skrivna av sådana självidentifierade personer. 

Anledning till denna begränsning är att vi har sett att ord med prefixet cis- har sin uppkomst och 

brukas mest inom sådana kretsar, detta efter den stora mängd artiklar och inlägg vi studerat inför 

denna uppsats. Wojahn (2015:30) skriver att prefixet cis- är en politiskt laddad beteckning och 

därför anser vi att det är inom kretsar som exempelvis transcommunityt det går att urskilja de 

flesta attityder kring prefixet cis-, och få ett relevant material till vår studie. 

 De personer som innefattas av cisnormen är till stor del ovetande om vad prefixet cis- 

innebär. Därför har vår studie kompletteras med en korpusanalys för att genom denna se hur 

omfattande spridningen av prefixet cis- är inom press och på sociala medier. Sökning har därför 

gjorts på Retriever Reasearch och i Språkbankens korpusar med vissa urval och begränsningar, se 

mer information i kapitel 8. 

         Vi startade sökningen i Retriever Research genom att enbart söka på prefixet cis- vilket 

resulterade i ett stort antal träffar (34 663) vilket för oss hade varit omöjligt att gå igenom. 

Eftersom den större delen av orden inte var ord med cis- som förled utan på ett eller annat sätt 

bestod av ord innehållande bokstavskombinationen cis. Exempelvis precis, Cissi, CIS osv. Med 

tanke på både omfång och tidsram valdes följande ord ut som undersökningsord: cisperson, 

ciskvinna, cisman och cisnorm med motiveringen att prefixet cis- betydelse syftar till att benämna 

det binära tvåkönssystem som existerar i västvärlden. 

         I Språkbanken erbjuds en mer detaljerad sökfunktion och här var en sökning på cis- som 

förled möjlig. Stubbs (2002) menar att det finns goda skäl att inte enbart studera ett specifikt ord 

när betydelsen står i fokus, han uttrycker sig såhär: 

 

 ”[…] it is not the words which tell you the meaning of the phrase, but the phrase which 

tells you the meaning of the individual words in it.” (Stubbs 2002:14). 

5.2	  Innehållsanalys	  
Vi söker med hjälp av innehållsanalysen i bloggtexterna urskiljbara diskursiva inslag. Vi avser 

försöka tolka den sociala innebörden, det vill säga, bland vilka aktörer prefixet cis- används. Med 

detta menar vi sådant som explicit uttalats i texterna. Metoden innehållsanalys blir lämplig i vårt 

fall eftersom vi försöker kartlägga olika användningsmönster som går att urskilja i vårt material. 

         Med innehållsanalys som metod kombinerar vi våra teoretiska utgångspunkter med våra 
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frågeställningar och får på så vis en djupare inblick och förståelse för vad prefixet cis- lingvistiskt 

representerar i olika sammanhang och bland olika aktörer. Wodak & Meyer (2009b) menar att 

metoden inte har fasta, låsta kategorier/teman eller verktyg. De menar att dessa fastställs och 

modifieras av forskaren inför varje forskningsstudie (Wodak & Meyer 2009b:95,110). Med en 

sådan definition har vi valt att titta på aktörer vi som forskare finner relevanta för vår studie och 

analyserar hur aktörernas åsikter realiseras i texterna vi undersöker. 

        I enlighet med hur Bergström & Boréus (2012) presenterar innehållsanalys kommer vi att 

utifrån olika koder och teman använda oss av innehållsanalysen för att se hur vissa fenomen, 

exempelvis makt, kan kopplas till användandet av prefixet cis-. Med utgångspunkt i CDA kommer 

vi i analysen att försöka kartlägga och kategorisera teman och mönster i vårt empiriska material. 

Wodak & Meyer (2009b) skriver om att det inom metoden kritisk diskursanalys finns tre 

övergripande koncept för att diskursivt undersöka texter: makt, kritik och ideologi (Wodak & 

Meyer 2009b:87).  

 Vår kritiska utgångspunkt blir som Wodak & Meyer (2009) beskriver det, ett ifrågasättande 

av fastställda demokratiska normer och maktdiskrimineringar. Därav knyter vi även samman 

poststrukturalismens teori gällande ifrågasättandet och kritiserandet av självklara 

maktförhållanden i samhället. 

         Metoden innehållsanalys kan användas både kvantiativt och kvalitativt, där den kvantiativa 

innehållsanalysen innebär räknande och mätning av vissa förekomna ord i olika texter, medan den 

kvalitativa innehållsanalysen innebär ett större tolkningsutrymme för forskaren och lämpar sig bra 

vid intervjuer eller personliga texter (Bergström & Boréus 2005:50–51). I vårt fall är den 

kvalitativa innehållsanalysen mest relevant. 

        Efter att insamling skett av vårt empiriska material lästes samtliga citat av oss båda ett flertal 

gånger för att vi skulle kunna bilda oss en förståelse för innehållet. Vi valde sedan att dela upp 

citaten i fyra olika teman/kategorier som vi tyckte förekom tydligt i materialet: att synliggöra 

maktordningen, att kunna benämna normen, en eftersträvan av att ingå i cisnormen samt hat mot 

normen.  

 Därefter gjorde vi kodningen att de citat som berörde prefixet cis- specifikt hamnade under 

temat Benämning av normen, de citat som diskuterade makt och normer lades under temat 

Maktordningen, de citat som förmedlade en direkt samt indirekt önskan om att vara en del av 

cisnormen placerades under temat Eftersträvan och de citat som innefattade ordet hat och till viss 

del makt och patriarkatet/cismän hamnade under temat Hat. 

 Sedan kodifierades samtliga citat. För att kunna placera in citaten i olika under- och 

överkategorier tilldelades varje citat en specifik kod. Därefter lästes citaten grundligt ytterligare en 
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gång för att se om vi som forskare verkligen var överens om de olika teman och dess innebörd. 

Efter detta inledde vi vår djupgående analys av citaten och dess innebörd, se vidare kapitel 7. 

         Eftersom vi söker efter förståelse för prefixet cis- och dess innebörd var det relevant för 

studien att uppsöka den grupp där prefixet cis- är mest frekvent använt, i det här fallet 

transcommunityt. Därför kontaktades en transperson för en kvalitativ intervju. 

        Kvale & Brinkmann (2014) menar att syftet med kvalitativa intervjuer inom ett 

forskningsämne innefattar viljan att söka förståelse för respondentens egen uppfattning och 

tolkning av det valda området (Kvale & Brinkmann 2014:41). Med anledning av att intervjun har 

ett redan uttalat syfte avviker samtalsformen från det vardagliga samtalet som sker mellan 

människor, och utgår i stället från en specifik teknik, vilket innebär att samtalet struktureras i olika 

grad.  

 Intervjun vi genomförde vid datainsamlingstillfället är att betrakta som semistrukturerad 

enligt Kvale & Brinkmanns modell. Med semistrukturerad menas att intervjun varken klassas som 

ett vardagligt och öppet samtal, men inte heller eller är ett strikt och slutet frågeformulär (Kvale & 

Brinkmann 2014:45). Vi har använt oss av en fast ram, en intervjuguide, vid intervjutillfället. 

5.3	  Korpusanalys	  	  
Korpusanalys används här som ett metodologiskt tillvägagångssätt för att samla in data. Metodens 

fördel ligger i dess smidighet när det gäller att söka kartlägga hur ord eller uttryck används i 

språkbruket (Baker 2010:10). Korpusanalysen har både kvantitativa (frekvensmätning) och 

kvalitativa (kontext och betydelse) egenskaper (Mautner 2009:123).  

 Vår ambition är att genom en korpusanalys finna svar på hur etablerat prefixet cis- är i 

svensk tryckt press. För att kunna fastställa etableringsgraden av de undersökta orden har vi 

använt Svanlunds (2009) analysmodell. Vidare beskrivning av analysverktygen presenteras i 

kommande avsnitt 8.  

  I den kvalitativa delen ämnar vi främst söka förståelse för hur ord med prefixet cis- 

betydelsefixering ser ut i bruket. Vi noterar inte enbart att cis- dyker upp i tidningstexterna, utan 

studerar även hur användningsmönstret för prefixet cis- ser ut för orden cisperson, ciskvinna, 

cisman och cisnorm. Här blir kontexten som omsluter dessa ord viktig för analysen, “it is not the 

words which tell you the meaning of the phrase, but the phrase which tells you the meaning of the 

individual words in it.” (Stubbs 2002:14). Betydelseetablering utläses alltså både utifrån hur ofta 

de studerade orden förekommer men också hur orden introduceras för läsaren. Förväntas läsaren 
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förstå betydelsen/innehållet, eller förklaras ordet av skribenten? Svaret finner vi i 

konkordanskontexten10  

Konkordanskontexten är relevant att studera för att vi ska kunna kartlägga vad 

språkbrukarna (journalisterna) anser prefixet cis- har för innebörd. Detta ger oss en möjlighet att 

inte bara förstå hur prefixet cis- brukas, utan även kartlägga hur etablerat ordet är i svensk press i 

dag. Såhär skriver Baker i boken Sociolinguistics and corpus linguistics om just konkordans:  

 

As well as allowing researchers to check that words have the meanings or uses that we claim 

they do, concordances also allow researchers to identify linguistic patterns, which can be 

based on grammar, meaning, pragmatics and discourse. (Baker 2010:21).  

 

Vi försöker också hitta mer specifika relationer mellan cisperson, ciskvinna, cisman och 

cisnorm och andra ord. Detta genom att studera vilka ord som samförekommer med prefixet cis-. 

På så vis får vi förståelse för i vilket sammanhang (typ av text) cis- brukas av journalister, men 

även vilken betydelse de utvalda orden har i den kontext som de brukas. Kollokationsanalysen har 

begränsats på så vis att vi endast kommer att redovisa de fem vanligaste orden som 

samförekommer med de undersökta orden i Retriever Research och Språkbanken. 

5.3.1	  Analysmodell	  
Analysmodellen som används för att besvara hur etablerat orden cisperson, ciskvinna, cisman och 

cisnorm är i tryckt press bygger på Svanlunds (2009) analytiska principer som har ett fokus på 

betydelseetableringsprocessen.  

5.3.1.1	  Betydelser	  och	  förklaringar	  
I samband med att nya ord eller uttryck används i tidningstexter är det vanligt att skribenten 

förklarar ordet eller uttrycket genom att syntaktiskt eller grafiskt presentera en förklaring. Dels 

genom att placera en asterisk eller parentes och dels genom att skribenten med olika 

konstrukstionsramar signalerar det aktuella ordets betydelse för läsaren.  

 Det förstnämnda innebär att läsaren hänvisas till textens slut, varpå denne i en fotnot kan 

finna en förklaring av det aktuella ordet eller uttrycket. Den andra typen av förklaringsstrategi 

innebär att skribenten förklarar det aktuella ordet eller uttryckets betydelse i andra ordalag.  

Enligt Svanlund (2009) är det viktigt att vara extra noggrann i sökandet efter 

betydelseförklaringar, då det inte är helt enkelt att urskilja vad som kan räknas som just en 

                                                
10 Med konkordanskontext menas en del i texten där det undersökta ordet uppträder. I korpusanalysen har 50 ord före 
och efter de aktuella orden studerats.  
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förklaring. Särskilt aktsam bör en vara när en ser till konstruktioner som: A innebär/betyder B och 

A det vill säga B, eftersom det likväl kan betyda att skribenten når en konklusion av ett tidigare 

nämnt resonemang (Svanlund 2009:55). 

5.3.1.2	  Metasignaler	  
I benämningen metasignaler ryms olika typer av metamarkörer: reservationer, metautpekningar 

och perspektivmarkörer. Alla syftar till hur skribenten i texten metakommenterar ord och uttryck. 

Sådana signaler indikerar att betydelsen av ord eller uttryck som använts är knepiga att lista ut för 

läsaren utan vidare förklaring (Svanlund 2009:51–52).  

5.3.1.3	  Reservationer	  
Reservationer kan uttryckas på olika sätt. Ett vanligt sådant är att skribenten använder sig av 

citattecken för att metamarkera, dvs. göra läsaren uppmärksam på ett ord eller uttryck som är nytt, 

okänt, ovanlig i sammanhanget eller till och med påhittat av skribenten själv. Citattecken används 

vanligtvis för att objektspråksmarkera ett ord, eller för att markera någon annans ordval i direkta 

citat (Svanlund 2009:52). 

Den andra typen av reservationer är så kallad, dvs. att skribenten direkt i löptexten använder 

sig av andra ord som är väletablerade i det allmänna språkbruket för att förklara det okända ordet 

eller uttrycket.  

5.3.1.4	  Metautpekningar	  och	  perspektivmarkörer	  	  
Med metautpekningar menas uttryck som har som funktion att peka ut andra uttryck. Funktionen 

blir att skribenten på så vis kan metakommentera det aktuella ordet eller uttrycket i texten 

(Svanlund 2009:52–53). Vanligtvis används substantiv som: ordet, begreppet, beteckning, 

benämningen, termen, uttrycket och metaforen som metautpekning. Metautpekningar är enligt 

Svanlund (2009:53) ett sätt för skribenten att redogöra för läsare hur det aktuella ordet brukar 

användas av andra, samt vad det vanligtvis har för betydelse. 

5.4	  Metoddiskussion	  av	  korpusanalys	  	  
Inom språkvetenskapen råder det delade meningar om korpuslingvistiken. Vissa forskar menar att 

korpuslingvistik enbart är en metod, ett tillvägagångssätt som bygger på andra teoretiska 

språkprinciper. Medan andra menar att korpuslingvistik i sig självt kan ses som en ny teoretisk 

falang inom det lingvistiska forskningsfältet (Baker 2010:6).  
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6 Material  
I detta avsnitt redovisas vilket material vi använt oss av i denna uppsats och hur insamling av 

materialet gått till. I avsnitt 6.1 beskriver vi det bloggtextmaterial som vi har analyserat. I avsnitt 

6.2 beskrivs hur insamlingen av detta material har strukturerats. I avsnitt 6.3 beskriver vi den 

kvalitativa intervjun och dess innehåll. Slutligen förklarar vi i avsnitt 6.4 korpusmaterialet och 

hur vi samlat in det. 

6.1	  Bloggtextmaterial	  
Internet är en viktig och bekväm källa i uppsökandet av respondenter men även för att ta del av 

bloggar skrivna av bl.a. transpersoner. Många använder bloggar för att nå ut och interagera med 

omvärlden (Stakston 2010:74) men också för att nå likasinnade, exempelvis personer i 

minoritetsgrupper såsom transpersoner etc. En annan viktig aspekt är möjligheten att kunna 

förmedla den kamp många genomlever på en daglig basis. Vi finner också att vissa av 

bloggskribenterna försöker förmedla kunskap och vädjar till allmänheten om förståelse. En blogg 

kan ses som en öppen dagbok över nätet (Jansson 2015) och med den definitionen kan det antas att 

de personliga åsikter som förmedlas på bloggen är öppna för allmänheten att studera och reflektera 

över utan att skribenten ifråga behöver ge sin tillåtelse för en insamling av empiriskt material. 

         En kvalitativ intervju genomfördes med en transperson för att komplettera blogg- och 

korpusmaterialet. För att undvika risken att respondenten skall anses som ensam talesperson för 

hela transcommunityt har intervjucitaten integrerats med bloggmaterialet i avseende att söka svar 

på vår frågeställning. 

6.2	  Insamling	  av	  bloggmaterial	  
Insamling av bloggmaterial skedde genom Googlesökningar på ord såsom trans, cis, norm, 

feminist och intergender. Totalt innefattar vårt material citat från 15 olika bloggar där 4 av 

skribenterna är självidentifierade transpersoner, 9 stycken är bloggar med feministisk anknytning 

och två av bloggarna är självidentifierade som intergender. 

 Många av de bloggar vi läste beskrev enbart vad själva prefixet cis- betyder (liknande 

ordbok) och det fanns på många bloggar ingen vidare diskussion om prefixet och dess innebörd. 

Eftersom vi sökte människors egna reflektioner och uppfattningar gjordes därför en avgränsning 

genom att bortse från de bloggar som enbart förklarade vad prefixet cis- betyder och som inte 

ytterligare använde prefixet cis- i inlägg eller löpande text. Därav fick vi totalt ett urval på 15 

bloggar som alla innefattade olika citat som diskuterade prefixet cis- och normer i olika 

sammanhang. Efter det valdes bloggcitat ut för vår studie där alla antingen diskuterade ord med 

cis- som förled eller normer/fördomar. 
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 Innan studiens materialinsamling påbörjades hade vi genom debattartiklar och presstexter 

fått intrycket att prefixet cis- till största del brukas inom transcommunityt och den feministiska 

sfären, vilket gjorde att vi främst sökte bland bloggar skrivna av självidentifierade transpersoner 

och feminister. Därefter delades citaten in i tre olika övergripande kategorier: transbloggar, 

intervjucitat och feministiska bloggar. Vi väljer här att klassificera bloggarna som transblogg och 

feministisk blogg med anledning av att skribenterna själva har definierat sig på så vis. 

6.3	  Genomförande	  av	  kvalitativ	  intervju	  
Vi valde att komplettera vårt bloggmaterial med en intervju. Intervjun tog exakt 31,27 minuter och 

dokumenterades via ljudinspelning. Respondenten fick innan intervjun information skickad 

angående syfte och upplägg så att denne hade möjlighet att avbryta under intervjun eller avstå 

innan. Respondenten fick även möjligheten att själv välja vilket pronomenen hen ville att vi skulle 

använda i studien. Julian definierar sig själv som man och ville därför att pronomenet han skulle 

användas. Därför refereras Julian i analysen till som han. 

        Intervjun genomfördes med hjälp av en intervjuguide där vi innan intervjutillfället hade 

sammanställt de frågor vi sökte svar på med utgångspunkt i våra frågeställningar för denna 

uppsats. I vårt arbete utgår vi från Vetenskapsrådets etiska riktlinjer gällande humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning.  

Innan intervjun genomfördes översändes Vetenskapsrådets etiska riktlinjer via mejl till 

respondenten. I mejlet var vi tydliga med att förmedla vårt syfte, och att den intervjuade hade 

möjlighet att framträda anonymt, att den intervjuade själv bestämmer vilket pronomen hen 

föredrar i sitt medverkande samt att möjligheten ges att godkänna de citat som kommer att 

användas. Samt att möjligheten att korrigera uttalanden finns om något verkar oklart. 

6.4	  Korpusmaterial	  
Materialet till korpusanalysen är hämtad från textdatabaserna Retriever Research (Mediearkivet) 

och Språkbanken vid Göteborgs universitet. Vi har sökt på fyra olika sammansättningar med 

prefixet cis-: cisperson, ciskvinna, cisman samt cisnorm.  

Vår sökning startade först i Språkbankens korpusar. Den sökningen gav inte några träffar på 

prefixet cis- i presstext utan enbart på bloggar, diskussionsforum och Twitter. Materialet i 

korpusanalysen består därför mestadels av tidningsartiklar hämtade från Retriever Research. 

Vidare refererar vi till tidningsartiklarna i analysen som källartiklar. Källmaterialet består 

mestadels av storstadspress (ex. Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Sydsvenskan), prioriterad 

landsortspress (ex. Jönköpnings-Postens, Upsala Nya Tidning) och lokaltidningar (ex. 

Södermalmsnytt) och även tidskrifter (Aktiespararen och Modern Psykologi).  
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Trots att sökningen på Språkbanken inte gav utslag på några tidningsartiklar anser vi att resultatet 

av sökningen är intressant och användbart för analysen. Eftersom vi då kan se och jämföra var 

prefixet cis- används mest. Det styrker även vår teoretiska ansats, dvs. att den rådande normen 

sällan benämns eller ifrågasätts.  

7 Analys av bloggmaterial 
I avsnitt 7.1 följer vår analys av bloggmaterialet och intervjun samt de olika aktörerna, det vill 

säga transpersoner och feminister som diskuterar prefixet cis-. Analys och resultat i avsnitt 7.1.1 

– 7.1.4 beskrivs utifrån de teman som vi kunnat urskilja i kodningsprocessen. I avsnitt 7.2 följer en 

sammanfattning av resultatet från analysen av blogginläggen och intervjun. 

7.1	  Olika	  aktörer	  och	  prefixets	  betydelse	  
I vår analys har vi tittat övergripande på vad de 68 citaten förmedlar för innebörd gällande prefixet 

cis- utifrån en språkvetenskaplig synvinkel. De citat som diskuteras i analysen representerar 

materialet som helhet. Citaten har valts ut för att förmedla en övergripande inblick och en 

koppling till teori och tidigare forskning. De kategorier som analyseras är: Maktordningen, 

Benämning av normen, Eftersträvan samt Hat. Se tabell nedan för att få en bättre bild om hur 

kategorisering av materialet gått till. 

 

Tabell 1. Övergripande kategoriseringar av blogg- och intervjucitat 

Kategori/Tema Antal citat Förklaring 
Maktordningen 49 Att kunna benämna maktordning med ord, 

att tala om olika kategoriseringar. Exempel 

på förekommande ord: makt, 

maktordningen, cisnorm, förtryck, 

cispersoner, identitet. 

Benämning av normen 9 Olika ord med förled cis- som benämner en 

stor och självklar grupp i samhället. 

Exempel på förekommande ord: laddat, 

cisperson, normer, ifrågasätta, normalt, 

onormalt. 

Hat 7 Hat mot normer, hat mot partriarket, hat mot 

samhället. Exempel på förekommande ord: 

hat, cishatar, fördomar, cispersoner, 
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upprörda. 

Eftersträvan 3 Att bli en cisperson. Exempel på 

förekommande ord: vill, cis, önskar, 

cismänniska. 

Totalt 68  

 

Nedan följer analysen där presentationsföljden av kategorierna överensstämmer med ovanstående 

tabell. Detta med anledning av vilka teman som innefattar flest citat och därför framträder 

tydligare än andra.  

7.1.1	  Att	  synliggöra	  maktordningen	  
Med temat: Att synliggöra maktordningen menas citat som språkligt i vårt material uttrycker att 

det finns makt och olika maktsystem i samhället. Detta tema är det som innefattar mest material i 

vår analys. 

En av de mest dominanta normerna i dagens samhälle är normen med det binära 

könssystemet, där enbart det manliga och kvinnliga idag finns representerat. Butler påpekar att det 

inom den feministiska poststrukturalismen diskuteras om vad som egentligen definierar kön och 

vilken maktordning som framställs som tydligast i samhället (Butler 1990:69–70). I enlighet med 

hur Butler reflekterar anser vi att transpersoner i vårt material försöker att förmedla en 

problematik med vilka aktörer som fastställer könsidentiteten och vilket syfte den fyller för 

människor i olika sammanhang.  

 

Exempel 1. Hämtat från <https://ciskrig.wordpress.com/2014/04/29/att-vara-trans-i-en-cisvarld-

gastblogg-av-flojke/>, publicerad 29 april 2014 

 

I vårt samhälle förväntas alla människor vara cispersoner, och förväntas vara antingen män 

eller kvinnor. Det finns alltså en cisnorm. 

Är du cisperson märks nog inte den här normen så tydligt. 

Så tänk dig att du är transperson. Tänk dig att nästan hela världen bestämt sig för att din 

identitet är ett löjligt och poänglöst påhitt. 

 

Bloggaren Flojkes kommentar i citat nr 1 kan tolkas som att cispersoner i grupp ifråga inte är 

medvetna om det förtryck som de faktiskt ger uttryck för. Via sin blogg tycks det som att personen 

ifråga försöker upplysa den som läser (troligen en cis-person) att bli medveten om hur det skulle 
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kännas att stå på den andra sidan, det vill säga som transperson, och uppleva en känsla av 

utanförskap. Med de förstärkande adjektiven ”löjligt” och ”poänglöst” visar hen här att normen 

projicerar ett narraktigt uttryck för synen på transpersoner. I vårt material märks det tydligt att 

transpersoner uttrycker, att det finns ett ”vi” och ett ”dem” i samhället. Med att förlägga prefixet 

cis- framför ord såsom normen visas det språkmässigt en tydlighet av att cis är motsatsen till 

trans. Detta kan förstås i termer med hur queerteorin resonerar kring att synen på 

könsuppdelningen ses som ett naturligt förekommande fenomen. Inom teorin kritiseras den 

allmänna synen på att kön är något som finns inom alla människor som ett inneboende kvinnligt 

eller manligt väsen. Dessa väsen ses innefatta vissa attribut och yttranden som alla människor 

anses representera, såsom manlig styrka eller kvinnlig mjukhet. Något som poststrukturalister och 

queerteoretiker ställer sig frågande till (se bland annat Ambjörnsson 2006, Butler 1990). 

Cispersoner anses idag vara majoriteten av samhället och att du då bör passa in som man 

eller kvinna, både kroppsligt och själsligt, och så länge du befinner dig inom någon av dessa 

kategoriseringar så menar hen att du troligen inte kommer att reflektera över att du då förstärker 

normen ytterligare. Något som ytterligare går att urskilja i materialet är att det förekommer en del 

diskussioner rörande makt, fördomar och diskrimineringar. 

 

Exempel 2. Hämtat från <http://trollhare.com/2010/04/16/cispersoners-konsidentitet-och-

konsuttryck-en-bortglomd-majoritet/>, publicerad 16 april 2010 

 

De flesta cispersoner är inte trångsynta, men däremot är det många som har fördomar om 

andra. En vanlig fördom som cispersoner har är att det bara finns två kön; det verkar vara 

något de tröstar sig med när de drabbas av tillfällig genusförvirring. Många cispersoners 

egenupplevda könsidentitet verkar nämligen bli direkt hotad om de möter någon de inte 

direkt kan sortera som man eller kvinna. Det tyder på att en stor del av deras 

könsuppfattning är oerhört osjälvständig. 
 

Med anledning av att människor klassas som antingen man eller kvinna i samhället verkar 

bloggaren Trollhare i citat nr 2 vilja frambringa en problematik som finns hos cispersoner. Enligt 

vår tolkning anser hen att cispersoner inte själva kan bilda sig en egen uppfattning gällande kön 

utan förlitar sig enbart på vad normen säger dem. I vårt material framkommer det tydligt att 

transpersoner anser att människor som ingår i de normativa föreställningarna (cis) ofta har en 

bristande kunskap och oförståelse gentemot dem som grupp. Som Gemzöe (2012) talar om är 

språket det centrala i vår verklighet eftersom det reflekterar och för vidare våra historiska 
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erfarenheter (Gemzöe 2012:132) men då det sedan tidigare inte funnits ord för att benämna alla 

transpersoners könstillhörighet kan det antas som svårt för människor som ingår i normen att 

känna till andra beteckningar än deras eget genus och kön. Det gör att många cispersoner inte har 

subjektiviteten att inneha förståelse för transpersoner förrän de faktiskt möter en transperson på 

riktigt. 

 

Exempel 3. Hämtat från <http://normkritikern.tumblr.com/tagged/normer>, publicerad 7 januari 
2015 
 

Genom att vara cisperson upprätthåller en transfobin även om en inte uppför sig 

transfobt eller nödvändigtvis är transfob själv. Det beror på att cispersoner gynnas av 

samhället, och genom sin existens reproducerar cisnormer som i de flesta fall är 

transfoba. Detta sker givetvis ofta omedvetet, för cispersoner behöver inte reflektera 

över hur dessa normer stänger ute transpersoner när de själva inte finner några som helst 

problem med dem.  

 

I exempel 3 diskuterar bloggaren Normkritikern att människor som inte anses ingå i normen 

ständigt behöver anpassa sig för cispersoner i samhället för att inte riskera att utsättas för 

maktutspel och hot av dessa. Här kan antas att prefixet cis- är en tydlig markör för att visa att om 

du tillhör cisnormen reproducerar du den västerländska synen på kön och genus och som Baker 

(2008) talar om när det gäller identiteter, i det här fallet kön, så är det främst de identiteter som 

anses av samhället som ”problematiska” som blir de som det fokuseras mestadels på (Baker 

2008:13). Alltså kan det här tolkas som att bloggaren Normkritikern vill belysa att även normen 

medvetet, samt omedvetet, fokuserar och anser det viktigt att peka ut samt ifrågasätta de som inte 

påminner om sig själva istället för att reflektera över sitt eget agerande.  

Även feminister diskuterar ofta normer och fördomar i det material vi analyserat och anser, 

som vi tolkar det, att de kämpar för lika rättigheter för alla människor i samhället. Feminister 

väljer ut enbart männen som den förtryckande och maktutövande aktören idag. Det material vi har 

tagit del av via feministiska bloggar visar på ett missnöje över normer och det faktum att 

människor kategoriseras utifrån kön i många sammanhang. 

 

Exempel 4. Hämtat från <http://nouw.com/linneadanielsson/vita-krankta-cisman-kan-dra-at-

helvete-18793642>, publicerad 28 april 2015 

 

Jag är så fucking trött på alla jävla kränkta cismän som kämpar emot feministrörelsen. Jag 
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är så sjukt trött på antagandet att man hatar män för att man säger att man är feminist. Det 

faktum att man ska behöva vara rädd för att prata om att man kämpar för sina mänskliga 

rättigheter. Man kan ju få en massa personliga påhopp och till och med dödshot om man 

nämner det. Jag är feminist för att jag vill att alla kvinnor ska ha exakt samma möjligheter 

och rättigheter som män har. 

 

Exempel 5. Hämtat från <http://ladydahmer.nu/hat-som-hat-eller/>, publicerad 4 april 

2014 

 

Den enda grupp i världen som har någon makt att tala om är vita heterosexuella cis-män. 

Jag personligen hatar inte dem, däremot hatar jag manligheten, de patriarkala värderingarna 

och rätt många kvinnohatande anti-feminister. 

 

Ord som inrymmer prefixet cis- väcker som vi kan se det i vårt material främst starka känslor 

inom feministiska kretsar där det i många av bloggarna framkommer en kraftfull avsky gentemot 

vita cismän. Citaten nr 4 och 5 uttrycker båda ett hat gentemot manligheten och det förtryck som 

de anser sker mot kvinnligheten med starka, laddade ord som exempelvis ”hatar” och ”dödshot”. 

Den triggande aktören kan som vi ser det vara när cismännen uttrycker en stolthet av att tillhöra 

den mansdominerande normen. Den feministiska poststrukturalismen uppmärksammar och anser 

att den världsbild vi utgår ifrån är konstruerad för och av män, vilket i sin tur kränker kvinnor och 

andra som inte ingår i den manliga normen (se bland annat Gemzöe 2012, Butler 1990). Vidare 

läsning i de citat vi studerat visar på att de flesta av citaten någon gång nämner att männen anser 

att deras syner på världen är de enda rätta och sanna.  

 

 Exempel 6. Hämtat från <http://ungafeminister.se/bloggen/>, publicerad 31 januari 2015  

 

Idag har vi kvar stormakter men dom har ändrat skepnad, det är inte längre monarken 

(visst, kungen har indirekt makt och får skattebetalarnas cash) eller kyrkan, eller totalitär 

stat som förtrycker, nej, idag heter stormakterna patriarkatet, vithet, cis, hetero, medelklass, 

funktion. Detta är våra stormakter, detta är de sociala samhällsnormerna. Dom som 

förtrycker, särar och dominerar. 

 

Bloggaren Nathalie uttrycker i exempel 6 att cis- i vissa fall kan ses som synonym med det binära 

könssystemet, manlighet och klassificering. Att bloggaren anser att männen som grupp är 

självutvald som en stormakt i samhället blir tydlig när hen exempelvis skriver ”idag heter 
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stormakterna patriarkatet”. Feminister utgår från att världen går att förändra, och här kan antas att 

språket är ett starkt och viktigt vapen, och det är något som enligt Gemzöe (2012) kan irritera och 

trigga de män som själva utövar makt. Poststrukturalismen utgår från att det finns olika sanningar i 

samhället men för att kunna utpeka den manliga normen krävs det då för att kunna förstå den en 

motsvarighet, en feministisk röst som utmanar den (Gemzöe 2012:135–136). Något vi märker är 

utpräglat i vårt material, att med hjälp av det skriftliga språket uppmanar personerna i bloggarna 

andra att aktivt ifrågasätta olika sanningar som ses som självklarheter i dagens samhälle. 

Många av de feministiska bloggarna förmedlar i vårt material inte alltid själva en förståelse 

för att de i många fall själva representerar en priviligierad aktör i samhället då många feminister 

troligtvis är cispersoner. Dock finns det några som berör ämnet såsom citatet nedan gör. 

 

Exempel 7. Hämtat från <http://malliin.devote.se>, publicerad 21 januari 2015 

 

Jag är cis och är attraherad av, till mestadels, män. Men jag är också feminist.  
Och börja inte med allt hat innan ni har läst allt, thank you.  

 

I exempel 7 upplever vi det som att bloggaren Malin tydligt gör en uppdelning mellan cispersoner 

och feminister när hen skriver ”jag är cis … men jag är också feminist”. I vår tolkning verkar det 

som att prefixet cis- då representerar patriarkatet och något som feminister inte vill förknippas 

med. Eftersom feministerna i vår studie själva verka uppfatta det som att de ingår i en 

diskriminerad grupp i samhället kan detta citat frambringa en negativ reaktion bland andra 

liknande grupper, exempelvis transpersoner och andra feminister. I detta exempel blir cis- ett 

politiskt laddat ord med anledning av att det ses representera en förtryckande grupp. I likhet med 

hur Baker (2008) talar om att identiteter och normer är något som vi människor skiftar emellan 

och att vi väljer ut vilken identitet vi vill framhäva i olika sammanhang kan det antas här som att 

feminister inte vill förknippa sin feministiska identitet med prefixet cis-. Och att det, enligt vår 

tolkning, enbart är männen som utgör en priviligierad grupp i samhället. 

 

Exempel 8. Hämtat från <http://helvetelars.blogg.se/2014/may/fredag-because-tonight.html>, 

publicerad 25 maj 2014 

 

Och på tal om något helt annat satt jag och tänkte på det här med normer tidigare. Och ett 

ganska tydligt sätt att förstå att vi lever inrutade i normer är att vi använder vissa ord för att 

beskriva saker när orden egentligen inte alls är beskrivande. 
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I citat nr 8 säger bloggaren Karin att ”vi använder vissa ord för att beskriva saker när orden 

egentligen inte alls är beskrivande” vilket vi tolkar som att nytillkomna ord, exempelvis ord med 

cis-, fyller ett visst syfte men ändå inte beskriver verkligheten helt till fullo. Butler (1990) talar om 

att det bör sökas förståelse för den mansdominerande diskursen men även bör den som ifrågasätter 

vara medveten om och ställa sig kritisk till feminismens eget agerande (Butler 1990:64). Eftersom 

citatet ovan är skriven i vi-form kan det antas som att hen är medveten om att hen själv kan vara 

en del av förtrycket och därav anledningen till reflektionen. 

7.1.2	  Att	  kunna	  benämna	  normen	  
I följande avsnitt diskuteras temat: Att kunna benämna normen. Kategorin anser vi står som ett 

eget tema med den anledningen att vi i vårt material kunnat urskilja citat som uttrycker prefixet 

cis- explicit och vad ord med cis- kan bringa för reaktioner.  

Vad som innefattar normen frambringar för många personer i vårt material, då främst 

transpersoner, en känsla av kluvenhet. De flesta förmedlar en form av acceptans av normen då de 

flesta har uppfostrats inom konstaterade osynliga lagar och regler i samhället och det är något 

många ändå önskar kunna fortsätta innefattas av och representera. Men det uttrycks även i vårt 

material ett behov av att göra revolt och känna avsky gentemot de normativa föreställningarna 

eftersom de diskriminerar och kränker människor som inte definieras av den. Då en av våra 

frågeställningar i denna uppsats ämnar söka efter vad prefixet cis- fylls med för innebörd anser vi 

att det går att utmäta i vårt material en positiv syn på att prefixet cis- uppmärksammas. Detta för 

att det frambringar en debatt och sätter ord på en stor gruppering i samhället som vanligtvis inte 

ifrågasätts eller diskuteras om.  

 

Exempel 9. Ur intervju med Julian, 28 april 2015 

 

Det [prefixet cis-, anm. författarna] hjälper ju människor att förstå vad transsexuell är för 

någonting, då har man nånting att jämföra det med. Vad som är trans och inte.  

 

Liksom Milles (2013) som talar om pronomenet hen och dess betydelse för feminister att kunna 

lyfta debatten för att problematisera kön fyller ju här i citat nr 9 prefixet cis- en funktion enligt 

Julian – att namnge normen, vilket även medför att det motsatta blir uppmärksammat och 

förhoppningsvis någon gång även blir ”godkänt” av samhället. I det här fallet då transpersoner. 

Det skulle kunna antas att såsom poststrukturalismen uttrycker att ord behöver ha en motsats för 

att kunna förstås blir i det här fallet motsatsen till trans då cis- och det är genom dessa motsatser 
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som ord får sin innebörd och betydelse (se Butler 1990, Gemzöe 2012 mfl.). Julian uttrycker dock 

att det kan uppstå en problematik med anledning av att cis- kan tänkas frambringa ett större glapp 

mellan transpersoner och cispersoner. 

 

Exempel 10. Ur intervju med Julian, 28 april 2015 

 

Vi använder inte ordet mot någon och säger det där är cis och det där är trans men det är 

väldigt lätt att de som kanske inte är så insatta i HBTQ kommer göra så. Skilja rätt mycket. 

 

Med detta citat visar Julian att även om prefixet cis- är aktivistiskt laddat så använder han inte det 

själv gentemot någon annan för att avsiktligt visa att han inte skiljer på människor efter 

kategoriseringar. Dock uttrycker han själv en rädsla av att personer som företräder normen och 

som är oförstående för den kommer att anamma detta ord för att frambringa ännu ett större gap 

mellan trans- och cispersoner i samhället. Han fortsätter även med att diskutera ordet och dess 

innebörd bland transpersoner. 

 

Exempel 11. Ur intervju med Julian, 28 april 2015 

 

Men det kan också vara så att det blir ett problem för då skiljer man ju väldigt mycket 

på trans och cis. Det är nog ett väldigt negativt laddat ord bland transpersoner tror jag. 

 
Julian problematiserar i citat nr 11 att genom att implementera nya ord i språket så särskiljs 

olikheter ytterligare. Något som gör att vi tolkar det som att transpersoner med fördel använder 

cisord för att uppmärksamma deras egen, utsatta position i samhället och därför blir det på så vis en 

negativ betoning på benämningen. Även fast det i grunden finns en önskan om att få bli en del av 

cisnormen. Så även om språket i dessa fall förmedlar något negativt så överensstämmer det med 

poststrukturalismens samt queerteorins eftersträvan att aktivt kämpa mot de sanningar som utpekas 

genom språkliga handlingar (se Gemzöe 2012, Ambjörnsson 2006). 

 

Exempel 12. Hämtat från <https://blog.qruiser.com/happyeverafter/206018/quot%3Bhej-jag-ar-

en-cispersonquot%3B>, publicerat 11 mars 2015 

 

Om det blir populärt att presentera sig som cisperson, är risken stor att den allmänna 

uppfattningen kommer bli såhär ”det finns två sorters män – transmän och cismän”. Och 

gissa vilka som fortfarande kommer rankas högst. 
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Citatet nr 12 visar på att om ordet cisperson får en tydlig förankring i samhället så tror bloggaren 

CG_81 att prefixet cis- kan komma att särskilja och gruppera ytterligare inom dess begrepp, det 

vill säga inom den manliga normen. När bloggaren skriver att ”gissa vilka som fortfarande 

kommer rankas högst” tolkar vi det som att skribenten här anser att även om hen skulle bli erkänd 

som en cisman så skulle hen fortfarande känna sig åtskild och utpekad inom den gruppen. Butler 

(1990) utpekar den problematik som idag finns inom könsidentiteter att för att du ska kunna 

definieras som exempelvis man måste du utifrån samhällets syn även inneha de kroppsliga 

genitalier som tillskrivs män och menar på att den synen enbart definieras genom sociala 

konstruktioner. Dock menar Butler att synen på enbart två erkända kön starkt ifrågasätts idag 

(Butler 1990:55–56) och det är även något som urskiljs tydligt i vårt empiriska material, både 

bland transpersoner och feminister.  

7.1.3	  Hat	  gentemot	  normen	  
Med temat: Hat anser vi att det finns en grund i vårt material där hat och prefixet cis- formar en 

uppenbar sammankoppling.  

Hat är ett starkt ord i svenskan och som vi tolkar det kommer till uttryck när personerna i vår 

studie upplever att de blir bemötta på ett kränkande och negativt sätt av personer tillhörande 

cisnormen. Språket ger form till olika former av hat och Butler (1990) talar om den heterosexuella 

matrisen som ger uttryck för en föreställning om att manligt och kvinnligt innefattar ett ”naturligt” 

begär sinsemellan (Butler 1990:91–95). Detta i sin tur sätter måttstocken om att personer som inte 

ryms inom denna teori då inte passar in i normen. Vilket, som vi anser det, ger upphov till hat och 

frustration gentemot de personer som accepterar denna norm. Många i vårt material uttrycker 

därför en form av hat gentemot cispersoner som grupp. Visserligen behöver inte cisnormen enbart 

innefatta personer som ansluter sig till den heterosexuella matrisen men troligen utgör den en 

större majoritet av cisnormen. En del transpersoner uttrycker i vårt material en form av arrogans 

från cispersoner som transpersoner behöver möta och försvara sig mot med anledning av normen, 

medan andra transpersoner talar om ett förakt mot människor som inte vill förstå trans och se 

människan bakom. 

 

Exempel 16. Hämtad från <http://www.onewaycommunication.co/gastblogg-en-transkvinnas-

tankar-om-cishat/>, publicerad 25 oktober 2014 

 

Cishat. Det dyker upp bland transtweetare och transbloggare då och då och blir snabbt 
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populärt som en form av transpepp. Positivt för en del men upprörande för andra. Jag 

förstår denna formen av hat, det måste vara okej att uttrycka sin frustration emot förtrycket 

vi uthärdar, men precis som manshatet så är cishatet inte någonting som en specifik 

människa ska ta personligt (om det nu inte är en specifik person som faktiskt utsatt någon 

för transfobiskt förtryck, ta åt er som fan då), men det handlar främst om en förtryckande 

struktur, som människor mer eller mindre medvetet upprätthåller genom att utgå ifrån att vi 

bara har två kön och därmed basta. 

 

Bloggaren uttrycker här i exempel 16 att hat gentemot cisnormen ger uppkomst till att människor 

göder ilska och avsky vidare. Det blir extra tydligt när hen skriver ”det måste vara okej att 

uttrycka sin frustation emot förtrycket vi uthärdar”. I vårt material utmärker ett indirekt 

godkännande av hatiska kommentarer i sammanhang där människor ifrågasätter andras 

könsidentitet. Hen använder i inledningen av citatet prefixet cis- som förled till ordet hat och 

diskuterar att det som begrepp förekommer som en populär definition för att ”peppa” andra inom 

transcommunityt. Vår frågeställning ställde sig undrande till vilka olika innebörd som går att 

utmäta med prefixet cis- och vi kan se att hat är ett vanligt förekommande begrepp. Hat föds ur 

maktförhållanden och som Ambjörnsson (2006) talar om att där makt utspelas så förekommer då 

även ett tydligt motstånd gentemot den (Ambjörnsson 2006:149–150).  

 

Exempel 17. Hämtat från <https://blog.qruiser.com/happyeverafter/209516/heterofobi-cisfobi-

och-sexism-mot-man>, publicerat 26 juni 2014 

 

Det finns inte cisfobi, men det går att ha fördomar om och hata cispersoner. 

 
Bloggaren CG_81 använder här i exempel 17 prefixet cis- i samband med nämnandet av hat, fobi 

och fördomar vilket vi anser gör prefixet cis- politiskt laddat med utpräglad negativ innebörd. Här 

talar skribenten om mer enskilda aktörer (cispersoner) än om cis- i grupp.  

 
Exempel 18. Hämtat från <http://www.onewaycommunication.co/gastblogg-en-transkvinnas-

tankar-om-cishat/>, publicerad 25 oktober 2014 

 

Vissa personer som vi cishatar kanske inte alls är cis men tvingas svälja det för att de 

inte är redo att komma ut. 

 
Med ovanstående citat uttrycker bloggaren en problematik om att det finns en risk att människor 
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som gömmer sig bakom en cisidentitet, och som egentligen inte står för de normativa 

föreställningarna, kan tänkas utsättas för ett obefogat cishat av vissa aktörer i samhället. Här ses 

prefixet cis- som en form av sköld med anledning av att hen uttrycker ”för att de inte är redo att 

komma ut”. I detta citat inbringar prefixet cis- en falsk trygghet som en del människor troligen 

väljer att stanna inom istället för att våga kliva ut i verkligheten och ifrågasätta det som ses som 

självklart, det vill säga att ingå i normen. Liksom Baker (2008) talar om det faktum att vi ibland 

utan att reflektera ansluter till hur samhället uttrycker att vi ska bete oss (Baker 2008:1–2) kan det 

tydas i vårt material att vissa människor söker efter andra begrepp för att i så fall våga lämna 

normen. Detta kan förstås i termer med hur queerteorin ser på att den mänskliga identiteten alltid 

är omformbar och obestämd (se Ambjörnsson 2006, Gemzöe 2012). Men för att kunna ifrågasätta 

identiteten måste de personer som berörs av citatet ovan veta vad de ansluter sig till, därav blir 

begrepp viktiga för att kunna hjälpa identifiera människor som önskar ifrågasätta normen. 

7.1.4	  Eftersträvan	  att	  bli	  cis-‐	  
Det sista temat i denna analys är: Eftersträvan att bli cis-. Med den kategoriseringen anser vi att i 

vårt material kunna urskilja att många av transpersonerna uttrycker en direkt, eller indirekt, 

önskan om att bli en cisperson.  

De citat som förmedlar en längtan av att passa in i normen gör att vi tolkar det som att inom 

transcommunityt så kan prefixet cis- både framkalla negativa och positiva reaktioner.  

 

Exempel 13. Hämtat från <http://www.onewaycommunication.co/gastblogg-en-transkvinnas-

tankar-om-cishat/>, publicerat 25 oktober 2014 

 

Jag förstår denna formen av hat och står bakom folk som har behov att yttra det.. men 

jag håller personligen inte med och är uppriktigt sagt förvirrad över att så många 

transpersoner cishatar. Ja transpersoner lever med hemskt förtryck under transhat, både 

omedvetet och avsiktligt, och det kan säkerligen ge behov av att ventilera ilska men… 

hur kan jag hata cismänniskor när jag… själv önskar att jag var en cismänniska? 

 
Bloggaren i citat nr 13 uttrycker en stark önskan om att få vara en del av cisnormen och därav kan 

hen inte själv förmedla en avsky gentemot sådana personer som företräder normen. Hen uttrycker 

en förståelse för två grupperingar, dels för den grupp hen själv är inom (trans) och även den grupp 

hen önskar ta del av (cisnormen). I vår tolkning anser vi att personen i fråga upplever en konflikt 

mellan två världar där hen inte vet vilken värld som är att föredra. Prefixet cis- blir här något 

negativt laddat inom transcommunityt men dock inte när bloggaren skriver ”önskar att jag var en 
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cismänniska” eftersom det då visar på att normen ses som något att eftersträva.  

 

Exempel 14. Ur intervju med Julian, 28 april 2015 

 

Att just jag blev trans är inte riktigt vad jag ville så ja, jag kommer nog när jag har 

passerat som kille säga att jag är cis för då har jag ingen anledning av att säga att jag är 

trans. 

 

Julian visar här genom exempel nr 14 att han inte har en önskan om att efter att han genomgått en 

könskorrigering fortsätta kampen mot cisnormen utan istället ansluta sig till den och även 

benämna sig som cis. För Julian innebär då prefixet cis- en känsla av identitet och något positivt 

och stort, dagen då samhället kommer att acceptera honom och han får möjlighet att passera som 

den kille han är. Såsom Baker (2008) uttrycker att det finns en stark koppling mellan språk, kön 

och genus i samhället blir prefixet cis som en språklig identitet som inte ifrågasätts eller betvivlas 

av andra aktörer. 

 

Exempel 15. Ur intervju med Julian, 28 april 2015 

 

Vi blir diskriminerade när de säger att de inte tycker om cismän men att transkillar är 

okej men vi vill ju vara cismän, det är liksom allt vi vill. Och om de hatar cismän, då 

vill jag också bli hatad. Killar är killar, man ska inte skilja på cis och trans tycker jag. 

 

Med ovanstående citat menar Julian på att det enda han önskar är att kunna ansluta sig till gruppen 

cismän och att om män då blir hatade i samhället av feminister så vill även han själv bli utsatt för 

den avskyn. Det är här intressant att se att även fast transpersoner och feminister uttrycker en 

likartad syn och ifrågasättande av normer så skiljer det sig avsevärt när det kommer till 

definitionen och acceptans av män som grupp. Queerteorin förmedlar synen av att alla människor 

bör ses som individer med möjlighet att själva kunna definiera sin identitet (se Ambjörnsson 2006, 

Gemzöe 2012) men här kan vi se en uppdelning där feminister i vårt material inte verkar godta att 

manliga transpersoner väljer att definiera sig som cismän. 

7.2	  Sammanfattning	  
Utifrån det material vi analyserat genom blogginlägg och intervju kan vi dra slutsatsen av att ord 

med prefixet cis- som förled fyller en funktion för att kunna benämna normen med ord samt att 

synliggöra och ifrågasätta maktordningen som finns i dagens samhälle. Det finns även en strävan 
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bland transpersoner om att få bli en del av cisnormen och en konflikt i transcommunityt utifall ord 

med prefixet cis- som förled fyller en positiv eller negativ laddning.  

 I vår analys har det framkommit att prefixet cis- har en stark politisk laddning inom 

feminismen vilka använder ord med prefixet cis- för att aktivt kämpa mot normen. Dock tolkar vi 

det som att feminister själva inte är riktigt medvetna om att de ingår i en cisnorm och därav ser de 

inte de privilegier de faktiskt erhåller som ciskvinnor.  

 

8 Analys av korpusmaterial 
Analyskapitlet består av tre delar. Den första delen 8.1 fokuserar på de undersökta orden, i del 

två 8.2 redogör vi för spridningen av de undersökta orden, och i den tredje och sista delen 8.3 är 

etablering av de undersökta orden i fokus. Därefter följer en sammanfattning av resultaten i 

avsnitt 8.4. 

8.1	  De	  undersökta	  orden	  och	  andra	  sammansättningar	  med	  prefixet	  cis-‐	  
Efter sökningar i textdatabaserna Retriever Research och Språkbanken har vi kunnat konstatera att 

de vanligaste sammansättningarna med prefixet cis- var benämningarna cisperson, ciskvinna, 

cisman och cisnorm.  

 
Tabell 1. Antal förekomster av utvalda ord med prefixet cis- med Retriever Research som 
underlag  
Ord: Antal förekomster: 

CISPERSON 189 (varav 61 med referens till Nyordslistan) 

CISKVINNA 16 

CISMAN 35 

CISNORM 13 

Totalt: 253 

 

Tabell 2. Förekomster av utvalda ord med prefixet cis- med Språkbanken som underlag 
Ord: Antal förekomster: 
CISPERSON 610 
CISKVINNA 22 
CISMAN  74 
CISNORM 23 
Totalt: 729 
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Vidare fann vi resultat som visar att prefixet cis- är ett produktivt förled i svenskan i dag. Några 

exempel på andra sammansättningar i källmaterialet var bland annat ciskille, cistjej cishegemoni, 

cissamhället, cisroller, cis-snubbe och cis-linjär. Resultaten av korpusanalysen ger också 

indikationer på att prefixet cis- har fått en ökad spridning och uppträder i olika kontext.  

Den vanligaste sammansättningen med prefixet cis- av de undersökta orden var cisperson 

som förekom 189 gånger i Retriever Research respektive 610 gånger i Språkbanken (totalt 799 

gånger). Att cisperson var den vanligaste sammansättningen i källmaterialet verkar tyda på att 

samhällspolitiska diskussioner om transpersoners rättigheter har ökat i det offentliga rummet. I en 

sådan kontext har cisperson använts för att påvisa motsatta förhållanden, och för synliggöra 

diskriminerande samhällsstrukturer (se exempel 1).  

 

(1) Framför allt är kunskapsnivån om unga transpersoner mycket låg. Även om viljan att 

vara öppen för hbtqpersoner i vården blivit bättre så förutsätts du ofta vara hetero och 

cisperson […]    

(Södermalmsnytt, s. 5. 2014-09-06) 

I artikeln i Södermalmsnytt under rubriken ”Fördomsfri vård för unga” används prefixet cis- för att 

benämna icke-transpersoner. Detta tyder på att det är viktigt att kunna benämna normen på ett sätt 

som inte pekar ut transpersoner som avvikande. Men vi har även kunnat se att cisperson som 

benämning har omskrivits på sätt som kan uppfattas som löjlig och onödig (se exempel 2).  

(2) ”Dör du av lol varje gång Robert Gustavsson klär sig i klänning? Grattis, du är en 

cisperson! […] Alla som inte är transpersoner är cispersoner, kort och gott. Så varför 

behövs ordet?”  

(Söderhamnskuriren, s.14. 2014-08-26). 

Citatet ovan är taget ur källartikeln med rubriken ”Den vanligaste könstillhörigheten”. I texten 

finner vi att skribenten resonerar kring huruvida prefixet behövs eller inte. Detta kan en tolka som 

att det binära könssystemet är så starkt förankrad i samhället att den, för vissa, är svår att 

ifrågasätta. 

Utifrån konkordanskontexten har vi fått resultat som visar att cisperson förekommer i 61 av 

189 källartiklar där skribenten presenterar eller refererar till Nyordlistan 201411.  

Cisman förekom 35 gånger i Retriever Research och 74 gånger i Språkbanken (totalt 109 gånger). 

                                                
11Språkrådets Nyordslista  
http://www.sprakochfolkminnen.se/download/18.cbc0f5b1499a212bbf1d2a/1419832595190/nyordslista+2014.pdf 
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Ordet används framförallt i kontext där patriarkala maktordningar ifrågasätts. Vi har kunnat 

urskilja ett mönster som ger uttryck för en feministisk ståndpunkt med fokus på att påtala icke-

jämställda maktförhållanden och skillnader mellan cismän och ciskvinnor (se exempel 3).  

(3) ”Det borde satsas mer på kvinnor på utbildningarna men det handlar också om 

attityder. Det finns andra än bara vita cismän som är ambitiösa, begåvade och har 

mycket att ge.”     

(City Lund, s.22-23. 2014-03-07) 

Här ser vi att prefixet används för att påtala att klimat på arbetsmarknaden som många gånger 

upplevs som diskriminerande. Citatet ovan är skrivet under rubriken ”Hur upplever du 

jämställdheten i din bransch?” och kan enbart genom rubriken tolkas som en inbjudan eller 

uppmaning till att läsaren själv ska reflektera och ifrågasätta maktstrukturer i sin vardag. 

 Skribenten verkar använda benämningen cisman för att synliggöra just patriarkala 

maktstrukturer och har inte ett explicit fokus på transfrågor. Dock har vi funnit att cisman används 

i texter av mer radikal karaktär (se exempel 4) där prefixet får en svävande betydelse.  

 

(4)  ”…det myndighetsförakt som pulserar starkt inom läktarkulturen gör kukhalandet det 

väldigt klart vilka det är som står för detta motstånd: cis-män* med kukar. Den andra 

ramsan går så här: "Vi ska våldta era horor, vi ska knulla era kor, dricka bärs! Sätta 

kuken i en häst, vråla Bajen e ju bäst, å så runkar vi när Bajen tar poäng!"[…]” 

(Arbetaren, s.10-11. 2012-11-15)  

 

I ett sådant sammanhang används prefixet för att beskriva en särskild grupp ”män” där 

benämningen cisman verkar syfta till personernas beteende. Redan i artikelrubriken ”Vi ska våldta 

era horor, vi ska knulla era kor” visar skribenten tydligt att det är personers beteenden artikeln 

handlar om. Att skribenten använder prefixet för att påtala personernas beteende kan vara 

problematiskt eftersom det signalerar, dels att benämningen inte har en fast betydelse och dels 

indikerar det att transmän inte beter sig på det sätt som skribenten beskriver att cismän gör. 

 Ciskvinna har visat sig vara mindre vanlig och förekommer 19 gånger i källartiklarna och 22 

gånger i Språkbanken (totalt 41 gånger).  

 Att ciskvinna inte förekommer lika ofta, varken i källartiklarna eller på sociala medier, kan 
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bero på att feminist12 är en etablerad benämning som är mer inkluderande. Dock har vi funnit att 

ciskvinna används i sammanhang där skribenten, genom att använda prefixet cis-, på ett nyanserat 

sätt kan beskriva en roll eller situation (se exempel 5 och 6). 

(5) ”Nu sitter jag här som den kvinnan, ciskvinnan till och med, och smattrar ilsket på 

macbooken samtidigt som jag vabbar en hostig feberunge. Kvinnoliv 2015. Vissa saker 

ändrar sig inte.”  

(Smålandsposten, s.21. 2015-03-06) 

 

(6) ”[…] Så fastställer de att det finns fem olika roller på teaterscenen: den vita medelålders 

cismannen, den lite yngre medelålders cismannen, den jätteunga, jättesmala vita ciskvinnan 

som blir begärd av någon av de två förra, den äldre erfarna ciskvinnan, samt den trygga, 

asexuella amman.”  

(Göteborgs-Posten, s.68-69. 2014-06-05) 

I exempel 5 använder sig skribenten av prefixet på ett sätt som i kontexten snarare tycks handla 

om att pröva ut benämningen än att markera kategoriseringen av normen. Dock finns inslag av ett 

ifrågasättande av patriarkala strukturer. Exempel 6 tyder, till skillnad från föregående exempel, på 

att skribenten förehåller sig kritisk till hur normativa föreställningar om kön och stereotypa 

könsroller reproduceras inom teatervärlden.  

Den minst använda sammansättningen var cisnorm som förekom 13 gånger i Retriever 

Research och 23 gånger Språkbanken (totalt 36 gånger). I konkordanskontexten ser vi ett mönster 

som visar att cisnorm används i sammanhang där transrättigheter omskrivs (se exempel 6). Att 

placera cis- framför norm signalerar en medvetenhet om att det råder olika normer inom olika 

gemenskaper i samhället. Det kan alltså vara av stor betydelse för HBTQ-personer att detta 

markeras (se exempel 7). 

(7) ”Men inte minst måste man ha föreställt sig besökare som själva inte är trans, och det är ett 

riktigt stort problem. Konsekvensen blir ett cisnormativt perspektiv som genomsyrar allt och 

ger intryck av att man vill skapa förståelse för att transpersoner överhuvudtaget finns – 

snarare än att inkludera gruppen i historien på lika villkor som cispersoner.  

(Västerbottens-Kuriren, s.8. VK/VF2015-04-09) 

                                                
12 Vi är medvetna om att ordet feminist inte är synonymt med ciskvinna, men utifrån vårt material kan vi se att 
benämningen feminist har använts synonymt. Källa: http://www.sydsvenskan.se/kultur--nojen/kan-du-din-
feministiska-ordlista/ 
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8.2	  Spridning	  i	  tryckt	  press	  	  
Utifrån sökning av konkordanskontexten i källartiklarna kan vi konstatera att sammansättningarna 

cisperson, ciskvinna, cisman och cisnorm dyker upp i olika sammanhang. År 2010 dyker för första 

gången benämningen cisperson upp i LO- tidningen nr. 1/10:  

(8) ”Där står biologiskt kön, socialt kön, mentalt kön och juridiskt kön. Är personen 

kvinna respektive man enligt alla dessa definitioner kallas hon eller han Cisperson. 

Men för många är könstillhörigheten mer svävande. En person kan biologiskt sett 

vara man, upplevas av samhället som kvinna[...]” (2010-05-21) 

 

Vi har efter sökning i Språkbanken kunnat urskilja en högre frekvens av prefixet cis- i Bloggmixar 

från 2010. Detta kan tänkas bero på att lagen om kravet på tvångssterilisering av transpersoner vid 

könskorrigering debatterades i samband med att det i Riksdagen lades fram ett förslag om 

lagändring (DN 2010, Aftonbladet 2010). Lagen ändrades först år 2013 (Ombudsmannen 2013), vi 

tolkar det som att ord med prefixet cis- fick en ökad användning i samband med detta. 

 Vi har även funnit att ord med prefixet cis- har börjat användas mer frekvent i tryckt press 

och på sociala medier under åren 2014 och 2015. Det är ytterligare en indikation på att 

lagändringen 2013 aktualiserade debatten om transpersoner rättigheter. 2014 och 2015 

förekommer prefixet cis- även i olika kontexter, men främst i samband med att transfrågor 

omskrivs.  

Tabell 3. Antal förekomster av utvalda ord med prefixet cis- över tid med Retriever Research som underlag  
År: Antal 

förekomster 
CISPERSON: 

Antal 
förekomster 
CISKVINNA: 

Antal 
förekomster 
CISMAN: 

Antal förekomster 
CISNORM: 

2015 51 (varav 23 med 
referens till 
Nyordslisan) 

14 12 4 

2014 123 (varav 38 
med referens till 
Nyordslisan 

5 22 7 

2013 2 0 0 0 
2012 9 0 1 0 
2011 0 0 0 0 
2010 4 0 0 0 
2009 0 0 0 2 
Totalt: 189 19 35 13 
 
I tabell 4 har vi sammanställt antal förekomster av ordet cisperson i sökverktygen Retriever 

Research och Språkbanken. Vi valde att jämföra ordet cispersons förekomst över tid då resultaten 
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visar att det var den vanligaste sammansättningen av de undersökta orden. Tabellen visar att det 

var en påtaglig skillnad i antalet förekomster i tryckt press och på sociala medier (se tabell 4).  

 
Tabell 4. Förekomster av CISPERSON med Retriever Research och Språkbankens som underlag. 
Retriever Research Antal förekomster: 
All tryckt svensk press och tidskrifter:  
2015 51 (varav 23 med referens till Nyordslisan) 
2014 123 (varav 38 med referens till Nyordslisan) 
2013 2 
2012 9 
2011 0 
2010 4 
Totalt: 189 
Språkbanken  
Typ av press: Antal förekomster 
G-P 2010, 2011, 2012 och 2013 0 
Bloggmix 2014 4 
Bloggmix 2013 8 
Bloggmix 2012 6 
Bloggmix 2011 6 
Bloggmix 2010 188 
Bloggmix 2009 68 
Bloggmix 2008 8 
Twittermix 236 
Twitter – Partiledardebatt maj 2014 18 
Twitter – Partiledardebatt oktober 2013 14 
Twitter – Partiledardebatt juni 2013 48 
Webbnyheter 2012 6 
Totalt: 799 
 

8.3	  Etablering	  	  
Utifrån resultat av mätningen av både frekvens och hur orden presenteras i källartiklarna, kan vi se 

att de undersökta orden med prefixet cis- är i en tidig fas av etableringsprocessen, eftersom ord 

sammansatta med cis- ofta har förklarats av skribenten i källartiklarna. Men vi ser att ordet 

cisperson i källartiklarna från 2015 inte alltid förklaras av skribenten. Detta tyder på att ordet 

cisperson har kommit längre i etableringsfasen än de övriga orden som har studerats i 

undersökningen.  

Vidare kan vi se att reservationen så kallad inte används särskilt ofta i källartiklarna för att 

förklara de undersökta orden. Men så kallad har förekommit i konkordanskontexten ett fåtal 
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gånger, dvs. i nära anslutning till något av de undersökta orden. I exempel 9 metamarkeras 

tvåkönsnormen för läsaren, men används inte för att metamarkera just cis- (se exempel 9).  

 

(9) ”En liknande diskussion förs av dem som ifrågasätter den så kallade tvåkönsnormen, 

där mänskligheten delas in i män och kvinnor. Nya ord som cisperson och ickebinär 

vill synliggöra att inte alla passar in i denna uppdelning.”  

(Språktidningen 2014-12-30.) 

En anledning till att så kallad inte används i källmaterialet kan tänkas bero på att det möjligen 

uppfattas som lustigt i sammanhanget, eftersom en sådan reservation troligtvis skulle efterföljas av 

ordet ”normal”. 

Tabell 5. Exempel på reservationer som använts i källartiklarna 

Metasignal:  Exempel: 
Reservationer   
Citattecken ”Det är däremot uppenbart att jag är en "cisman", 

vilket kan innebära att jag inte ser min egen del i 
allt det som sker.”  
(Helsingborgs Dagblad 2014-12-30) 

Parentes  ”[…] framsteg får andra än cismän (män som 
entydigt definierar sig som män)”  
(Dagens Nyheter 2015-01-14) 

så kallad ”den så kallade tvåkönsnormen”  
(Språktidningen 2014-12-30.) 

Fotnotshänvisning med parentes eller 
asterisk 

”[…] scen för folk som inte definierar sig som 
cismän. (se fotnot).” 
(Jönköpings-Posten 2014-12-12)  
 
”[…] Folkpartiet vill satsa ännu mer på en 
reform som är anpassad efter cispersoner*” 
(Dagbladet Sundsvall 2014-08-19) 

Det har varit intressant att se vilka ord skribenten väljer att metamarkera. Som exempel 10 visar 

använder skribenten reservationen citattecken för att metamarkera ordet normal i resonemang 

kring prefixet cis- betydelse. Medan exempel 11 visar på motsatts strategi. Att olika strategier 

används för att förklara innebörden av prefixet cis- kan å ena sidan antas bero på sammanhanget, 

men å andra sidan kan det reflektera skribentens egen åsikt. (Se exempel 10 respektive 11.) 

(10) ”Ordet cisperson har lanserats i stället för "normal", eftersom den normala per 

automatik gör övriga onormala.”  

    (Modern Psykologi 2014-07-16)  
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(11) ”Att begreppet "cisperson" blivit så viktigt beror på att modern fördomsfrihet kräver 

det.”  

  (Aktiespararen 2014-12-05) 

I analysen av konkordanskontexten ser vi att en metautpekning ofta efterföljs av en 

perspektivmarkör eller vice versa, vilket både exempel 10 och 11 visar. Detta är vanligt eftersom 

skribenten i en metautpekning ofta refererar till någon annans definition det aktuella ordet eller 

uttryckets betydelse, men det kan också vara ett sätt för skribenten att distansera sig (Svanlund 

2009:53). Se exempel 12 nedan för perspektivmarkör. 

(12) ”Det är så skönt att det inte är några cis- snubbar här utan bara tjejer, säger Sofia. 

Medlemmarna i hennes band nickar. En cisperson, berättar de, är motsatsen till en 

transperson.” 

(Göteborgs-Posten. 2014-07-12. )  

I källartiklarna finner vi att metautpekningen ordet och begreppet är mest frekvent förekommande. 

I exempel 12 signalerar skribenten, genom att verbet berättar, att begreppsförklaringen ges av 

någon annan.  

Tabell 6. Exempel på metasignalerna metautpekning och perspektivmarkör 

Metasignal:  Exempel: 
Metautpekning och perspektivmarkör   – 
Citattecken ”Det är däremot uppenbart att jag är en "cisman", 

vilket kan innebära att jag inte ser min egen del i 
allt det som sker.”  
(Helsingborgs Dagblad. 2014-12-30) 

Parentes  ”[…] framsteg får andra än cismän (män som 
entydigt definierar sig som män)”  
(Dagens Nyheter 2015-01-14) 

Fotnotshänvisning med parentes eller 
asterisk 

”[…] scen för folk som inte definierar sig som 
cismän. (se fotnot).” 
(Jönköpings-Posten 2014-12-12)  
 
”[…] Folkpartiet vill satsa ännu mer på en 
reform som är anpassad efter cispersoner*” 
(Dagbladet Sundsvall 2014-08-19) 

 

Resultatet av korpusanalysen visar att tidningsaktörerna fungerar som så kallade grindvakter (gate-

keeping) som har makt att påverka vilka ord och vika diskurser som blir en del av den allmänna 

debatten. Dock kan vi konstatera att de undersökta orden har börjat få spridning i kulturella 

kretsar, då de främst används i tidningssektioner med ett samhällspolitiskt fokus, som bl.a. Kultur, 
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Ledare, Opinion, och Inblick. Ur ett bredare perspektiv kan vi konstatera att orden inte är särskilt 

vanligt förekommande i det allmänna språkbruket (ännu).  

 I tabell 7 presenteras ord som mest frekvent har samförekommit med de undersökta orden i 

källartiklarna. Resultatet av analysen visar ett mönster för i vilka sammanhang prefixet cis- 

brukas. De vanligaste orden som förekommer i nära anslutning till prefixet cis- är ord som även 

används med cis- som förled. Detta tyder på att prefixet cis- används för att, på ett nyanserat sätt, 

kunna tala om ett ämne, fenomen eller situation.  

 
Tabell 7. De fem vanligaste kollokationerna med ordet cisperson i konkordanskontexten med Retriever 
Research som underlag 
Vanligaste: Ord: 

1 TRANSPERSON 
2 MAN 
3 NORM 
4 KÖN 
5 VIT 

 

8.4	  Sammanfattning	  
I analysen ser vi att prefixet cis- är ett produktivt förled och relativt etablerat i tryckt press. Vi kan 

konstatera att prefixet cis- har kommit längre i etableringsprocessen, och har en starkare 

förankring på sociala medier (bloggar, Twitter och diskussionsforum) än i tryckt press, utifrån vad 

frekvensmätningen har visat genom sökverktyget Språkbanken. Ordet som fått mest spridning i 

tryckt press är cisperson. Vilket går att härleda dels till Språkrådets Nyordslista från 2014, dels att 

lagen om krav på tvångssterilisering av transpersoner i samband med könskorrigering. 

Lagändringen 2013 ger en indikation på att samhällspolitiska diskussioner om transpersoners 

rättigheter har ökat i det offentliga rummet under de senaste åren.  
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9 Diskussion 
Här kommer vi att resonera kring våra frågeställningar: Vilken innebörd har prefixet cis- för 

olika aktörer i samhället? Hur etablerat är prefixet cis- i svensk tryckt press? Vilken betydelse 

ryms, och vilken spridning har prefixet cis- fått? I avsnitt 9.1 diskuteras analysresultaten av 

innehåll- och korpusanalysen gemensamt.  

9.1	  Prefixets	  innebörd	  
Avslutningsvis kan vi konstatera att resultaten visar att den rådande normen sällan benämns eller 

ifrågasätts av cispersoner själva. Detta märktes även då vi sökte efter tidigare genomförda 

undersökningar med liknande fokus, eftersom vi främst fann studier som inriktat sig på grupper 

som ”avviker” från normen, exempelvis transpersoner (se t.ex. Bergström 2007, Jacobsson 2014). 

Det är alltså vanligare att undersöka och uppmärksamma personer som inte har cisnormativa 

uppfattningar i samhället. Denna studie har haft ett fokus på det motsatta genom att studera hur 

normen benämns. 

Analysen visar sammantaget att prefixet cis- främst används av personer som upplever 

orättvisor, både i sin vardag och på en samhällelig nivå. Utifrån våra frågeställningar har vi sökt 

svar på vad prefixet cis- betyder för olika aktörer i samhället, dels genom en innehållsanalys och 

dels genom en korpusanalys. I likhet med Milles (2013) studie om etableringen av pronomenet 

hen i svenskan har vi sett att prefixet cis-, liksom hen, uppstod inom HBTQ-världen. Våra 

forskningsresultat visar att aktörerna försöker rucka på maktstrukturer som många gånger ses som 

självklara. I vårt material kan vi se en önskan om att människor ska våga se förbi strukturer som 

befäster det binära könssystemet och i stället se till individer och alla människors rätt att själv 

kunna välja kön- och identitettillhörighet (se t.ex Butler 1990, Ambjörnsson 2006).  

I det material som vi har analyserat kan vi se att ord med prefixet cis- används främst av 

självidentifierade transpersoner och feminister på sociala medier. Men vi kan se att en tendens till 

att sammansatta ord med cis- har börjat användas i det allmänna språkbruket. Utifrån vad 

korpusanalysen visar kan vi se att det har skett en spridning av olika ord med cis- som förled. 

Dock visar analysen att prefixet cis- inte har en entydig betydelse i språkbruket. 

 Transpersonerna i vårt material använder prefixet cis- för att uppmärksamma och ifrågasätta 

normen, med ett huvudsakligt fokus ligger på en önskan att få bli bemötta och behandlade på 

samma villkor som cispersoner. Våra resultat går här i linje med vad som framgick i Wojahns 

(2015) studie, där många av deltagarna uttryckte en språklig svårighet att bemöta personer som är 

en del av den rådande normen (Wojahn 2015:112113). Prefixet cis- fyller en funktion eftersom det 

bidrar till att nyansera debatten om ett samhälle med lika villkor för alla.  
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Makt har visat sig vara kopplat till prefixet cis-, något vi har kunnat utläsa av både 

innehållsanalysen och korpusanalysen. Tydligast ser vi en sådan koppling i de undersökta 

feministbloggarna, men även i källartiklarna har en feministisk kamp mot patriarkala 

maktordningar utryckts med emfas. Det visar att makt är en mycket central aspekt av samhälleliga 

strukturer (se Ambjörnsson 2006:149–150).  

Wodak & Meyer (2009b) beskriver språket som en social praktik där makt ses som en ytterst 

central aspekt i skapandet och bevarandet av ojämlika förhållanden. Vi har kunnat se ett mönster i 

hur prefixet cis- använts för att driva en kamp mot patriarkatet. I sådana sammanhang förekommer 

benämningarna cisman och cismän främst. 

Värt att nämna är att det i många fall även förekom ord i kontexten kring cis- som berör 

bland annat hudfärg och fördomar.  

Vidare kan vi se att prefixet cis- skrivs samman med ordet man för att, i vissa fall, påvisa att 

män som grupp gemensamt diskriminerar andra könskategorier. Vi finner stöd i vår studie för de 

sätt Gemzöe (2012) beskriver att feminister som grupp generellt sett klandrar vita cismän för 

maktstrukturer i samhället idag. Men vi kan också finna exempel på att prefixet använts för att 

kunna specificera vilken typ av manlig grupp som omnämns, så att inte exempelvis transmän 

diskrimineras. 

Det vi också kunnat urskilja i vårt material är att aktörer använder prefixet cis- på ett sätt 

som kan ses både som något positivt och negativt laddat. Positivt är det i bemärkelsen att ord med 

prefixet cis- uppmärksammar och kategoriserar en stor grupp i samhället som tidigare inte har 

benämnts. Vi upplever att transpersonerna i vårt material ger uttryck för en önskan om att prefixet 

cis- ska spridas och användas av människor som ingår i normen själva, och på så vis bidra till en 

mer fördomsfri attityd gentemot personer som inte anses ingå i dagens normer. Något som även 

diskuteras i stor utsträckning i Wojahns (2015) studie där transpersonerna i studien uttryckte att 

det finns ett behov av ord som kan utmana och bekämpa den syn på kön som finns idag.  

Motståndare till ord med prefixet cis- utmärker sig genom politiskt laddade uttryck och 

argumentationer via sociala medier. Något vi anser oss kunna utläsa framförallt på de feministiska 

bloggarna. Feministiska bloggar och artiklar som vi har tagit del av använder sällan cis- utan att i 

sammanhanget nämna patriarkala maktstrukturer. Wojahn (2015) menar att det inte går att utläsa 

cis- som en identitet, utan att begreppet representerar en politisk ståndpunkt och en aktivism för att 

benämna de personer som privilegieras i samhället (Wojahn 2015:30). 

Vi finner även att ord med prefixet cis- har en relativ låg etableringsgrad i det svenska 

språket i nuläget. Men vi tror att prefixet med tiden kommer att etableras i det allmänna 

språkbruket eftersom vi utifrån våra analyser kan se indikationer på att medierna verkar ha 
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accepterat ord med prefixet cis-. Det har varit intressant att kunna konstatera att prefixet, i både 

tidningstexter och på sociala medier gradvis ökat sedan 2010.  
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11.1	  Bilaga	  1,	  Intervjuguide	  
 

Bakgrund 

- Hur kommer det sig att du började blogga?  

- Berätta lite om ditt val av alias på bloggen? Mr Big Floss, vad står det för? 

 

Normer 

- När du hör ordet normer, vad är det första du tänker på då? 

- Om du ser på normer ur ett språkligt perspektiv, Vad upplever du kan vara problematiskt? 

- Med anledning av normer: Upplever du eller har du upplevt att människor pratar olika språk? I 

så fall, i vilka situationer? 

- Anser du att språket kan vara diskriminerande? (När och hur?) 

 

Benämningar; cis- 

- Vad anser du ryms i prefixet cis-? 

- Hur kom du i kontakt med prefixet cis- för första gången? 

- Har du upplevt att folk använder det mer nu än tidigare bland olika grupper i samhället? 

- Hur ställer du dig själv till benämningen? (Positiv eller negativ?) 

- Använder du själv benämningen cis-? I så fall, i vilka situationer? 

- Tycker du att det är bra att ord med cis- sprider sig utanför transcommunityt? Varför/varför 

inte? 

- Tycker du att prefixets betydelse urvattnas när det förekommer i tryckt press? 

- Har ord med förled cis- en politisk betydelse och innebörd för dig? (Upplever du att ordet 

väcker starka känslor/innebörd) 

-   Hur ser framtidsprognosen ut, tror du, för prefixet cis-?  

 


