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Abstract:	  

This is a comparative study between binary and nonbinary transgender people based on their everyday 

experience of difficulties. Previous studies show that many transpeople experience violence, 

infringement and oppression. Studies also show that suicide rate among transgender people is much 

higher than among the common (cisgender) population. Those studies rarely make an analysis based on 

specific gender identity, which shows the diversity among transgender people. 

To analyse the individual experiences, this study made four interviews with binary and 

nonbinary transgender people. The interviews were analysed with a queer-theoratical perspective to 

show and focus on the oppressional mechanics that heteronormativity has. The results show clear 

differences and similarities between binary and nonbinary transgender people's experiences of everyday 

life difficulties and oppression. Nonbinary transgender people elucidate their nonexistence in the 

majorities knowledge as a big difficulty; that people in their everyday surroundings and society in 

general are not aware of them. Binary transgender people's experiences have instead been focusing on 

their bodies and social context of their transitions. 

Title: “I am both and neither, in between and around.” - A comparative study between binary and 

nonbinary transgender people's everyday experiences. 

Author: Tom Peters 

Keywords: Transpeople, transgender people, nonbinary transpeople, heteronormativity, oppression, 

transphobia, queer theory.  

 

  



 
 

 

Abstract: 

Denna studie avser att undersöka och jämföra transpersoners erfarenheter kring svårigheter i vardagen. 

Jämförelsen görs mellan binära och ickebinära transpersoner. Tidigare forskning visar att många 

transpersoner blir utsatta för våld, kränkningar och förtryck. Den visar även att självmordsfrekvensen 

bland transpersoner är mycket högre än hos populationen i övrigt. I dessa undersökningar kring 

transpersoners hälsa och situation görs det sällan eller aldrig analyser baserade på den mångfald 

gällande identitet som finns inom gruppen transpersoner. 

För att undersöka dessa individuella erfarenheter genomfördes ett antal intervjuer med binära 

och ickebinära transpersoner. Intervjuerna analyserades utifrån en queerteoretisk utgångspunkt för att 

belysa de förtryckande mekanismer som heteronormen medför. Resultatet visar att det finns tydliga 

likheter och skillnader i binära och ickebinära transpersoners erfarenheter kring svårigheter och förtryck. 

Ickebinära transpersoner tar upp omgivningens omedvetenhet kring deras existens som en stor svårighet, 

att personer i deras vardagliga omgivning och i samhället i stort inte känner till att de finns medan 

svårigheterna för binära transpersoner snarare har varit i förhållande till deras kroppar och sociala 

sammanhang. 

Titel: “Jag är både och och ingenting, mittemellan och runtomkring” – En jämförande studie om binära 

och ickebinära transpersoners vardagliga erfarenheter 

Författare: Tom Peters 

Nyckelord: Transpersoner, ickebinära transpersoner, heteronormen, förtryck, transfobi, queerteori. 
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Ordlista 

Kön - Enligt RFSL kan kön delas in i fyra olika delar. Det biologiska könet är baserat på hur den 

fysiska kroppen ser ut; kromosomer, hormonnivåer och könsorgan. Det juridiska könet är det som syns i 

pass och i ens personnummer. Det baseras på det biologiska könet och bestäms vid födseln. En persons 

könsidentitet eller mentala kön är så som personen själv upplever sitt kön. Ingen utom personen själv 

kan bestämma vilket kön personen är. Könsuttryck är hur en person väljer att uttrycka sitt kön genom 

bland annat kläder, socialt uppträdande och röst (RFSL 2015). 

Det kan tilläggas att alla dessa delar inte behöver “stämma överens” och att RFSL:s definitioner 

inte bygger på en binär uppdelning mellan man och kvinna utan snarare ett spektrum. 

När det i denna studie talas om kön, och det inte tilläggs något, kommer det att syfta på det sätt 

som majoritetssamhället ser på kön: något medfött eller essentiellt som innefattar normer kring alla fyra 

delar av kön. Detta då denna uppdelning av kön i fyra delar sällan görs i vardagliga situationer. 

Fler ord som kan vara bra att veta relaterade till kön: 

● Tilldelat kön: avser det kön en får vid födseln, det juridiska könet. 

● Att könas/felkönas: att någon tillskriver en ett visst kön vanligtvis baserat på sociala normer 

kring utseende. Att felköna syftar då till att en blir tillskriven ett kön en inte är, exempelvis en 

transkille som blir tilltalad med feminina pronomen eller titlar. 

Cisperson - En cisperson är någon vars biologiska kön, juridiska kön, könsidentitet och könsuttryck 

“stämmer överens”, att en person exempelvis föds med penis, har ett M i passet, ser sig själv som kille 

och använder manligt kodade kläder. Detta har dock inget med sexualiteten att göra utan endast kön. 

Cisperson kan beskrivas som normen i förhållande till transpersoner (RFSL 2015). 

Transperson - ett paraplybegrepp som beskriver personer som genom sina könsuttryck och/eller 

könsidentiteter avviker från normer kring könsidentitet och könsuttryck (RFSL 2015). 

Transsexuell - Transsexuell kan en person kallas vars juridiska kön som en tilldelades vid födseln 

inte stämmer överens med könsidentiteten. En person som är transsexuell vill ofta, men inte alltid, byta 

juridisk kön samt korrigera kroppen genom operationer eller hormonbehandling (Transformering 2014). 

Transvestit - kallas en person som använder sig av ett annat könuttryck än det som förväntas av 

personen utifrån dens juridiska kön. En skiljer mellan transvestism och drag genom att transvestism 



2 
 

avser personer som klä om sig medan drag kings eller queens klä ut sig i underhållningssyfte. Exempel 

på drag queens som inte är transvestiter är Babsan och Conchita Wurst (Transformering 2014). 

Ickebinär transpersoner - en ickebinär transperson är någon som helt eller delvis identifierar sig som 

inget kön eller ett kön bortom den binära könsuppdelningen. Det finns en mängd olika icke-binära 

identiteter så som genderqueer, intergender, genderfluid eller genderflux (Urban Dictionary 2015). 

Binär transpersoner - en binär transperson är någon som helt eller delvis identifierar sig som ett kön 

som ingår i den binära könsuppdelningen (man och kvinna). Utifrån de fyra delar som kön kan delas in i 

vill dessa personer oftast, men inte alltid, att dessa fyra ska stämma överens. Att det juridiska, sociala, 

språkliga och kroppens utseende är antingen manliga eller kvinnliga. 

FtM står för “female to male”, kvinna till man, som är ett vanligt sätt att klargöra vilket juridisk 

och/eller biologisk kön personen hade innan den gick igenom könskorrigerande behandling eller bytte 

juridisk kön. MtF står för “male to female”, man till kvinna (Folkhälsomyndigheten 2015:10). 

Queer - ett brett begrepp som kan betyda olika saker beroende på vilket sammanhang det 

används i. Det kan användas som en synonym för homosexuella, bisexuella och transpersoner men även 

som ett paraplybegrepp för personer som på något sätt avviker från normer kring kön eller sexualitet. I 

ett akademiskt sammanhang kan queer förstås som ett normkritiskt förhållningssätt där det avser att 

undersöka normativa maktstrukturer och förtryck. Queer kan också vara ett begrepp för att beskriva sin 

könsidentitet eller sexualitet (Rosenberg 2011:11). 

Transition - ett ord som flera av respondenterna använder för att beskriva den process som 

innefattar behandlingar eller förändringar för att socialt eller fysiskt blir mer som det kön en identifierar 

sig som. 

Att passera - Att personer i omgivningen uppfattar en som det kön en vill bli uppfattad som, 

exempelvis att passera som man eller ickebinär. Ordet kan användas i fler sammanhang än kön, “white 

passing” är ett uttryck som i engelskan beskriver en mörkhyad person som av omgivningen uppfattas 

som vit (Racerelations.about.com 2015). 

Dysfori - I Socialstyrelsens kunskapsstöd “God vård av vuxna med könsdysfori” (2015) 

definieras dysfori som ett “psykiskt lidande och/eller en försämrad förmåga att fungera i vardagen som 

orsakas av att könsidentiteten inte stämmer överens med det registrerade könet" (Socialstyrelsen 

2015a:113). 
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Transfobi - Transfobi beskriver en negativ syn på transpersoner eller personer som på något sätt 

avviker från normer kring könsuttryck eller könsidentitet. Den negativa synen kan vara baserat på 

ideologi, uppfattning, värdering eller okunskap. Transfobi och homofobi kan överlappa varandra (RFSL 

2015). 

Heteronormen - ett system av olika normer kring kön, genus och sexualitet (RFSL 2008).  
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1.	  INLEDNING	  

Enligt Folkhälsomyndighetens rapport från juni 2015 om hälsoläget bland transpersoner i Sverige 

Hälsan och hälsans bestämningsfaktorer för transpersoner (2015) har en tredjedel av respondenterna 

någon gång försökt ta livet av sig. Självmordsförsöken är vanligast bland yngre (15-19 år) där 40 % har 

uppgett att de har försökt att ta livet av sig någon gång i sina liv (Folkhälsomyndigheten 2015:40). Var 

femte respondent har uppgett att de någon gång varit utsatta för våld på grund av sin transerfarenhet 

(Folkhälsomyndigheten 2015: 32). Slutsatsen i folkhälsomyndighetens rapport är att “[s]tudiens 

respondenter representerar en grupp som i hög utsträckning är utsatt för diskriminering, känner rädsla 

för att gå ut ensam samt är utsatta för olika typer av våld” (Folkhälsomyndigheten 2015:48). Fler 

analyser av denna studie redovisas senare i uppsatsen. 

År 2015 har fler rapporter, kunskapsstöd och vägledande domar med relevans för transpersoner 

publicerats. En av dem är Resolutionen 2048 Discrimination against transgender people in Europe som 

antogs av Europeiska Rådet i april 2015 (Europeiska rådet 2015). En annan är de första kunskapsstöden 

för transvården i Sverige som Socialstyrelsen publicerade några veckor tidigare i april 2015 

(Socialstyrelsen 2015a+b). Dessa kommer att beskrivas närmare under rubriken politisk och juridisk 

bakgrund och kontext. 

 Definitionen av transpersoner enligt Riksförbundet för homosexuella, bisexuella och 

transpersoners rättigheter (RFSL) är som följande: 

 

En transperson är en person som inte alls eller delvis inte identifierar sig med det kön den har fått 

tilldelat vid födseln. En person kan också vara transperson som inte följer rådande normer för hur en 

person med ett visst juridiskt kön ska vara, förutsatt att personen själv identifierar sig som transperson. 

Ordet trans är latin för ”överskridande”. Transperson är ett paraplybegrepp med många undergrupper och 

det går att vara transperson på många olika sätt. Begreppet rör könsidentitet och könsuttryck och har 

ingenting med sexuell läggning att göra. (RFSL 2016) 

 

I denna definition blir det tydligt att spektret av transpersoner är stort och att det finns många fler 

kön och könsidentiteter än de traditionella man och kvinna. I exempelvis Folkhälsomyndighetens 

rapport kring transpersoners hälsa har respondenterna fått välja fritt mellan ett flertal könsidentiteter: 
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binära och ickebinära. Respondenternas könsidentitet kommer dock senare aldrig att användas i någon 

av analyserna, Folkhälsomyndighetens analyser av transpersoner hälsa görs istället i förhållande till 

respondenternas ålder. Jag upplever att det inte är ovanligt att forskning om transpersoner inte skiljer 

mellan olika grupper av transpersoner. Utifrån detta växte mitt intresse för att genomföra en studie med 

fokus på gruppers olika förutsättningar. 

I denna studie kommer det att jämföras berättelser av två typer av transpersoner, binära 

transpersoner och ickebinära transpersoner. Gemensamt för respondenterna är att alla har blivit 

tilldelade samma kön vid födseln och att de funderar på, går eller har genomgått någon form av 

utredning eller behandling för att få tillgång till transvård och förändrar sina kroppar så att dessa bättre 

stämmer överens med deras könsidentitet. Binära transpersoner är ett uttryck för att beskriva de personer 

som helt eller delvis känner sig som något av de två könen som är del av den binära könsuppdelningen, 

man och kvinna. Ickebinära transpersoners könsidentitet är istället frikopplat från de binära könen och 

kan beskrivas med ord som genderqueer, genderfluid eller intergender. 

Det finns ett stort antal könsidentiteter i gruppen ickebinära transpersoner, varav vissa kan vara 

kopplade till den kulturen personerna befinner sig i. Olika kulturer har olika syn på kön och även fler 

könskategorier än de traditionella västerländska man och kvinna. Ett exempel kan vara “Two Spirit” 

som är en könsidentitet som är direkt kopplat till kulturen av ursprungsbefolkningen i Nordamerika vars 

definition kan tolkas som att en person har båda könen i sig (Gender Wikia, 2015). Att som person utan 

koppling till denna kultur kalla sig Two Spirit kan av vissa anses vara kulturellt approprierande, 

förtryckande av minoritets kultur, och ett koloniserande av identiteten (Singer 2015). 

 Vidare är denna studie av stor relevans för det sociala arbetet då synliggörande av mångfalden 

bland transpersoner och beskrivningar av deras erfarenheter sällan görs och studien syftar därmed också 

till att öka kunskapen, särskilt kring ickebinära transpersoner då deras representation i samhället är nära 

till icke-existerande. Genom att belysa de svårigheter och erfarenheter som ickebinära och binära 

transpersoner möter i vardagen kan personer som möter dessa grupper i sitt arbete med människor få en 

större förståelse för deras situation. 

 

1.1	  Bakgrund	  

Bakgrunden är uppdelat i två avsnitt. I det första ges det en kort beskrivning av transpersoners historia i 

Sverige. I det andra avsnittet ligger fokus på en politisk och juridisk bakgrund av den senaste tidens 

händelser, lagändringar och uttalanden. 
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1.1.1	  Historisk	  bakgrund: 

Historiska beskrivningar kring transpersoner i Sverige fokuserar mestadels på binära transpersoners 

förutsättningar och sträcker sig endast till mitten av 1900-talet. Transformering.se, ett projekt av RFSL 

Ungdom, skriver att det alltid har funnits personer som på olika sätt har brutit mot normer kring kön. 

Sociala och kulturella normer kring kön och könsuttryck har också sett olika ut beroende på tid och plats 

(Transformering 2014). Ett exempel på detta kan vara att rosa först efter 1930-talet ansågs vara en 

flickfärg. Margaret Hartmann skriver i artikeln The History Of Pink For Girls, Blue For Boys (2011) att 

det i tidningsartiklar från 1920-talet har skrivits om rosa som en stark och bestämd färg och därmed 

lämpar sig för pojkar medan blå är mildare och därmed finare för flickor. 

 Begreppen “transvestit” och “transsexuell” började användas redan under 1900-talets början 

medan “transperson” är ett mycket nyare begrepp som började användas först på 1990-talet av hbtq-

rörelsen. Begreppet blev ett samlingsord för personer som bryter mot normer för könsidentitet och 

könsuttryck och fyllde därmed en viktig funktion för rörelsen (Transformering 2014). Ord för ickebinära 

könsidentiteter kom först i början av 2000-talet till Sverige, exemeplvis “intergender” som har sitt 

ursprung i intersexröreslen (Nonbinary Wiki 2015). 

 Under 1960-talet startades det flera organisationer och föreningar för transvestiter och 

transsexuella och 1972 blir Sverige det första landet i världen som erbjuder möjligheten att byta juridiskt 

kön efter utredning och behandling med hormonterapi och operationer (Transformering 2014). 

 2007 uppmärksammades för första gången Transgender Day of Remembrance som syftar till att 

påminna om de transpersoner som över hela världen årligen faller offer för hatbrott och mördas på grund 

av deras könsidentitet eller könsöverskridande uttryck (Transformering 2014). 

 2009 sker det en rad förändringar; transpersoner läggs till i den svenska 

diskrimineringslagstiftningen genom att könsöverskridande identiteter eller uttryck läggs till som 

diskrimineringsgrund. Socialstyrelsen avskaffar diagnosen transvestism - transvestiter anses inte längre 

vara psykiskt sjuka, detta är dock fallet för övriga transpersoner som söker vård än idag. Även 

namnlagen ändras och blir könsneutral så att alla nu kan lägga till eller byta till namn som en vill ha 

oavsett kön (Transformering 2014). 
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Det kan spekuleras mycket kring vilka historiska personer som har varit trans eller ej. En person 

som ofta nämns i detta sammanhang är exempelvis Jeanne d’Arc. Leslie Feinberg skriver i The 

Transgender Studies Reader att Jeanne d’Arc 1431, 19 år gammal, blev bränd på bål av den katolska 

kyrkan för att d’Arc vägrade att sluta klä sig i manskläder (Feinberg 2006:212). 

Då transidentiteter är baserade på självdeterminism är det svårt att i efterhand kunna bevisa dem, 

därför har det i denna historiska beskrivning inte fokuserats på sådana spekulationer kring individers 

identitet utan snarare transpersoners legala och medicinska förutsättningar. 

 

1.1.2	  Politisk	  och	  juridisk	  bakgrund	  och	  kontext: 

Den 22 maj 2013 röstade riksdagen igenom propositionen 2012/13:107 “Upphävande av kravet på 

sterilisering för ändrad könstillhörighet” som trädde i kraft den första juli 2013. Fram tills dess var 

genomförandet av behandlingar som resulterade i en permanent sterilisering krav för att transpersoner i 

Sverige fick ändra sitt juridiska kön (Socialstyrelsen, 2015a:15). 

 Juni 2015 skriver Ulrika Westerlund, ordförande för RFSL, i nättidningen Dagens Arena att den 

svenska staten fortfarande inte har bett om ursäkt eller betalat skadestånd till de ca 800 transpersonerna 

som mellan 1972 och 2013 har tvångssteriliserats. Westerlund skriver också att: 

 

2013 fördömde FN:s särskilda rapportör om tortyr och annan grym omänsklig behandling 

tvångssteriliseringarna av transpersoner. Samma år antogs i Europarådets kommitté för sociala frågor, 

hälsa och hållbar utveckling en rapport om tvångssteriliseringarna av bland annat transpersoner, där 

medlemsstaterna uppmanades att avlägsna dessa, be om ursäkt och betala ut skadestånd.           

(Westerlund, 2015) 

 

Parlamentet för Europeiska Rådet (PACE) antog i april 2015 Resolution 2048 Discrimination 

against transgender people in Europe vari parlamentet erkänner att det finns en vidsträckt 

diskriminering av transpersoner i Europa. Exempel på områden som ges där transpersoner kan bli 

diskriminerade inom är sjukvården, på arbetsmarknaden och på bostadsmarknaden. De 

rekommendationer som parlamentet menar att medlemsstaterna bör överväga är bland andra 

diskrimineringslagstiftning som inkluderar transpersoner, att ändringen av namn och kön i 
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identitetshandlingar ska vara passerade på självbestämmande samt en snabb, tillgänglig och transparent 

procedur. (PACE 2015:6.2.1.). Att proceduren inte ska baseras på krav så som sterilisering och diagnos 

(PACE 2015:6.2.2.) samt att ett aktivt arbete med synliggörande och utbildade av myndighets- och 

sjukvårdspersonal. Länderna rekommenderas också att överväga införandet av ett tredje juridiskt kön 

(PACE 2015:6.2.4.).  

Domen i fallet Y.Y. vs Turkey som avgjordes i Europeiska domstolen för mänskliga rättigheter 

den 10 mars 2015 berör just de punkter som nämndes i resolutionen och artikeln i Dagens Arena. Fallet 

handlar om permanent sterilisering som ett krav för att transpersonen Y.Y. fick genomföra 

könskorrigerande vård i Turkiet. Domstolen beslutade att ett krav av permanent infertilitet bryter mot de 

mänskliga rättigheterna, artikel 8 Rätt till privat- och familjeliv. Den ideella organisationen Transgender 

Europe (TGEU) rapporterade om detta samma dag på sin hemsida och skrev att “[v]idare menar rätten 

återigen att friheten att själv bestämma sitt kön är en viktig del av rätten till självbestämmande” 

(Transgender Europe, 2015, egen översättning). Tvångsteriliseringskravet för transpersoner finns idag i 

21 europeiska länder (Transgender Europe, 2014). 

Socialstyrelsen publicerade i april 2015 de första kunskapsstöden för transvården i Sverige: God 

vård av vuxna med könsdysfori (2015a) och God vård av barn och unga med könsdysfori (2015b). 

Kunskapsstöden är riktade till “professioner som arbetar inom området samt beslutsfattare inom hälso- 

och sjukvården, så som politiker, chefstjänstemän och verksamhetschefer” (Socialstyrelsen, 2015a: 16). 

Kunskapsstöden ger rekommendationer för hur vården för personer med könsdysfori kan utvecklas, 

organiseras och utföras samt siktar på att långsiktigt bidra till att ge likvärdig vård för patienter med 

könsdysfori oavsett vart de bor (Socialstyrelsen, 2015a:16). I kunskapsstödet konstateras det att mycket 

av den forskning som finns och som används i kunskapsstödet är av låg eller mycket låg kvalitet 

(Socialstyrelsen, 2015a:17). 

Tyskland är ett av ett fåtal länderna i världen som har tre juridiska kön, dock gäller detta endast 

för barn som föds med en obestämbar biologisk könstillhörighet (intersexualism). Detta gäller sedan 

november 2013 och fungerar som så att barnet får ett X i passet och sedan under tonåren själv får välja 

juridiskt kön och eventuella medicinska åtgärder i stället för att dessa ska väljas av läkare eller föräldrar 

kort efter födseln och sedan skapa en dissonans mellan kropp och könsidentitet senare i livet (Jacinta, 

2013). 
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1.2	  Disposition 

I de följande två delarna presenteras tidigare forskning samt teori och metod som används i analysen. I 

den sista delen redovisas resultatet och analysen samt en avslutande slutsats och diskussion. 

 

1.3	  Syfte	  och	  frågeställning	  

Syfte med denna studie är att utifrån en queerteoretisk ansats undersöka skillnader och likheter i 

erfarenheter mellan två grupper av transpersoner, binära och ickebinära, som tilldelades samma kön vid 

födseln. Genom kvalitativa intervjuer vill denna studie beskriva och analysera individuella erfarenheter 

kring svårigheter i vardagen. 

● Vilka svårigheter möter ickebinära respektive binära transpersoner, som tilldelades könet kvinna 

vid födseln, i sin vardag? 

● Vilka skillnader och likheter finns det mellan deras erfarenheter kring svårigheter kopplade till 

deras könsidentitet? 

 

1.4	  Tidigare	  forskning 

I detta avsnitt kommer det att presenteras två studier om transpersoner. Den första är en kvalitativ 

intervju studie genomförd av RFSL som fokuserar på individuella upplevelser kring bemötande och 

heteronormens påverkan. Den andra studien är en undersökning om transpersoners hälsa och hälsans 

bestämningsfaktorer baserat på enkäter som fokuserar på transpersoners upplevelser kring sin hälsa, 

utsatthet och våld. 

 Som Socialstyrelsen skriver i kunskapsstödet God vård för vuxna med könsdysfori (2015a) är 

mycket av den forskning som de använder i kunskapsstödet av låg eller mycket låg kvalite. 

(Socialstyrelsen, 2015a:17). Mycket av den forskningen kring transpersoner som jag hittade fokuserade 

just på bemötande av vården eller annan myndighetskontakt utan analyser kring mångfalden i gruppen 

eller subgrupp specifika upplevelser. Därför valde jag dessa två studier för att ge en bild av dels 

individuella upplever men även statistik kring transpersoners mående överlag. 
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1.4.1	  “Är	  du	  kille	  eller	  tjej?	  -‐	  En	  intervjustudie	  om	  unga	  transpersoners	  livsvillkor.	   

Är du kille eller tjej? är en studie gjord av RFSL från 2010 som beskriver sex transpersoner 

upplevelser av bland annat bemötandet i vården, familjens reaktioner och det offentliga rummet. Studien 

tar upp huvudsakligen heteronormen och hur den påverkar transpersonerna samt hur den speglas i 

samhället.  

Resultatet visar på att transpersoner ofta kategoriseras av andra som antingen män eller kvinnor 

och därför blir starkt påverkade av heteronormen. Effekter av denna kategorisering kan vara psykisk 

ohälsa, exempelvis när namn eller pronomen inte respekteras eller deras könsidentitet blir ifrågasatt på 

grund av antaganden kring könstillhörighet baserat på utseende och fysiologiska variationer. Denna brist 

på respekt kan komma från bland annat läkare och psykologer under utredningens gång, lärare, kollegor 

eller främlingar och kan också orsaka en ständig oro över att bli ifrågasatt (Darj & Nathorst-Böös 2010). 

Studien av RFSL kan ge en förståelse för hur svårigheter kan se ut för vissa transpersoner då det 

genomfördes ett mindre antal djupa intervjuer. Berättelserna är detaljrika samt ställs i relation till 

heteronormen och dess förtryckande mekanismer. 

 

1.4.2“Hälsa	  och	  hälsans	  bestämningsfaktorer	  för	  transpersoner	  -‐	  En	  rapport	  om	  hälsoläget	  bland	  

transpersoner	  i	  Sverige.” 

Enkätstudien som genomfördes av Folksälsomyndigheten via ett webbaserat enkätprogram under 

två månader 2014 hade 800 svarande varav 53 % är mellan 15 och 19 år gamla. En fjärdedel uppgav att 

de är queer och/eller intergender och 14 % av de svarade har bytt juridiskt kön (ungefär lika många MtF 

som FtM). 

Huvudresultatet av studien är bland annat att över hälften av de svarade angav att de under de 

senaste månaderna minst en gång blivit utsatta för kränkande behandling eller bemötande. 65 % angav 

att de avstod från aktiviteter i rädsla att bli dåligt behandlade eller diskriminerade på grund av deras 

transerfarenhet. Dessa aktiviteter var framförallt sociala evenemang eller fysiska aktiviteter som att 

gymma eller att simma. Var femte har blivit utsatt för våld på grund av sin transerfarenhet. ”Majoriteten 

av dem som var utsatta för fysiskt våld angav att de blivit utsatta av en okänd person (64 procent), av en 

polis under yrkesutövning (25 procent) samt av sin partner (17 procent)” (Folkhälsomyndigheten, 

2015:12,33). 
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Till skillnad från “Är du kille eller tjej?” (RFSL 2010) kan denna undersökning gjord av 

Folkhälsomyndigheten ge en bild av vilka erfarenheter kring förtryck och svårigheter som många 

transpersoner kan möta på grund av undersökningens omfattning och kvantitativa forskningsdesign. Det 

som jag upplever saknas är en analys i dimensionen könsidentitet och grad av exempelvis utsatthet för 

fysiskt våld eller liknande. Bidraget med denna studie är att genom att jämföra ett fåtal personers 

berättelser kunna ge en bild av hur skillnaden ser ut vad gäller upplevda svårigheter. 

Den tidigare forskningen visar på transpersoners utsatthet inom ett flertal områden samt ger även 

en liten inblick i deras berättelser men jag upplever att det saknas en analytisk dimension baserat på 

könsidentitet samt eventuellt hur personerna könas av andra för att mer specifikt kunna beskriva 

svårigheter för vissa grupper. Genom kunskapen kring gruppspecifika svårigheter kan arbetet för att 

förbättra livssituationen för olika typer av transpersoner dels förbättras men också effektiviseras. Detta 

borde vara ett långsiktigt mål för alla inblandade verksamheter och myndigheter med tanke på 

Folkhälsomyndighetens skrämmande resultat. 

 

2.	  TEORI 

I denna studie kommer det empiriska materialet analyseras utifrån queerteori. Queerteorin kommer 

bygga mestadels på Judith Butlers bok Genustrubbel (2007) men även Tiina 

Rosenbergs Queerfeministisk agenda (2011). Rosenberg ger i sin bok en grundläggande ingång till 

queerteorin där Rosenberg till stor del refererar till Butler, men även andra teoretiker där Butlers teori 

sätts i ett större sammanhang. Rosenberg presenterar utifrån heteronormen två bärande principer som 

även de kommer vara en del av analysen. 

 

2.1	  Queerteori 

Nedan presenteras queerteorin utifrån två teoretiker samt ett antal begrepp och verktyg som ingår i den 

samt avslutningsvis kritik mot queerteorin och relevansen för denna studie. 

	  

2.1.1	  Rosenberg 

Genusvetaren Tiina Rosenberg skriver i Queerfeministisk agenda (2011) att queerteori är ett 

teoretiskt perspektiv som syftar till att kritiskt “granska det heteronormativa” (Rosenberg 2011:15) 
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genom att ifrågasätta definitioner och normer kring kön, genus och sexualitet (Rosenberg 2011:63). 

Queerteorin har, enligt Rosenberg, sin grund i det poststrukturalistiska antagandet som menar att det inte 

finns en enda sanning om verkligheten, och därför inte heller “... en hel, odelbar och självgenererad 

individ” (Rosenberg 2011:55), utan att människor påverkas av de sociala processerna runt omkring dem. 

Queerteorin utgår även från socialkonstruktivistiska premisser genom att betrakta sexualiteter, och även 

kön, som historiskt, kulturellt, socialt och geografisk konstruerade. Queerteorin problematiserar även 

begrepp som “man” och “kvinna” då de bygger på en dikotom uppdelning av människor och även har 

till följd att heterosexualitet, attraktionen mellan de två, socialt framställs som den naturliga 

sexualiteten. Queerteori fokuserar även på den heterokulturella dominansen som en förtryckande 

mekanism utifrån normer kring sexualitet och kön (Rosenberg 2011: 23-26,63). 

Rosenberg skriver att en av queerteorins grundläggande ifrågasättande gäller den 

heteronormativa definitionen av kvinnor och män enligt logiken feminin = kvinnlig = kvinna, maskulin 

= manlig = man. Vidare menar Rosenberg att “[k]önskategorierna och heterosexualiteten är inte 

frivilliga utan socialt sett obligatoriska” (Rosenberg 2011:71). 

Enligt Rosenberg är queerteorin uppkom ur en konflikt mellan olika feminister och innebar en 

omedelbar inomfeministiskt konflikt då många feminister var oroliga för vad den skulle innebära för 

kvinnokampen. Rosenberg menar vidare att konfrontationen med transpersoner har inneburit en ännu 

större utmaning och att “Normbrytningar syns kanske tydligast när feminitet inte automatiskt knyts till 

en kvinnokropp eller maskulinitet till en manskropp” (Rosenberg, 2011:67, 71). 

 

2.1.2	  Butler 

 Queerteorin har starkt påverkats av Judith Butlers bok Genustrubbel som för första gången kom 

ut år 1990. Rosenberg skriver mycket om den i Queerfeministiskt Agenda (2011) och analyserar de 

enstaka argumenten som Butler tar upp. Bland annat menar Rosenberg att Genustrubbel är ett resultat av 

Butler irritation och konflikt med den dåvarande feministiska debatten. Den binära uppdelningen mellan 

kvinnor och män, som i sig irriterade Butler, men också kvinnan som Kvinnokampens självklara subjekt 

“[...] tycktes utgöra den ständiga förutsättningen för feministisk tänkande” (Rosenberg, 2011: 72). 

Butler kritiserar den homogena bilden av “kvinnan” som feminismen målade upp och menar att den är 

resultat av ett avgränsande och exkluderande av andra och att det också är därför det nu finns fler olika 

typer av feminismer (Butler 2007:53). Butler diskuterar också på vilket sätt kön och genus är 
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konstruerade diskursivt och genom andra institutionella och juridiska företeelser som juridiska 

könstillhörighet (Butler 2007:56). 

 

Kan vi tala om ett »givet« kön eller ett »givet« genus utan att först undersöka hur kön och/eller 

genus är givna, med vilket medel? Och vad är »kön« över huvud taget? Är det naturligt, anatomiskt, 

ligger det i kromosomerna eller hormonerna, och hur ska en feministisk kritiker bedöma de vetenskapliga 

resonemang som har till syfte att fastställa sådana »fakta« för oss? [...] Om redan könet är en 

genuspräglad kategori skulle det alltså inte vara meningsfullt att definiera genus som könets kulturella 

tolkning. Genus borde då inte uppfattas blott som den innebörd som kulturen tilldelar ett på förhand givet 

kön [en juridisk företeelse]; genus måste också syftar på den produktionsapparat varigenom könet 

överhuvudtaget blir till.” (Butler 2007:56) 

 

Butlerismen, skriver Rosenberg, kännetecknas av ett genealogisk och performativt 

förhållningssätt. Med ett genealogiskt förhållningssätt menas att kategorierna kön/genus inte antas 

komma från något urtillstånd eller mystiskt ursprung. Performativt innebär att en antar att kön och genus 

är något vi gör och att det inte är något vi är. Butler är den första att tillämpa ett genealogiskt 

förhållningssätt, efter Friedrich Nietzsche och Michel Foucault, på kön och genus så konsekvent. Enligt 

Rosenberg har Foucault utgått från att sexualitet är historiskt utformat och därför saknar ett ur-ursprung. 

Det finns enligt Foucault inte någon sann sexualitet och därmed är det intressant att undersöka hur 

heterosexualiteten har blivit den till synes enhetliga, självklara och naturliga sexualiteten. Rosenberg 

skriver att det är ett resultat av maktutövning och det därför är ett område som omfattas av ett extra 

strikt regelsystem (Rosenberg 2011:70). 

 

2.1.3	  Heteronormen 

Heteronormen och heteronormativitet är centrala begrepp inom queerteorin som den också avser 

att undersöka. Heteronormen är ett samlingsbegrepp för normer kring sexualitet och kön. De 

grundläggande antagandena inom heteronormen är att det finns två kön, man och kvinna, och att dessa 

två alltid är attraherade till varandra. Rosenberg skriver att “[h]eteronormativitet är enkelt uttryckt 

antagandet att alla är heterosexuella och att det naturliga sättet att leva är heterosexuellt” (Rosenberg 

2011:100). Den heterosexuella normen får sin legitimitet genom att framstå som naturlig och vanlig. 

Rosenberg menar vidare att heteronormen, genom att definiera och utestänga det onormala, garanterar 
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sin plats som norm och det även är här den heterokulturella dominansen kommer in. Heterosexualitet är 

den statistisk sett vanligaste sexualiteten men det är inte heterosexualiteten i sig som ingår i den 

förtyckande mekanismen, utan det är normen som är det (Rosenberg 2011:101). 

 

...och allt det som faller utanför [heteronormen] stämplas som avvikande och är/blir därmed fel. 

Bestraffningarna rör sig från mer konkreta och handgripliga former som fängelsestraff och våld till mer 

svårgripbara uttryck som marginalisering, osynliggörande, stereotypisering, kulturell dominans och 

homofobi. (Rosenberg 2011:100–101) 

 

Queerteorin har nära anknytning till gaystudier och lesbisk feminism. Den riktar kritiskt fokus på 

konstruktionen av sexuella kategorier gällande transidentiteter (Rosenberg 2011 87). Rosenberg skriver 

att ”Av denna anledning [upprätthållandet av normer kring sexualitet och kön] har studier av olika 

transidentiteter varit ett viktigt forskningsområde inom queerstudier. Normbrytningar syns kanske 

tydligast när femininitet inte automatiskt knyts till en kvinnokropp eller maskulinitet till en manskropp” 

(Rosenberg 2011:71). 

 Då queerteorin avser att kritiskt analysera förtryckande mekanismer mot normbrytande 

sexualiteter och könsidentiteter (Rosenberg 2011:70) anses det att den är relevant i analysen av 

transpersoners upplevelser och erfarenheter då dessa kan tänkas bli särskilt påverkade av det som 

normbrytande beteende och identitet medför. 

 

2.1.4	  Inkludering	  och	  exkludering 

Två bärande principer som heteronormens förtryck bygger på är exkludering och inkludering. 

Exkludering, skriver Rosenberg, är "uteslutning av avvikelser ur normen med uppdelning i kategorierna 

vi-de" (Rosenberg, 2011:102). Den heterosexuella normen får sin legitimitet genom att framstå som 

naturlig och vanlig. Inkludering använder assimilering som verktyg och utgår från en universell 

mänsklighet. Rosenberg menar att heteronormen inkluderar genom att den annekterar avvikelser, vilket 

innebär att den införlivar avvikelser i normen och gör det till en del av den, vilket lämnar de avvikande 

avväpnade. Assimileringen får den då dominerande gruppen att ignorera faktumet att de endast är en 

grupp bland flera vilket i sin tur leder till en blindhet inför olikheter som upprätthåller den kulturella 

dominansen (Rosenberg 2011:103). 
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Assimilationskravet ställer den förtryckta människan inför ett olösligt dilemma: för att bli 

delaktig i samhället tvingas hon anta en identitet hon inte har, och när hon försöker göra det blir hon om 

och om igen, av sig själv och andra, påmind om och tillbakapressad till den identitet hon har - men inte få 

ha. (Rosenberg, 2011:103) 

 

2.1.5	  Kritik	  mot	  queerteorin	  

Rosenberg presenterar en rad teoretiker och forskare som har kritiserat Butler och queerteorin. En 

kritiker är teaterforskaren Sue-Ellen Case som påpekade att queerteori och queer i sig inte handlar om 

genus eller kön utan snarare är en fråga om ontologi. Case menar att en icke-genusbestämd 

homosexualitet och den ännu mer svävande queera positionen i förlängningen skulle innebära ett 

osynliggörande av kvinnor, att queer inkluderar kvinnor och män men endast utkämpar männens strider. 

Vidare menar Case att queerteori osynliggör kvinnor genom sina antaganden om kön som endast socialt 

konstruerade (Rosenberg 2011:68). 

 En annan kritiker är Teresa de Lauretis som tidigare var positiv till termen queer. De Lauretis tog 

avstånd från det genusneutrala queerbegreppet då hon pekar på risker med queerteorins universalism 

och maskulinism (Rosenberg 2011:67). Rosenberg skriver att “ [d]en övergripande feministiska kritiken 

av queerteori har framför allt fokuserat på risken för återinstallerandet av en generell maskulinitet som 

kärna i den skenbart könsneutrala queeridentiteten.” (Roseneberg 2011:68) Kritikerna menar alltså att 

det finns en risk att feministiska mål och kamper som inte har kvinnan som uttalat subjekt och i stället är 

könsneutralt formulerade faller tillbaka i mansnormen, att männens problem ska lösas och inte kvinnors, 

samt att detta maskeras genom ett sken av neutralitet.	  

 Denna studie har som syfte att undersöka transpersoner; en grupp som står utanför normativa 

uppdelningar mellan män och kvinnor samt specifikt fokuserar på ickebinäras erfarenheter av vardagliga 

svårigheter. Därför anser jag att denna kritik inte är av relevans då studien inte syftar till att undersöka 

feministiska mål eller kamper utan individuella upplevelser. 

 

2.1.6	  Relevans	  för	  studien 

Denna studie kommer att jämföra berättelser kring erfarenheter av en grupp personer som står 

utanför heteronormen genom att bryta mot normer kring kön och könsidentitet. Queerteorin lämpar sig 

för att den ger en tydlig definition av heteronormen samt heteronormativa förtryckande mekanismer som 
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att exkluderas eller inkluderas/assimileras. Analysen genom denna teori kommer ge en tydligare bild av 

vilka mekanismer det är som påverkar respondenterna samt hur de kan förstås i ett större sammanhang. 

 

3.	  METOD	  

I denna del kommer metod, tillvägagångssätt och det empiriska materialet presenteras och diskuteras. 

 

3.1	  Kvalitativa	  intervjuer 

Då studiens syfte är att beskriva och jämföra individuella erfarenheter kring svårigheter samt tankar och 

känslor kring dessa valdes kvalitativa semistrukturerade intervjuer som insamlingsmetod. 

Semistrukturerade intervjuer ger en flexibilitet för att kunna utforska respondenternas svar genom att 

ställa uppföljningsfrågor (Bryman 2011:413). Alan Bryman skriver i Samhällsvetenskapliga metoder 

(2011) att “I kvalitativa intervjuer är intresset riktat mot den intervjuades ståndpunkter [...] det [är] 

önskvärt att låta intervjun röra sig i olika riktningar, eftersom detta ger kunskap om vad 

intervjupersonen upplever vara relevant och viktig” (Bryman 2011:413). Att genomföra kvalitativa 

intervjuer och sedan transkribera dessa är ett tidskrävande arbete vilket i detta fall leder till att antalet 

intervjuer är begränsad till fyra stycken i den här studien. Detta kan upplevas vara en nackdel med denna 

metod då det kan tänkas att fler kvalitativa intervjuer hade kunnat ge en större förståelse och individuell 

variation i resultatet som i sin tur påverkar generaliserbarheten på så sätt att resultatet är svårt att 

generalisera till en större population. Kvalitativa intervjuer lämpar sig vid beskrivningen av fenomen 

eller situationer som är okända eller som det finns begränsad forskning om, vilket kan anses vara fallet 

med gruppspecifika erfarenheter hos transpersoner (Bryman 2011:413ff). 

Intervjun inleddes med konkreta frågor om ålder och identitet samt hur de skulle förklara den. 

Det ställdes det mer allmänna frågor om erfarenheter och vardagliga situationer för att sedan ta upp 

känsligare frågor om särskilda personliga svårigheter.  

 

3.2	  Genomförande	  och	  material 

Datamaterialet består av transkriberade intervjuer med fyra respondenter. Intervjuerna genomfördes i tre 

fall på en högskola och i ett fall på ett kafé. De spelades in, med respondentens samtycke, på en 

mobiltelefon för att underlätta samtalets samspel och för att inte behöva anteckna. Inspelningarna 
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transkriberades kort efter intervjuernas genomförande och tematiserades utifrån de frågor som ställdes 

samt hur respondenterna svarade. Intervjuerna tog mellan 25 till 45 minuter och genomfördes 

individuellt med respondenterna eftersom temat kan uppfattas vara känsligt att prata öppet kring.  

Alan Bryman skriver i Samhällsvetenskapliga metoder (2011) att reliabilitet och validitet, som är 

viktiga kriterier för den kvantitativa forskningen, inte är lika relevanta för den kvalitativa forskningen, 

att dessa rör mätandes precision och då mätning inte är den kvalitativa forskningen huvudfokus blir det 

inte lika relevanta (Bryman 2011:351). 

Istället kan det användas liknande metoder för att bedöma kvalitén av den forskning som 

genomförs. Tillförlitlighet med dess delkriterier trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och möjligheten 

att styrka och konfirmera är en av metoderna som Bryman beskriver. Trovärdigheten fokuserar på att det 

som respondenterna uppger är en trovärdig berättelse av verkligheten, ett sätt att påverka denna positivt 

är att återkoppla resultaten till den tidigare forskningen som finns samt att intervjufrågorna är teoretiskt 

relevanta.  

Överförbarheten avser ifall de resultat som studien kommer fram till går att applicera på liknande 

situationer eller andra tidpunkter, vilka generaliseringsanspråk resultatet kan göra. I denna studie är 

överförbarheten begränsad då antalet respondenter är få, vidare forskning som kan bekräfta eller 

motsäga resultaten behövs därför.  

Pålitligheten avser en transparens av genomförandet, att tydligt återge metoder som användes 

som avser urval, insamlingsmetod samt analys. För att säkra pålitligheten i denna studie återges dessa i 

metoddelen. 

 “Att styrka och konfirmera innebär att forskaren, utifrån insikten att det inte går att få någon 

fullständig objektivitet i samhällelig forskning, försöker säkerställa att [forskaren] agerar i god tro” 

(Bryman 2011:355). För att beakta denna del har det under studiens gång reflekterats mycket kring mina 

egna uppfattningar och upplevelser för att avgöra vilka resonemang som kommer från det teoretiska 

perspektivet och vilka som är baserade på egna förkunskaper. För att förtydliga resonemangen i 

resultatdelen inkluderades många citat som redogör exakt för hur respondenterna har svarat. 
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3.3	  Avgränsning	  och	  urval 

De respondenter som medverkade i denna studier har alla blivit tilldelade samma kön vid födelsen 

(kvinna). Denna avgränsning, att fokusera på individer med samma utgångspunkt vad gäller juridisk 

kön, valdes för att lättare kunna jämföra de upplevelser och berättelser som kommit fram under 

intervjuerna. För att komma i kontakt med individer som kunde tänka sig att intervjuas lades det upp ett 

inlägg i olika grupper på sociala medier varpå de som var intresserade hörde av sig. Förutom Fenix var 

de resterande tre respondenter för mig okända. Fenix är en bekant till mig sedan flera månader och jag 

har följt hans process i sin transition under den tiden. Jag bedömer att vår bekantskap till största del var 

positivt för intervjun då han upplevde att vi kunde tala fritt kring erfarenheterna. 

 

3.4	  Etiska	  hänsynstaganden 

Eftersom gruppen som i denna studie undersökt är särskilt utsatta för våld, hatbrott, kränkningar och 

trakasserier (Folkhälsomyndigheten 2015) var ett stort fokus inför kontakt med respondenterna att de 

skulle känna sig trygga och avslappnade, dels för att frågorna kan upplevas vara väldigt personliga och 

känsliga men också för att inte utsätta en redan utsatt grupp. 

En av åtgärderna för att skapa trygghet var att tidigt, redan innan intervjun, informera om de fyra 

forskningsetiska principerna, vilket sedan upprepades i intervjuns början. 

1. Informationskravet - forskaren ska informera de deltagande om forskningens syfte. 

2. Samtyckeskravet - deltagaren har rätt att själv bestämma över sin medverkan. 

3. Konfidentialitetskravet - uppgifter om de deltagande ska förvaras på ett sådant sätt att obehöriga 

inte ska kunna ta del av dem. 

4. Nyttjandekravet - de insamlade uppgifterna ska endast användas för forskingens ändamål 

(Vetenskapsrådet, 2002). 

  

Respondenterna fick själva välja plats och tid för deras intervju vilket resulterade i att en av de 

valde att genomföra det på ett kafé. Det kan tänkas att detta påverkar konfidentialiteten av intervjun men 

jag utgår ifrån att respondenten var medveten om detta när den gjorde sitt val av plats och att det snarare 

var baserat på en känsla av trygghet. I inledningen frågades det om deras pronomen för att inte felköna 

dem i uppsatsen genom att använda fel pronomen eller hänvisa till de på ett felaktigt sätt baserat på 
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deras könsidentitet. Det var också särskilt viktigt att inte utforma frågorna som ställdes på ett kränkande 

sätt eller fråga respondenterna om något som kan uppfattas vara för privat. Respondenternas namn är 

fiktiva men pronomen är det som respondenterna vill bli benämnda som och bör därför respekteras. 

	  

4.	  RESULTAT	  OCH	  ANALYS 

I detta avsnitt kommer resultaten och analysen att presenteras utifrån ett antal tematiseringar baserade på 

de frågor som ställdes samt svaren som respondenterna gav. 

 

4.1	  Presentation	  av	  respondenterna 

Inför denna studie intervjuades fyra personer. Två av respondenterna identifierar sig starkt eller 

mestadels med ett av de binära könen, i detta fall kille/man, medan de andra två respondenterna 

identifierar sig som ickebinär, alltså att de identifierar sig utanför den binära könsindelningen mellan 

man och kvinna. 

 Den första frågan som ställdes till respondenterna var ”Vilka ord använder du för att beskriva din 

könsidentitet? Och hur skulle du förklara för någon som inte förstår?”. Nedan följer en kort presentation 

av respondenterna samt fyra citat från hur de svarade på frågorna. 

 

De	  binära	  transpersonerna: 

Edvin, 21 år och bor i en större stad. Han genomgår vid tiden för intervjun en 

könsidentitetsutredning och kommer vara klar de närmaste månaderna. ”Man, och om folk inte förstår så 

transman, men min könsidentitet är främst man och sekundärt trans. [...] Mina föräldrar tog fel när jag 

föddes helt enkelt.”  

Fenix, 25 år och bor i en storstad. Han är klar med utredningen, har påbörjat hormonbehandling 

samt planerar att byta sitt juridiska kön och personnummer. “Oftast säger jag kille, men också 

transperson. [...] Att jag upplever eller att jag är kille i en killkropp, för att jag är kille, men att när jag 

föddes tilldelades jag ett kön som jag inte kan identifiera mig med.” 
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De	  ickebinära	  transpersonerna: 

River, 23 år och bor i en storstad. River vill gå utredningen och funderar på eventuella 

behandlingar som hen skulle vilja genomföra.  ”Jag säger att jag är ickebinär transperson [...] om jag 

pratar med någon som inte har hört det förut så brukar jag förklara mer som att jag inte känner mig 

som... Samtidigt som det kanske är [en formulering] som jag egentligen inte vill använda mig av 

eftersom jag är ickebinär, jag känner mig inte som ickebinär. [...] Det är ett lätt sätt att få cispersoner att 

förstå.” 

Max, 31 år och bor i en större stad. Han genomförde sin könsidentitetsutredning för flera år 

sedan innan det fanns en utredning för ickebinära transpersoner och har gjort några av de tillgängliga 

behandlingarna samt bytt juridisk kön och personnummer. “Jag är ickebinär, det var jätte svårt att 

förklara för nån som inte vet. Jag identifierar mig varken som man eller kvinna. Jag känner, jag är mest, 

nä det är jag inte, jag tänkte säga att jag är mest kille men det är jag inte. Jag trivs med att socialt vara 

kille, jag trivs med att folk som ser mig på stan tror att jag är kille, bemöter mig som kille så att socialt 

är jag en man, de som inte vet något tror att jag är en man, men jag är inte en man utan jag är både och, 

och ingenting och mitt emellan och runtomkring. Alltihopa.” 

 

4.2	  Könsidentitet 

Fenix nämner när han pratar om sin könsidentitet att han är “[...] kille i en killkropp, för jag är kille 

[...]”. När Butler skriver i Genustrubbel (2011) om den diskursiva konstruktionen av genus och kön 

nämner Butler att “[m]en »kroppen« är själv en konstruktion. [...] Kroppar kan inte sägas ha någon 

beteckningsbar existens innan de markeras med genus; därför inställer sig frågan i vilken mån kroppen 

blir till i och med genusmarkeringen”(Butler 2007:58). Butler diskuterar här ifall genus eller kön är 

direkt kopplade till något biologiskt kön och hur den kulturella och diskursiva konstruktionen av kön 

och genus kan förstås. Butler skriver också att mycket av det som vi kallar kön egentligen är genus. 

“Om det visar sig att vi kan bestrida könets orubblighet, då är kanske detta som kallas kön lika kulturellt 

konstruerat som genus, kanske har det rent av alltid varit genus, vilket skulle innebära att skillnaden 

mellan kön och genus visar sig inte vara någon skillnad alls” (Butler 2011:56). Utifrån detta kan det 

tänkas att Fenix i sitt tänkande kring kön inte utgår ifrån någon biologisk eller fysiologisk indelning 

baserat på kromosomer, hormonnivåer eller könsorgan utan att kön för honom i första hand är 

identiteten och kroppen är därmed neutral tills den ges ett kön baserat på självdeterminism.  
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River nämner när hen pratar om sin könsidentitet att hen inte vill säga att hen “känner sig som 

ickebinär” utan att hen “är ickebinär”. För att jämföra med de andra respondenterna så använder de sig 

av formuleringen “är” och inte “känner mig som”. Formuleringen “att känna sig som” kan upplevas 

syfta på en subjektiv känsla snarare än en identitet och därmed bli mindre verklig. Genom att 

problematisera sin egen formulering visar River på ett språkligt dilemma hen ställs inför, ett val mellan 

att uttrycka sig så att cispersoner (se ordlistan) kan förstå eller att uttrycka sig på så sätt som hen vill och 

som hen upplever att det stämmer.  

Utifrån Rosenbergs inkludering och exkludering kan detta dilemma tänkas vara en form av 

assimilering baserat på diskursiva möjligheter att beskriva sin könsidentitet. Rosenberg skriver att 

assimilationskravet ställer personen inför dilemmat att “[...] för att bli delaktig i samhället tvingas hon 

anta en identitet hon inte har, och när hon försöker göra det blir hon om och om igen, av sig själv och 

andra, påmind om och tillbakapressad till den identitet hon har - men inte få ha” (Rosenberg 2011:103). 

Detta kan liknas till Rivers problematisering av formuleringen då det kan tänkas vara okunskapen kring 

trans, ickebinära kön och normer kring den binära könsuppdelningen som är orsaken för hur hen 

behöver formulerar sig i sammanhang där personer inte har kunskap kring trans. 

Max uppger att han trivs med att i sociala sammanhang blir läst som kille men att hans 

könsidentitet är ickebinär. Genom att skilja mellan ett kön i ett socialt sammanhang och det kön en 

identifierar sig som påvisar han att det finns olika delar av kön. Som det står i ordlistan av denna studie 

utgår RFSL ifrån att kön kan delas in i fyra delar. En av dem är socialt kön eller könsuttryck, hur en 

väljer att uttrycka sitt kön, och en annan är könsidentitet, det kön en identifierar sig som. Som Max visar 

behöver dessa två, och de andra två delarna av kön, inte nödvändigtvis hänga ihop (RFSL 2015). 

 

4.3	  Svårigheter	  som	  respondenterna	  tror	  att	  många	  upplever	   

När respondenterna fick frågan vad de tror är en särskild svårighet för många binära respektive 

ickebinära transpersoner blev en första skillnad i deras upplevelser tydlig. Edvin och Fenix tog båda upp 

dysfori, framförallt kroppslig och social dysfori, som det som kan vara svårt för många binära 

transpersoner att hantera, medan Max och River uppgav omgivningens okunskap kring ickebinära 

transpersoner. Max säger att ”[...] ja att man inte finns, att det inte finns i folks medvetande, att man inte 

kan vara något annat än tjej eller kille och att det inte finns i samhället, att på väldigt många ställen i 

samhället så är just saker uppdelade i två.” 
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Det som de ickebinära respondenterna Max och River menar kan vara svårt för andra ickebinära 

handlade alltså om medvetenheten kring deras existens snarare än personliga svårigheter så som hos de 

binära respondenterna Edvin och Fenix. Fenix kom in på att jämföra binäras och ickebinära 

transpersoners svårigheter. 

 

Fenix: Jag tänker inte att det är nåt som är svårare för binära än för ickebinära [transpersoner], jag 

tycker snarare att det är lättare att vara binär än ickebinär. 

Intervjuare: Varför då? 

Fenix: För att man blir tagen på allvar av samhället för att man har ett pronomen som har funnits i 

fler än 200 år och man är verklig i språket och i en föreställningsvärld om att det finns bara kvinnor och 

män och om man då identifierar sig som ett av de [binära könen] så är det mer ok än att identifiera sig 

som annat eller inte det heller liksom. Så tänker jag att man kan ha lika mycket dysfori som ickebinära, 

socialt blir det lättare [för binära transpersoner] tänker jag ändå. 

 

4.4	  Svårigheter	  som	  respondenterna	  själva	  upplever 

De erfarenheter kring svårigheter som respondenterna själva upplever kan huvudsakligen delas in i två 

teman: dysfori och könade utrymmen. 

 

4.4.1	  Dysfori 

Alla respondenterna kom tidigt in på att tala om dysfori som något som har påverkat eller 

fortfarande påverkar dem i sin vardag. Såhär beskriver den ickebinära transpersonerna River hur 

dysforin ser ut för henom. 

 

Ja, det är ju rätt häftigt när jag insåg vad det [dysforin] var, för jag har haft en extrem 

obehagskänsla kopplat till mina bröst hela mitt liv som uppstod liksom före puberteten. [...] jag skäms 

samtidigt som jag som jag äcklas lite, samtidigt som jag fylls av nån sorts saknad. Det är verkligen som 

en sorts ångestkänsla men den är extremt speciell, den är inte alls på samma sätt som stressångest eller 

om jag har varit deprimerad, det är inte alls samma sorts känsla, den här är väldig intensiv och snabba och 

bara slår sig på mig, jag har aldrig kunnat beskriva eller komma fram till varför jag får den. 

 



23 
 

Denna beskrivning kan liknas vid den som Socialtjänsten använder i sitt kunskapsstöd där 

dysfori definieras som ett “psykiskt lidande och/eller en försämrad förmåga att fungera i vardagen som 

orsakas av att könsidentiteten inte stämmer överens med det registrerade könet" (Socialstyrelsen, 

2015a:113). Det kan dock problematiseras att Socialstyrelsens definition endast kan tänkas avse binära 

transpersoner och inte ickebinära då det i Sverige just nu endast finns två registrerade kön. Ickebinära 

transpersoner har därmed inte något registrerat kön att byta till för att förändra situationen och förbättra 

det psykiska måendet eller försämrad förmåga att fungera. Max berättar: 

 

Jag tror det svåra var att jag fick dysfori av att behöva passera. Jag hade i princip ingen 

kroppsdysfori innan. Jag kom på att jag var ickebinär och ja, jag hade annan dysfori över min kropp men 

inte könsdysfori. Jag började precis lära mig att min kropp var ganska schysst och sen skulle jag helt 

plötsligt försöka passera som kille därför att jag inte ville bli könad som tjej. Och de sakerna som jag 

faktiskt tyckte ganska mycket om fick liksom inte vara med. 

 

För River är dysforin framförallt kopplad till en specifik kroppsdel medan det för Max snarare 

handlar om kroppen i förhållande till att passera socialt. Max uppger att det vid tiden då han genomgick 

könsidentitetsutredningen inte fanns möjlighet att gå den om en var ickebinär utan att det fanns mycket 

rykten kring att det inte fanns utrymme för tvivel under utredningarna på den tiden utan att riskera att 

inte få diagnos och därmed ingen tillgång till transvården.  

  

Ja, det kändes ibland som att en behövde ljuga men inte jättemycket. Det blev nästan som att jag 

övertygade mig själv om att jag var man. [...] Det blev väldigt viktigt för mig att inte vara sedd som tjej 

och det automatiska blev att bli kille. Det stör mig att det inte fanns något val, för att inte bli könad som 

tjej så var jag tvungen att bli könad kille. Nu känns det för mig mycket, mycket bättre att bli könad som 

kille. Det är väldigt sällan ett problem men jag önskar att det inte hade behövd vara så. 

 

Rosenberg skriver att förtryck till följd av normer är strukturellt betingat snarare än resultatet av 

några få människors avsikter eller politik. Exkluderingen ur heteronormen görs genom en indelning 

mellan vi och dem, som Rosenberg skriver ofrånkomligen hierarkiserar privilegier för att gynna den ena 

av två delar. “Dikotomier strukturerar upp tillvaron i två tydliga kategorier och förenklar därmed en 

sammansatt verklighet” (Rosenberg 2011:102). Rosenberg menar vidare att genom att framstå som 
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naturlig och önskvärd, ignorerar den priviligierade gruppen faktumet att de själva bara är en grupp som 

därmed inte blir ifrågasatta (Rosenberg 2011:102–103).  

Det som Max uppger kan tolkas som en stark heteronormativitet som han upplevde inom 

transvården och utredningen då möjligheten för att få vård för det psykiska lidandet och den försämrade 

förmågan som dysfori kan orsaka endast ges om en identifierar sig med ett av de binära könen. 

Möjligheten för ickebinära att få vård för sin dysfori har endast funnits några år och på ett fåtal ställen i 

Sverige (Transformering 2015). 

Fenix berättar att det som är särskilt svårt för honom är den kroppsliga dysforin och han tror att 

det kan hänga ihop med processen att komma underfund med sin identitet. “Det var lättare att tycka illa 

om sin kropp än att inse att man var kille, det fanns liksom inte på kartan.” Han berättar att det är lättare 

nu när han har påbörjat hormonbehandling med testosteron och att framtida behandlingar och åtgärder 

kommer ha en positiv effekt på dysforin. 

 Edvin menar också att hans kroppsliga dysfori är det som är svårt för honom just nu men uppger 

också mötet med personer som inte vet om hans transition är en svårighet. 

 

... Det är att träffa folk som inte vet om att jag har transitionat och, som jag inte har hållit så bra 

kontakt med. Och som jag typ umgås med på en fest eller liknande, att jag ska träffa de, det tycker jag är 

väldigt jobbigt. Annars är det helt okey. 

 

En intressant aspekt som kom fram under intervjuerna är att vissa av respondenterna, utan att bli 

tillfrågad, började tala om olika sorters dysfori, att den kan delas in i olika kategorier. Edvin berättar att 

hans sociala dysfori är sekundär för honom men att han istället har mer kroppslig dysfori. Även Fenix 

tar upp detta: 

 

För mig är det så att när jag känner kroppslig dysfori, då är det utifrån hur jag känner inför min 

kropp. Och socialt är det snarare så att när jag möter andra människor så känner jag hur de ser mig och att 

det är jobbigt med just hur de ser mig, men det kan ju trigga min kroppsliga dysfori också. […] När jag 

känner att andra ser mig som tjej så triggar det inte bara att jag känner att det blir jobbigt med kroppen, 

men också att jag känner “tänk om jag är tjej”. Jag vill inte det och så mår jag dålig. Att det är en 
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upplevelse av att jag inte få vara på riktig eller få vara jag och att det blir liksom en djup förvirring och 

ångest över vem jag är. 

 

Det som Fenix berättar kan tänkas vara en sorts dysfori som han upplever i förhållande till sin 

identitet. Alla de upplevelser som respondenterna beskriver är extremt personliga och kan inte 

generaliseras till någon sorts allmängiltighet, dock kan det tänkas att just den uppdelningen i 

kroppsdysfori, socialdysfori och “inför sig själv”-dysfori kan finnas hos andra personer, inte endast 

transpersoner, också som upplever att kroppen inte stämmer överens med hur sen ser sig själv. 

 

4.4.2	  Könade	  utrymmen 

Könade utrymmen är platser som på något sätt anses vara endast för personer av ett visst kön. 

Det kan röra sig om tydliga uppdelningar som toaletter, omklädningsrum och klädbutiker men även 

indirekt könade platser som exempelvis vissa barer, gemenskaper eller klubbar. Förutom den 

individuella dysforin är könade utrymmen något som respondenterna uppger som särskilt omständlig 

och svårhanterlig. Speciellt toaletter, som Fenix berättar om. 

 

...typ toaletter, jag brukar ju välja handikapptoan, nu börjar jag mer och mer välja killtoan för att 

jag känner att jag passerar mer men det är läskigt. Jag tänker på att jag ska ser extra manlig ut, att jag gör 

mig till nånting som jag inte riktigt är liksom för jag är inte sådär macho. Och det är segt att behöva göra 

det, att jag inte känner mig trygg annars men jag kan i alla fall gå in nu när jag passerar vilket jag inte 

kunde göra förut vilket var typ då behövde man springa runt och leta efter handikapptoa. Det var inte bara 

frustrerande men det kändes också såhär, diskriminerande mot en själv, typ att en diskriminerar sig själv 

nästan som att jag liksom skuldbelade mig själv. Varför fick jag inte bara gå in på killtoan nämen för att - 

hotfullt.”  

 

Fenix känner liknande inför omklädningsrum, som även Edvin berättar är något han tycker är 

svårt. Gemensamt för respondenterna, oberoende av identitet, är att situationer där ett tydligt val mellan 

två alternativ relaterade till kön måste göras är något de tycker är svårt att hantera. Som Fenix sade är 

det som att köna sig själv och ta ställning till sin egen könsidentitet inför andra samtidigt som 

respondenterna tar upp trygghet och hotfull stämning. Det kan tänkas att detta val är svårare för 

ickebinära transpersoner då inget av valen passar. Fenix sa att han i och med sin hormonbehandling 
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känner sig mer trygg i att använda killtoan, denna utveckling eller förändring kommer inte komma för 

ickebinära. Detta kan tänkas påverka det sociala livet för ickebinära transpersoner då de undviker 

sammanhang eller situationer där ett val mellan det ena eller det andra blir oundvikligt. Såhär berättar 

River om sin känsla inför toaletter: 

 

Toaletter tycker jag är skit jobbigt, därför tycker jag att det är så skönt här att det finns ju inte, 

alla toaletter bara är allas toaletter bara. [...] Det är så himla skönt tycker jag för jag har aldrig ens behövd 

tänka på det, däremot så känns det alltid alltså det här ar ju nånting som jag har burit med mig hela livet 

att jag går in på tjejtoan och så känner jag mig som en jävla inkräktare, jag känner mig som att jag 

kommer in dit och låtsas vara nånting och så är jag inte det och så lurar jag alla därinne typ. 

 

Hen berättar också att det känns otryggt på killtoaletten, att hen inte “orkar ta fighten” ifall hen 

skulle bli ifrågasatt. Svårigheter med toaletter och omklädningsrum är något som också Fenix och Max 

tar upp. Kopplat till queerteorin kan det tänkas att det i dessa situationer blir särskilt synligt när en 

person bryter mot vilken toalett eller omklädningsrum som den förväntas använda (Rosenberg 

2011:102). Bestraffningen för att bryta mot normer kring vilken toalett en förväntas använda kan också 

tänkas vara starkare och mer påtalade än i andra sammanhang, detta kan också bekräftas av 

respondenternas känsla inför det som hotfullt och läskigt.  

 

4.4.3	  Andra	  personliga	  erfarenheter 

 Något som Max personligen tycker är särskilt svårt i förhållande till hans ickebinära identitet och 

transition är att träffa personer som vill ingå en romantisk och/eller sexuell relation med honom.  

 

…jag inbildar mig att det finns en begränsad pool människor som är intresserade av personer som 

ser ut som män, men som har en fitta, och dessutom inte är män. Jag tänker att den gruppen är ganska 

liten. Och även om den inte är det så är jag rädd att den är liten. Så jag vågar liksom inte ragga på folk för 

att då måste jag nån gång komma ut och det är jobbigt att komma ut. Då raggar jag på internet, då kan 

man komma ut och kan man skriva så i textrutan, men det är inte jättelätt att hitta folk där heller så att det 

skulle jag säga är det svåraste för mig faktiskt. 

 



27 
 

Han berättar att han känner att antalet personer som skulle vilja vara med någon som honom är 

begränsade. Eftersom han i sociala situationer oftast blir läst som kille känner han att han måste komma 

ut. Detta kan kopplas till heteronormativa antaganden som Rosenberg skriver är normer både kring kön 

och sexualitet (Rosenberg 2011:101). Dessa normer tar sig i denna situation uttryck genom att skapa 

antaganden kring kroppens utseende och funktion baserat på hur personens kön uppfattas i ett socialt 

sammanhang. När dessa då inte stämmer överens med de normativa antaganden blir att komma ut 

oundvikligt. Strategier som Max använder för att hantera detta på är att vara öppen från början och 

istället ta kontakt med personer online. 

 

4.5	  Vad	  respondenterna	  vill	  förändra 

Avslutningsvis frågades alla respondenter vad de skulle förändra ifall de kunde. Här följer fyra citat och 

en kort sammanfattning och analys av dessa. 

 

De	  binära	  transpersonerna: 

Fenix: Ah att jag inte, att man inte skulle behöva ha könskodade personnummer för det skulle 

behöva ange kön i pass utan att man inte behöver ange kön överhuvudtaget. Man kanske kan ha det 

läkarna behöver i läkarjournalen men jag ser inte varför det skulle behövas på något annat sätt. Ja då 

skulle man ju inte behöva vänta på att byta juridisk kön heller. Att det skulle alltid finnas könsneutrala 

omklädningsrum på kommunala verksamheter som kräver omklädningsrum, typ simhallar, gym och så 

många privata som det går också. För jag förstår att vissa bara känner sig trygga i binära 

omklädningsrum, att det skulle också få finnas då. 

 

Edvin: Alltså mer acceptans för transpersoner överlag tror jag skulle vara ganska skönt. Att man, 

alltså att man betraktar det som en faktiskt reell könsidentitet vilket det är istället för som många gör att 

man antingen är det ena eller det andra, sen kan man typ, sen verkar de tycka att man är sjuk i huvudet 

annars eller vad man ska säga och det tycker jag är jävligt sorgligt. 

Intervjuare: att vadå? 

Edvin: Jag tycker att det är jävligt sorgligt att det verkar finnas ett visst klimat i vissa grupper 

som tycker att man är lite galen om man liksom inte, om man inte identifierar sig som det man är född 

som, det är sorgligt. 
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De	  ickebinära	  transpersonerna: 

River: Oj alltså det känns lätt det, jag skulle vilja, alltså just ur den här synpunkten, för annars blir 

det ju såhär sjukt stort men ur den här synpunkten skulle jag vilja ändra på det här binära könssystemet, 

att vi, jag tror väldigt mycket på det här med att kön på många sätt är liksom strukturellt betingat, jag tror 

det.  

 

Max: Mmh jag tror att det är just tillgång på information. [...] det jag vill är att man ska ha 

möjligheter att ändra sig. Att fas inte är ett dåligt ord. Att sluta könskoderna kläder för småbarn och tala 

om [det] så att det ingår i deras världsbild att det finns mer än två kön och att det är ok att byta mellan de. 

Att det är inte är nånting som man sätter sig ner och tala om för de utan att de liksom redan fanns där det 

jag skulle vilja. 

 

De förändringar som respondenterna tar upp är framförallt förändring eller avskaffandet av 

juridiska kön samt ökad informering kring deras existens i samhället. 

Fenix och Max kritiserar och ifrågasätter vikten av könade personnummer och könsindelning 

som barn. Edvin och Fenix har båda tidigare tagit upp födseln som tidpunkten för när de tilldelades ett 

felaktigt kön, ett som de inte kan identifiera sig med. Könet som de blev tilldelade, alltså det juridiska 

könet, baseras på hur könsorganen ser ut och inte personens självbestämmande kring sin könsidentitet. 

Det kan tänkas att ett liknande system som det som finns i Tyskland, där intersex barn får ett X i passet 

och senare får välja kön, kan vara en temporär lösning. (Jacinta, 2013). Det skulle dock krävas att alla 

barn får möjligheten att välja kön senare i livet samt att de, som Max säger, får veta att det finns mer än 

två kön. 

En annan förändring som tas upp är ökad informering kring trans och transidentiter, särskilt 

ickebinära. Rosenberg skriver att assimilering, neutralisering och införlivandet av avvikningar i normen 

som ett sätt som heteronormen aktiva normerande fungerar på. En allmän ökad kunskap och 

queerteorins anti-assimilationistiska och antiseparatistiska förhållningssätt kan gynna ett mer långsiktigt 

arbete för social rättvisa (Rosenberg 2011: 100, 102). 

En del av dessa förändringar är med i Parlamentet för Europeiska Rådets resolution 

Discrimination against transgender people in Europe (2015). PACE skriver där bland annat att länderna 
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bör överväga ett införande av ett tredje juridiskt kön, att basera könskorrigeringsprocessen på 

självbestämmande samt avskaffandet av diagnos och därmed stämplingen som psykiskt sjuk i 

diagnosregister som ICD-10. (PACE 2015:6.2.1-4)  

 

5.	  AVSLUTANDE	  DISKUSSION	  OCH	  SLUTSATS	  

Denna studies syfte är att utifrån ett queerteoretiskt perspektiv jämföra erfarenheter av två binära och två 

ickebinära transpersoners erfarenheter kring svårigheter i sin vardag. I resultatet och analysen har det 

kunnat påvisas ett antal skillnader och likheter i erfarenheter kring svårigheter kopplade till 

respondenternas könsidentitet. 

Gemensamt för respondenterna har varit att de upplever någon form av dysfori. Som 

respondenterna nämner är dysforin, som Socialstyrelsen beskriver som ett psykiskt lidande och/eller 

försämrad förmåga att fungera i vardagen vars orsak är kopplat till könsidentitet (Socialstyrelsen 

2015a:113), inte något som är obligatorisk för alla transpersoner och inte heller karaktäristisk för en 

särskild grupp bland transpersoner. I intervjuerna framkom det att respondenterna själva upplever att 

dysforin kan delas in i olika grupper. De som nämns är kroppslig, social och “inför sig själv”-dysfori 

som respondenterna också menar att andra personer än de som är trans kan uppleva. 

En annan svårighet som alla respondenter uppgav var könade utrymmen. Respondenterna 

berättade att de upplever könade toaletter som hotfulla, läskiga, att det blir en diskriminering mot dem 

själva och att de känner sig som inkräktare. Just toaletter, en plats för de mest basala behoven, orsakar 

för respondenterna starkt negativa känslor och leder också till strategier för att undvika de, exempelvis 

genom att leta efter handikapptoaletter. 

 Max, ickebinär, och Edvin, binär, kom båda in på sociala svårigheter i och med transitionen där 

de menar att möten med människor de träffa tidigare kan känns svår men även nya kontakter. Max 

upplever att sökandet efter en partner eller romantisk och/eller sexuell relation är särskilt svår. Detta då 

den vid något tillfälle behöver komma ut som transperson. Detta kan kopplas till heteronormen genom 

att personer utan kunskap om trans automatiskt antar hur en persons kropp ser ut och fungerar baserat på 

exempelvis kläder, namn eller rösten. 

Skillnader har varit i upplevelser kring den individuella svårigheten där de binära 

transpersonerna Edvin och Fenix uppgav dysfori och sociala svårigheter som något de tycker är särskilt 
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svårt medan de ickebinära transpersonerna Max och River nämner omgivningens omedvetenhet och 

okunskap kring deras existens som särskilt svår.  

De individuella erfarenheterna kring svårigheter kopplade till könsidentiteten går inte att 

överföra till andra personer eller sammanhang som det som respondenterna upplever är svårt för många 

binära eller ickebinära transpersoner. De individuella svårigheterna kan även tänkas vara kopplade till 

vad personen befinner sig i för situation just nu, i livet men också i transitionen. Omgivningens 

okunskap kring ickebinära transpersoners existens kan vara något som många ickebinära transpersoner 

har svårt för, också med tanke på den juridiska uppdelningen i man och kvinna i pass och 

personnummer. 

Det kan alltså konstateras att det finns särskilda svårigheter förknippade med att vara ickebinär 

men att svårigheter för binära transpersoner också finns bland ickebinära transpersoner. 

 

5.1	  Relevansen	  för	  socialt	  arbetet 

Denna studie är av stor relevans för det sociala arbetet eftersom den belyser skillnader i erfarenheter och 

svårigheter hos binära och ickebinära transpersoner. Den verkar också för att synliggöra mångfalden av 

könsidentiteter som ingår i paraplybegreppen transperson samt ickebinär. Genom att ha en större 

kunskap om transpersoners situation och utsatthet kan socialarbetare i sitt yrke få en större förståelse 

och möjlighet att kunna stödja dessa personer i sin vardag samt verkar för ett mer inkluderande 

arbetssätt vid de olika berörda myndigheterna och statliga institutionerna.  

De ickebinära transpersonerna i denna studie uppgav båda att omgivningens okunskap kring 

deras existens är en av de främsta svårigheterna de upplever i sin vardag. Genom att synliggöra 

ickebinära transpersoner i den samhälleliga debatten men också i de individuella antagandena kring kön 

kan det tänkas att situationen för ickebinära transpersoners förbättras. 

  

5.2	  Vidare	  forskning 

För att kunna tala om ett generaliserbart resultat som fokuserar på olika grupper av transpersoner behövs 

det mer forskning kring erfarenheter, som är genomförd på större skala. Som det nämns i inledningen 

har lite av den forskning som gjorts ett fokus på mångfalden av identiteter inom gruppen transpersoner 

samt specifika erfarenheter som de kan uppleva. I denna studie har det kunnat påvisas skillnader som 
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upplevelsen av dysfori och betydelsen av omgivningens kunskap kring transpersoner och ickebinäras 

existens. I framtida forskning bör detta studeras närmare, särskilt då ickebinäras svårigheter ofta faller 

utanför analyserna.  
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7.	  BILAGOR 

 

INTERVJUGUIDE 

 

Forskningsetiska principerna: 

1. Informationskravet: Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den aktuella 

forskningsuppgiftens syfte. 

2. Samtyckeskravet: Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över  

3. Konfidentialitetskravet: Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges största 

möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta 

del av dem 

4. Nyttjandekravet: Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för forsknings- 

ändamål. 

 

Frågorna: 

● Ålder, boendeort 

● Vilka ord använder du för att beskriva din könsidentitet? Hur skulle du förklara den till någon 

annan, definiera den? 

● Har du nån gång bytt namn eller pronomen? Har personer i din omgivning respekterat ditt namn 

och pronomen? (Vilka var det svårare med/lättare med) 

● Är du öppen om din könsidentitet alla eller bara vissa?  

● Vilka svårigheter/jobbiga situationer tror du många binära/ickebinära transpersoner upplever? 

● Vilka upplever du? 

● Har du gått, går du eller funderar du på att gå utredningen?   

● Upplever du dysfori? Vad är det som är särkskilt svår kopplet till dysfori? 

● Upplever du att det finns några strukturella svårigheter? (På vilket sätt påverkar tvåkönsnormen 

dig när du rör dig i det offentliga rummet?) 

● Om du skulle kunna ändra på något, inte hos dig själv utan samhället, vad skulle det vara? 


