
 

 

AKADEMIN FÖR HÄLSA OCH ARBETSLIV 
Avdelningen för arbets- och folkhälsovetenskap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Det är väl på sätt och vis det heteronormativa 
samhället som har gjort mig till transperson […]” 

En enkätstudie med transpersoner. 

Rosanna Aasum Hultberg 

2016 
 

Examensarbete, kandidatnivå, 30 poäng.  
 

Hälsopedagogprogrammet 
Folkhälsokunskap, teori, metod och examensarbete.  

 
Handledare: Gisela van der Ster 

Examinator: Maria Lennernäs Wiklund 



 

 

Abstract   
 

The overall aim was to study transgender persons’ experiences of, and reactions upon, 

attitudes and social norms in relation to their gender identity. Another question that was 

relevant to answer was how transgender persons are affected by the hetero norm. The 

method used to collect data was through questionnaires published on the internet. The 

only requirement to participate was to be a transgender over 18 years old, and when the 

survey closed, 35 respondents had answered it. The questionnaire consisted of both 

quantitative and qualitative questions. Collected data were analyzed using descriptive 

statistics and content analysis. 

The results indicate that transgender persons living conditions are largely affected by 

norms, and that they encounter a considerable amount of negative attitudes due to their 

gender identity. To "pass" as either man or woman turned out to be something that made 

it easier for transgender people to evade negative attitudes. 

One hope is that this study can provide knowledge to different instances in the 

community to open up to be more open to critical thinking around norms. 

The conclusion was that persons with a transgender identity are affected by societal 

norms and by heteronormativity. It takes a lot of courage to be able to be one self but 

everything boils down to how strong a person are and the availability of support and 

role models in the surrounding society.  
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Sammanfattning 
 

 

Studiens övergripande syfte var att studera transpersoners erfarenheter av, och 

reaktioner på, omgivningens attityder samt samhällets normer i relation till deras 

könsidentitet. Ytterligare en fråga som var relevant att besvara var hur deras liv 

påverkas av heteronormen.  Forskning kring transpersoner och hur de påverkas av 

normer och det omgivande samhället är relativt begränsat vilket var en av anledningarna 

till valet av ämne.   

Data samlades in genom enkäter publicerade på webben där 35 respondenter svarade. 

Kriterierna för att delta var att man var transperson och över 18 år. Svaren som kom in 

var från transpersoner spridda i Sverige. Enkäten bestod av både kvantitativa och 

kvalitativa frågor. Majoriteten av frågorna hade hämtats från Folkhälsomyndighetens 

frågeformulär riktat till transpersoner. Insamlat material har analyserats med hjälp av 

beskrivande statistik samt innehållsanalys.  

Resultatet tyder på att transpersoners livsvillkor i stor utsträckning påverkas av normer 

samt att de får utstå en hel del negativt bemötande på grund av sin könsidentitet. Att 

”passera” som antingen man eller kvinna visade sig vara något som gör det enklare för 

transpersoner att undvika negativt bemötande. Kränkande behandling kom vanligast 

från främlingar och personer på internet. Negativt bemötande var något som 

respondenterna var vana vid och många berättade om händelser i vården där de blivit 

negativt bemötta av personalen.  

En förhoppning är att detta arbete kan bidra till att sprida kunskap till människor inom 

olika instanser i samhället för att öppna upp för ett mer normkritiskt perspektiv.  

Slutsatsen blev att transpersoner i stor utsträckning påverkas av normer och av det 

omgivande samhället. Dock beror mycket på hur stark man är som person, vilka 

förebilder som finns och hur mycket stöd man får från omgivningen.  

 

Nyckelord: Heteronormen, normer, transpersoner, transsexuell, icke-binär 
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Inledning 
 

“Vi transpersoner vi vet vad förändring är, och det är det vi behöver i samhället, vi 

behöver förändring. Vi är inte rädda för förändring. En vanlig heteronormativ människa 

är jätterädd för förändring.”  - Vanessa Lopez.  

(För begreppslista, se bilaga 1.) 

Citatet ovan är hämtat ur en SVT-serie med namnet ”Tjejer som oss” (2016) där 

Vanessa Lopez är en av frontfigurerna. Vanessa tilldelades vid födseln könet kille. Vid 

16 års ålder började hon övergången från man till kvinna. I programmet följer man fem 

transsexuella unga kvinnor i vardagen där de får berätta sina historier. Vanessa berättar 

hur hon för många år sedan valde att göra en könskorrigerande operation, mycket på 

grund av att ”passa in” i normen. Man kan inte vara kvinna meden penis. Idag ångrar 

hon operationen och berättar att det berodde mycket på förväntningar från samhället att 

vara på ett visst sätt, att passa in i en norm. Hon menar att om hon fått samma val idag 

hade hon valt att behålla sitt manliga könsorgan (Sjögren, 2015).  

 

När man forskar om utsatta grupper är det viktigt att forskningen inte präglas av ett ”vi 

och dom-tänkande” (Reyes & Kamali, 2005). Ett sätt att undvika ”vi och dom”- 

tänkande är att låta transpersoners egna röster bli en viktig kunskapskälla 

(Folkhälsoinstitutet, [FHI] 2008). Detta innebär att biografier och narrativa berättelser 

från transpersoner utgör en viktig del, medan teman, tolkningar och beskrivningar av 

transpersoner skall uppfattas som en central del i kunskapssökandet (FHI, 2008). 

Att samhällets normer kan vara så starka att de får en människa att vilja genomgå en 

operation för att passa in är tecken på att en förändring är på sin plats. Det är dags för 

transpersoner att bli representerade i samhället, i media, i vardagen och på så sätt bli en 

lika ”normal” del av samhället som cis-personer.  

Det är inte mina, eller Folkhälsomyndighetens, eller samhällets värderingar och åsikter 

som spelar roll när det handlar om personers rätt till sin egen identitet. Det är Vanessas 

och andra transpersoners ord som räknas.   

 

Bakgrund 
 

Sociala villkor  
 

HBTQ är ett samlingsbegrepp som står för homosexuella, bisexuella, transpersoner och 

queer. Att identifiera sig som queer handlar om ett ifrågasättande av heteronormen, men 

främst handlar begreppet om att man inte vill identifiera sin sexualitet eller identitet. 

Olika personer definierar begreppet olika (Ungdomsstyrelsen, 2010). Enligt tidigare 

forskning har HBT-personer sämre psykisk hälsa än den övriga befolkningen (Roth, 

Boström & Nykvist, 2006, Larsson, Lilja & Fossum, 2008). Det visar sig också att i 

gruppen HBT, så har transpersoner sämre hälsa än både bisexuella och heterosexuella 

(Larsson, et al, 2006). Enligt Larsson et al. kan detta vara ett resultat av att HBT-

personer bryter mot samhällets heteronorm och i och med detta riskerar osynliggörande, 

diskriminering och /eller isolering (ibid.).  
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Studier har visat att HBT-personer löper större risk för trakasserier än personer som 

följer heteronormen, vilket i sin tur kan leda till ett sämre hälsotillstånd. Att leva i 

enlighet med heteronormen och andra normer medför privilegier (Ohlsson-Sandahl, 

2015). Privilegierna innefattar i detta fall sociala förmåner på grund av sexualitet, kön, 

ålder och etnicitet. Att ses som ”normal” blir ett privilegium bland annat på grund av att 

man slipper få sin identitet, sexualitet eller sina rättigheter ifrågasatta. Dessa privilegier 

medför även makt, möjligheter och tolkningsföreträde (ibid.). 

 

Det som styr hälsans bestämningsfaktorer är ett samspel mellan socioekonomiska, 

demografiska och strukturella variabler, individens levnadsvanor, inflytande och 

delaktighet i samhället samt övriga livsvillkor (Whitehead & Dahlgren, 1992).  

HBTQ-personer är en grupp som består av sexuella minoriteter och könsminoriteter. 

Genom utsatthet för våld, diskriminering och en begränsad tillgång till kompetent och 

anpassad sjukvård så spelar den sociala miljön en stor roll för HBTQ-personers hälsa 

(Northbridge & Meyer, 2007).   

 

De påfrestningar som härrör från stigma, diskriminering och fördomar hos HBTQ-

personer kallas för minoritetsstress, och teorin kan förklara skillnader i hälsa mellan 

heterosexuella, cis-personer och HBTQ-personer (Folkhälsomyndigheten [FHM], 

2015). Då transpersoner inte är en heterogen grupp är det viktigt att förstå att olika 

transpersoner upplever bemötande, möjligheter och ojämlikhet olika beroende på 

bakgrund. En sak transpersoner har gemensamt är dock att de överskrider de normer 

som finns kring kön (ibid.).  

 

Tidigare forskning visar att transpersoner är en utsatt grupp och situationen för 

transpersoner är väldigt beroende av samhällets inställning till det som är 

“könsöverskridande” (FHM, 2015). En rapport från Folkhälsomyndigheten (2015) 

beskriver hälsan och hälsans bestämningsfaktorer hos transpersoner i Sverige. I 

rapporten medverkade 800 transpersoner från hela landet men de större länen 

Stockholm (31%), Västra Götaland (19%) och Skåne (13%) var överrepresenterade 

(ibid.). Mer än hälften av respondenterna uppgav att de under de senaste tre månaderna 

upplevt kränkande behandling eller bemötande, och jämfört med övriga befolkningen är 

denna andel tre gånger större. Av respondenterna uppgav 31 % att den kränkande 

behandlingen kom från en okänd person, därefter en nära anhörig (21%), person på 

internet (21%), vän eller bekant (20%), arbetskamrat (14%) samt sjukvårdspersonal 

(14%). Studien lyfter också fram den smärtsamma upplevelsen när nära anhöriga inte 

bekräftar ens könsidentitet (ibid.).  

Totalt uppgav 65% att de under det senaste året avstått från aktiviteter på grund av oro 

för dåligt bemötande eller diskriminering på grund av deras transerfarenhet. De 

vanligaste aktiviteterna att avstå ifrån var att gå och träna (42%), närvara på sociala 

evenemang (40%) samt närma sig främlingar (36%) och flirta eller ragga (33%). 

Närmare hälften av respondenterna avstod ofta eller alltid från att gå ut ensamma av 

rädsla för att bli ofredade, rånade eller överfallna. Cirka var femte medverkande hade 

någon gång blivit utsatt för våld (FHM, 2015).  
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Angående att vara öppen med sin transidentitet svarade 70% att de alltid eller ofta var 

öppna medan cirka 25% alltid eller ofta dolde sin transidentitet (FHM, 2015). Att vara 

utsatt för fysiskt våld var dubbelt så vanligt hos respondenterna jämfört med 

befolkningen i övrigt. På frågan om den psykiska hälsan svarade en tredjedel att de ofta 

eller alltid känt sig nedstämda eller olyckliga, lika många angav att de ofta hade 

sömnbesvär (ibid.).  

Rapporten visade också att 36 % av respondenterna under det senaste året allvarligt 

övervägt att ta sitt liv. I den yngre ålderskategorin, 15-19 år, hade 57 % övervägt detta 

(FHM, 2015), dessa siffror är betydligt högre än hos den allmänna befolkningen. En 

tredjedel uppgav att de någon gång faktiskt försökt ta sitt liv (ibid.).  

 

I en annan studie från FHM (2016) beskrevs hur normer och strukturer inverkar på 

transpersoners upplevelser av sexuell hälsa. Intervjupersonerna beskrev känslor av oro, 

otrygghet och rädsla i sexuella sammanhang. Detta ska ses mot bakgrund av normer och 

normativa förväntningar från det omgivande samhället. De beskrev en brist på respekt 

från både formella och informella relationer samt en problematik kring kroppar i 

förändring (transsexuella som genomgår en övergång). Studien beskriver hur relationer 

– där man inte får vara sig själv fullt ut på grund av brist på respekt eller diskriminering 

- kan förhindra sexuell hälsa. Med sexuell hälsa syftar rapporten till socialt, fysiskt, 

mentalt och emotionellt välbefinnande i förhållande till sexualiteten (ibid.).  

Inom sjukvården bidrar de normativa förväntningarna på en binär könsidentitet samt 

heterosexualitet, till brister i bemötandet och en avsaknad av vård för sexuell hälsa. 

Detta leder till att många transpersoner har utvecklat strategier för att kunna få den vård 

de söker (FHM, 2016). De upplevelser som transpersoner stöter på kan vara oförståelse, 

okunskap samt kränkningar från såväl familj, vänner som hälso-och sjukvården, detta på 

grund av samhällets förväntningar kring könsidentitet (FHM, 2016). Okunskap inom 

vården leder till att transpersoner inte alltid kan få den vård de behöver vilket i sin tur 

leder till ojämlikhet (ibid.). Detta innebär att samhället i stort behöver mer kunskap om 

transpersoner, normmedvetenhet och människors olika könsidentiteter, speciellt i de 

yrken där man möter transpersoner i arbetet (FHM, 2016).  

I mötet med sjukvården menar många av FHM:s respondenter att de ofta känner sig som 

”levande undervisningsmaterial” och att de är trötta på att ständigt behöva utbilda andra 

i sin vardag. Lika jobbigt visade det sig vara att ständigt behöva ”komma ut” för nya 

människor, vilket inte bara är en gång utan varje gång man möter en ny människa. 

Tidigare upplevelser av dåligt bemötande inom vården kan leda till att personer väntar 

med, eller helt väljer bort, att söka vård. Några få i denna studie hade inte fått den vård 

eller det stöd de behövde för att det inte var förenligt med personalens etiska principer 

(ibid.).  

 

Ett flertal av vårt samhälles normer bidrar till diskriminering av unga HBT-personer. 

HBT-ungdomar får ett negativt bemötande från många instanser, vilket ibland kan leda 

till ett sämre personligt välbefinnande. Möjligheterna till identitetsutveckling och att 

forma sitt liv stöter på problem när denna fas i utvecklingen krockar med normerna i 

vårt samhälle (Ungdomsstyrelsen, 2010).  
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Enligt en studie om transpersoner gjord på Oxford Universitet i USA hade 42 % av 

deltagarna (1711 transpersoner) uppgett att de stött på verbala trakasserier, förnekande 

av likabehandling samt misshandel då de besökt sjukhus eller läkarmottagningar (Shires 

& Jaffee, 2015). Studien visade också att andra faktorer, som till exempel annan etnisk 

tillhörighet, var förknippade med högre risk för diskriminering. I studien framgick att 

transpersoner som genomfört någon typ av könskorrigerande ingrepp och/eller 

hormonbehandling upplevt trakasserier i större utsträckning än de transpersoner som 

inte gjort något ingrepp (ibid.). 

I en artikel från 2016 har man intervjuat HBTQ-personer kring heteronormativitet och 

sexuell hälsa. Där beskrev informanterna bland annat att allmänheten ofta tar sig 

friheten att ställa olämpliga frågor, bland annat om deras sexliv. Vidare kom det fram att 

transpersoner ofta känner en svårighet att prata med läkare då läkarna ofta upplevs som 

obekväma och obekanta med transpersoners upplevelser och kroppar. Informanterna 

beskrev att de kände sig osynliggjorda inom vården och i samhället i stort (Carrotte, 

Vella, Bowring, Douglass, Hellard, & Lim, 2016). 

 

European Union Agency For Fundamental Rights beskrev i sin rapport från 2009 att 

HBTQ-personer upplever diskriminering, mobbning och trakasserier i alla medlems-

stater. Dock visade rapporten att HBTQ-personer ofta hittar en strategi för att göra sig 

“osynliga” för att på så sätt slippa diskriminering, homofobi och transfobi, vilket i sin 

tur leder till att det finns ett stort mörkertal vad gäller fall av diskriminering mot HBTQ-

personer (FRA, 2009). I många delar av världen blir transpersoner exkluderade från 

samhället. I västvärlden upplever transpersoner flera former av diskriminering på olika 

platser, exempelvis i skolan, på arbetsplatsen, i vården, etc. (Moolchaem, Liamputtong, 

O’Halloran & Muhamad, 2015).   

 

I skolan finns det inte något annat ämne än skolidrotten där kroppen är så exponerad 

(Fagrell, Larsson & Redelius, 2012). Författarna menar också att skolidrotten är det 

ämne där man är som mest sårbar för klasskamraternas reaktioner inför ens kropp. Detta 

kan i sin tur vara problematiskt för de ungdomar som inte följer de traditionella 

könsnormerna (Jamieson & Villaverde, 2009), och i vissa skolor handlar det om ren 

diskriminering (Garcia, 2011). 

 

Genus 
 

Det finns spridda teorier kring genus och kön, men själva begreppet brukar förklaras 

som “sociala och kulturella tolkningar av kön” (Carlsson, 2001). Genus innefattar såväl 

socialt, kulturellt som biologiskt kön och resulterar i vad det kulturella arvet och sociala 

systemet formar oss till (Svaleryd, 2002). Ordet genus öppnar också möjligheten för 

överskridande och förändringar, vilket i sin tur öppnar möjligheten för fler än två kön 

(ibid.). 

En vedertagen början i genusbegreppets historia brukar vara Simone de Beauvoirs 

kända mening “Man föds inte till kvinna, man blir det” (1986). Citatet är hämtat från 

hennes epokgörande bok ”Det andra könet” som utkom första gången 1949. Meningen 
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är en formulering av genusbegreppet; kvinnlighet och manlighet är något som skapas 

och är alltså inte medfött (Carlson, 2001). 

För att beskriva begreppet genus brukar man tala om ett “socialt kön” eller sociala och 

kulturella tolkningar av kön, till skillnad från vårt biologiska kön (Carlson, 2001). 

Genusbegreppet började först användas i Sverige då historikern Yvonne Hirdman 

använde begreppet i sin rapport ”Genussystemet – Teoretiska funderingar kring 

kvinnors sociala underordning” (1988). I rapporten beskriver hon genus så här: 

”Jag föreslår att vi med genus sätter namn på den allt mer komplicerade kunskap vi har 

av ‘manligt’ och ‘kvinnligt’, vår allt större förståelse av hur manligt och kvinnligt 

‘görs’.” (Hirdman, 1988). 

Hirdmans tankar kring genus har fått stor genomslagskraft i genusvetenskapen och 

bygger på två principer; isärhållande och hierarki. Principen om isärhållande gör att 

kvinnligt och manligt hålls isär och betraktas som motpoler, medan principen om 

hierarki innebär att mannen generellt sett är överordnad kvinnan och att det manliga är 

normen. Principen om den manliga hierarkin finns enligt Hirdman inbyggd i tänkandet, 

språket och kulturen (Olofsson, 2010).   

Hirdman talar om ett genuskontrakt som innebär en tyst överenskommelse mellan 

könen om hur kvinnor och män bör bete sig. Detta genuskontrakt gör det möjligt för att 

principerna om hierarki och isärhållande ska kunna gå vidare till nyare generationer 

(Olofsson, 2010). 

R.W Connell skriver i sin bok “Om Genus” att: Varje gång vi talar om “en kvinna” 

eller “en man”, hänvisar vi till ett jättelikt system av tolkningar, förutsättningar, 

undertoner och anspelningar som har ackumulerats under hela vår kulturs historia. 

Innebörderna av dessa ord är enormt mycket större än de biologiska kategorierna hane 

och hona (Connell, 2002). 

Judith Butler beskriver kön och genus som ett “göra” och inte “vara”. Ingen är 

kvinna eller man per automatik, utan man “görs” till kvinna eller man (Butler, 

2007). 

Butlers mest grundläggande ifrågasättande är det som gäller den heteronormativa 

definitionen av kvinnor och män enligt förhållandet feminin=kvinnlig=kvinna och 

maskulin=manlig=man. Definitionen av det socialt godkända utgår från den 

heterosexuella matrisen som säger att kroppar inte är begripliga i sig utan det är kulturen 

som skapar begripliga kroppar genom en genusordning som har två tydligt 

identifierbara kön/genus- kvinnligt/feminint och manligt/maskulint (ibid.). Genom 

historien har det krävts makt för att vidmakthålla denna genusordning vilket stärker 

teorin om att man på olika sätt “gör” heterosexuella kvinnor och män av människor 

(Connell, 2002).   

 

Manligt och kvinnligt 
 

Enligt Davies är det inte fysiologin som delar in män och kvinnor som två olika poler 

(bipolära), varandras motsatser. Davies menar att det är en begreppsmässig uppdelning 

lika väl som att dela in världen i dumma och intelligenta, korta eller långa, vackra eller 

fula. Det är språket som skapar två enhetliga kategorier där det går att pressa in alla 
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individer. Det är orden som är bipolära och inte människorna (Davies, 2003). Detta 

framgår tydligt när man ser orden ”pojke”, ”flicka”, ”manligt”, kvinnligt”, maskulin”, 

”feminin” etc. Språket sammanför faktorerna i en tvåsidig (bipolär) form. Har en person 

ett kvinnligt könsorgan förväntas denna också ha en feminin genetisk struktur och en 

övervägande andel kvinnliga hormoner (Davies, 2003). Men det finns inga säkra bevis 

för att ett feminint beteende är en följd av ett kvinnligt könsorgan, kvinnliga hormoner 

eller gener (ibid.). 

De könsroller som finns, manligt beteende och kvinnligt beteende, bygger till stora 

delar på fördomar och stereotyper som berättar för oss hur vi som män eller kvinnor 

skall bete oss. Dessa förändras och reproduceras hela tiden och följer från en generation 

till en annan (Stier, 2012). Detta går att förklara med könssocialisation vilket är en 

anpassning till samhällets normer, förväntningar och utvecklandet av könsidentiteten. 

Flickor beter sig ”flickaktigt” och pojkar beter sig ”pojkaktigt” därför att det är just 

detta beteende de fått uppmuntran och beröm för från sin omgivning, medan de 

förmodligen ignorerats om de betett sig som motsatsen (Bjerrum Nielsen & Rudberg 

1998). Då både pojkar och flickor gärna vill bli accepterade och komma att bli en del av 

den sociala gemenskapen, försöker de alltså uppfylla de rollförväntningar som finns i 

omgivningen. Könssocialisering är ett uttryck för anpassningen till samhällets krav men 

det är också en del av identitetsbildningen för individer som följer den (ibid.). 

Chick, Heilman-Houser & Hunter (2002) visar i sin forskning att barn som spenderar 

hela dagar i förskolan snabbt lär sig vad det innebär att vara pojke eller flicka vilket 

kommer att ha en inverkan på barnens sociala roll och identitetsutvecklande (ibid.). 

Svaleryd skriver att den största kränkningen ett barn kan möta är när barnet tvingas inse 

att hen har ett kön och då inte kan vara både pojke och flicka (Svaleryd, 2002). 

Som transperson lever man med en identitet som skiljer sig från de traditionella, binära 

könsrollerna (Bornstein, 1994). Transpersoner överskrider därmed den heteronormativa 

formuleringen av kvinnligt och manligt och/eller blandar olika identitets-och 

rollaspekter av vad det är att vara man eller kvinna (Diamond & Butterworth, 2008). 

Några av de huvudsakliga slutsatser Nagoshi, Brurzy och Terrell drog i sin studie 

(2012) var att informanterna i deras intervjuer menade att könsnormer är socialt 

konstruerade samt att könsidentitet är mer flytande än vad vårt heteronormativa, binära 

könssystem säger. Studien hade 11 intervjupersoner som identifierade sig som 

transpersoner. Samtliga deltagare menade att maskulina och feminina beteenden inte är 

fysiska attribut utan snarare sociala beteenden (ibid.). Det typiskt manliga beteendet 

beskrev deltagarna som aggressivitet, dominans och brist på känslor medan de typiska 

dragen för kvinnor var omhändertagande, kommunikation och ett rikt känsloliv. Deras 

studie visade också att när en transkvinna väljer att gå från man till kvinna, innebär detta 

också en förlust av social makt och privilegier (Nagoshi et al, 2012). 

 

Normer 
 

Normer kan ses som olika regler för hur vi förväntas bete oss. Normer finns överallt 

omkring oss i olika former, där sociala normer är osynliga normer som ständigt finns i 

vår omgivning. Man kan säga att normer är godkända beteenden i olika sammanhang 
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och de flesta människor vet vad som förväntas för att passera inom normen. Följer man 

normen gör man ”rätt” och belönas med en högre status och ett “enklare liv”. Normerna 

är regler för det sociala samspelet mellan individer, och trots att normerna inte är 

uttalade, vet människor med sig vad som är normen i de grupper de deltar i. Normer 

berättar för oss vilka individer som har lättare att påverka, ta plats och förändra i en 

grupp. De berättar för oss vilka beteenden som anses vara självklara i olika situationer 

(Ohlsson-Sandahl, 2015).  

 

Heteronormen 
 

Nationalencyklopedin definierar heteronormen som den norm som säger att 

heterosexualitet är det normala, det givna (NE.se). Läser man dock om heteronormen 

via andra källor så finner vi till exempel RFSL:s definition som är liknande men lite 

bredare: 

 

“Det system av normer som påverkar vår förståelse av kön och sexualitet. 

Enligt heteronormen är människor antingen tjej/kvinna eller kille/man och 

ingenting annat. Tjejer/kvinnor förväntas vara feminina och killar/män 

förväntas vara maskulina. Alla förväntas vara heterosexuella. Alla 

påverkas av normerna, oavsett om man följer dem eller inte. Att följa eller 

passera inom normen ger ekonomiska, politiska och sociala fördelar. Att 

bryta mot heteronormen kan resultera i bestraffning i form av allt från 

tystnad till våld.” (RFSL, 2015). 

 

Heteronormen syns hela tiden i vårt samhälle men inte alla lägger märke till den. Den 

handlar om sexualitet, kön och genusnormer och enligt heteronormen finns bara cis-

kvinnor och cis-män och den utgår också ifrån att alla är heterosexuella (Ungdoms-

styrelsen, 2010). ”Cis-normen” är därmed en del av heteronormen vilket gör att 

heteronormen även påverkar heterosexuella människor på så sätt att de ska följa ett 

mönster av manlighet eller kvinnlighet (Transformering, 2014). Enligt heteronormen 

bör kvinnor vara feminina och män förväntas vara maskulina. Det kön man tilldelades 

vid födseln förväntas man vara nöjd med och ha ett könsuttryck som stämmer överens 

med (Ungdomsstyrelsen, 2010). För de som passar in under heteronormen tillkommer 

fördelar, politiska, ekonomiska och sociala sådana (ibid.). 

 

Heteronormativiteten uttrycks enligt Butler främst genom tydliga genus som för alla är 

begripliga (Butler, 2007).  Termen heteronormativitet syftar till de institutioner, 

strukturer, relationer och handlingar som vidmakthåller heterosexualitet som enhetligt, 

naturligt och allomfattande (Rosenberg, 2005). Heterosexualiteten som är grundat på en 

binär könsuppfattning skall därför förstås som ett aktivt normerande där allt som faller 

utanför blir stämplat som avvikande (ibid.).  
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Normkritik 
 

Normkritik bygger på ett perspektiv där man granskar och synliggör vilka normer som 

styr värderingar och föreställningar. Samhället består av vissa exkluderande strukturer 

som delar in människor i hierarkier utifrån kön, etnicitet, könsidentitet och uttryck, 

sexuell läggning, religiös uppfattning, ålder och funktionsnedsättning. I ett normkritiskt 

perspektiv vill man studera och reflektera över vad det är som skapar strukturer av 

normalitet och varför vissa människor faller utanför (Bromseth & Darj, 2010). 

För att kunna utmana och förändra våra samhälleliga normer är det viktigt att elever och 

studenter ges en möjlighet att utveckla ett normkritiskt tänkande (ibid.). En viktig del i 

att vara normkritisk är att se sig själv som medskapare av normer.  Man bör inte se 

normerna som enskilda normer då det bygger på ett system av normer, vilket är en 

anledning att titta på det ur ett intersektionellt perspektiv. Med andra ord bör man tänka 

på hur normerna samverkar med varandra (ibid.). 

  

Teorier 
 

Studien kommer att utgå från socialkonstruktionism. Socialkonstruktionismen menar att 

våra handlingar formas utifrån det vi socialt konstruerats till. Med andra ord innebär det 

att innebörden av kön, genus, manligt och kvinnligt konstrueras av de människor som 

använder begreppen (NE.se, u.å.). Studien utgår också från det som kallas queerteori. 

Queerteorin påminner om socialkonstruktionismen men fokuserar på att analysera 

identiteter, strukturer, relationer och värderingar som är historiskt betingade (NE, u.å).   

 

De 11 folkhälsomålen 
 

I Sverige har vi en folkhälsopolitik som arbetar för att hälsa skall fördelas på lika 

villkor. Genom 11 målområden omfattar man de bestämningsfaktorer som har störst 

betydelse för den svenska befolkningen. Särskilt viktigt menar Statens Folkhälsoinstitut 

att det är att hälsan förbättras hos de mest utsatta grupperna vad gäller ohälsa. 

Livsvillkor, miljöer, produkter och levnadsvanor är alla faktorer som påverkar 

folkhälsan (Folkhälsomyndigheten, u.å).  

 

Syfte 
 

Syftet med denna studie är att ta reda på transpersoners erfarenheter av och reaktioner 

på omgivningens attityder i relation till deras könsidentitet.   

 

Frågeställningar 
 

Upplever transpersoner kränkande ord, beteenden eller handlingar från det omgivande 

samhället? Om ja, vilka reaktioner eller konsekvenser får det? 
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Vilka situationer kan man som transperson stöta på i vardagen som upplevs obekväma 

eller påträngande? 

 

Finns det tillfällen eller situationer där man som transperson helst inte vistas på grund 

av oro för diskriminering, våld eller hot om våld? 

 

Metod 
 

Design 
 

En av de olika typer av forskningsdesign som finns är tvärsnittsstudie (Bryman, 2011), 

som syftar till att samla in data från flera fall vid en given tidpunkt. Då forskaren är ute 

efter variation eller samstämmighet mellan individer, är det av vikt att studera flera olika 

fall (ibid.). För att kunna samla in data av kvalitativ samt kvantitativ natur från flera 

individer och därmed få en spridning i resultatet, har denna uppsats utgått från 

tvärsnittsstudie och data har samlats in med hjälp av enkäter.  

 

Metodöverväganden  
 

Att samla data med hjälp av enkäter i stället för intervjuer var ett aktivt val, grundat på 

faktorer så som etiska ställningstaganden, tid och geografi. Då transpersoner inte alltid 

är helt öppna med sin transidentitet bidrar enkäter till att man kan få svar även från dem 

som ännu inte “kommit ut” med sin transidentitet. Enkäter är också helt anonyma vilket 

kan vara en trygghet (Bryman, 2011).  Då detta är en kandidatuppsats är tiden 

begränsad. Att hitta transpersoner som är villiga att ställa upp på en intervju skulle ta 

lång tid och förmodligen också kräva att man reser runt för att träffa dessa.  Enkäterna 

kan nå ut till transpersoner i hela Sverige som sedan kan fylla i enkäten i lugn och ro. 

Då urvalsgruppen förmodades vara spridd över hela landet hade det varit svårt att både 

tidsmässigt och ekonomiskt åka runt för att kunna göra intervjuer. Dessutom hade det 

inte gått att använda sig av samma metod för att få tag på respondenter. Valet att göra 

enkäter ansågs vara genomförbart och kunde i sin tur ge ett större resultat då 

möjligheten att få in fler svar ökar (Bryman, 2011). Då enkäten innehåller känsliga 

teman och frågor var det lämpligare att använda sig av enkäter för att kunna garantera 

respondenterna fullständig anonymitet. Dock finns en nackdel med enkäter då forskaren 

inte får ta del av miner, kroppsspråk och reaktioner samt saknar möjligheten att ställa 

följdfrågor (ibid.).  

 

Urval 
 

Urvalsgruppen i denna studie var transpersoner i Sverige över 18 år som valt att fylla i 

enkäten. Det enda kriteriet för medverkan var att personen i fråga själv identifierade sig 

som transperson.  
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Enligt Hash och Spencer (2009) kan Internet vara ett bra forum då man forskar om 

HBTQ-personer, då Internet kan bidra till att nå ett stort antal deltagare från en grupp 

som annars ses som känslig.  

För att få tag på deltagare lades enkäterna därför ut på min privata Facebook. Inlägget 

delades vidare bland vänner och bekanta och vissa lade i sin tur ut enkäten i olika 

grupper med inriktning till HBTQ-personer. Enkäten delades även på min privata 

Instagram. För att nå fler respondenter, skickades meddelanden till transpersoner som 

har bloggar där de skriver om sin transidentitet. En bloggare hjälpte även till genom att 

skriva ett blogginlägg där enkäten delades vidare. Med hjälp av bekanta som hade 

transpersoner i sin umgängeskrets skickades även där enkäten direkt till dessa personer. 

Tillsammans med enkäten bifogades ett missiv (se bilaga 2) där information om 

studiens syfte fanns med. 

 

Datainsamling och frågeinstrument 
 

Vid utformandet av enkäten testades två olika former av webbenkäter. Till en början 

testades Google Forms som är en gratistjänst från Google. Dock fanns viss osäkerhet 

kring Google forms vilket ledde till ett byte till tjänsten Webbenkäter. 

Webbenkater.com var enklare att arbeta i, dock var det bara vissa funktioner som var 

gratis vilket betydde att man fick betala en summa för att kunna använda alla 

funktioner. Enkäten är till största delen (20 frågor av 29) uppbyggd med frågor som 

hämtats från FHM:s tidigare studie om transpersoner (2015). Detta innebär att frågorna 

är validerade och de ger en bra överblick över hur transpersoner mår. Resterande 9 

frågor har utformats av uppsatsförfattaren utifrån vad som ansågs relevant för studien 

och har därmed skapats i förhållande till syfte och frågeställningar.  

 

De frågor som tagits från FHM:s frågeformulär har varit kvantitativa frågor med flera 

svarsalternativ samt frågor om könsidentitet & sexuell identitet. Resterande 9 frågor 

som lagts till har varit kvalitativa öppna frågor som rörde upplevelser, känslor och 

händelser samt frågor om hur de tror att det heteronormativa samhället påverkat dem. 

Matthew Miles och Michael Huberman hävdar att ”numbers and words are both needed 

if we are to understand the world” (1994). Vilket är en anledning till att både 

kvantitativa och kvalitativa data är angelägna. Åsberg (2001) menar därmed att metoder 

inte kan vara kvalitativa eller kvantitativa utan att det datan man samlat in som blir 

kvalitativ eller kvantitativ då dessa data speglar, representerar eller belyser egenskaper 

hos fenomenen som antingen är av kvalitativ eller kvantitativ natur.  

 

 

Genomförande 
 

Efter det att enkäten lagts ut på nätet var det fritt fram för personer med transerfarenhet 

att ta del av enkäten. Första dygnet kom svaren in relativt snabbt och redan andra dagen 

hade 20 personer besvarat enkäten. Efter en dryg vecka hade 36 svar kommit in. Då 

enkäten delades via en webbsida vid namn webbenkater.com, krävdes inloggning på 
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den sidan för att kunna ta del av svaren. Alla svar som kom in hamnade i kronologisk 

ordning och fick en beteckning i form av ett nummer. Svaren kunde visas i sin helhet, 

där man kunde se alla svar på en fråga, eller enkät för enkät. Detta förenklade 

svarshanteringen och den följande analysen.  

 

 

 

 

Dataanalys 
 

De kvantitativa variablerna har sorterats in, för deskriptiv statistik. Webbplatsen som 

använts för datainsamling hanterade statistiken automatiskt så att procentandelar 

delades upp. Därefter påbörjades innehållsanalysen.  

 

Innehållsanalys kan ses som en flexibel metod för att kunna analysera data (Cavanagh, 

1997). Meningar och fraser i intervjuerna som var relevanta för frågeställningarna, har 

kodats och kategoriserats för att sedan tolkas och förstås i sitt sammanhang. Tesch 

(1999) menar att man behöver läsa igenom materialet upprepade gånger för att få en 

helhetsbild. Därefter bör texten läsas ord för ord för att hitta koder (Miles & Huberman, 

1994). Genom att läsa igenom svaren från enkäterna flera gånger om har meningar och 

stycken som tycks likna varandra samt besvara frågeställningar markerats. De ord eller 

fraser som liknat varandra har samlats och skrivits ner som anteckningar av 

uppsatsförfattaren. Därefter har de sorterats in i kategorier baserat på hur koderna är 

länkade till varandra (Coffey & Atkinson, 1996). Resultatet från de kvalitativa frågorna 

har presenterats i textform, och flera citat från enkäterna har plockats ut som på ett eller 

annat vis stödjer de rubriker som skapats. Då enkäterna var långa ledde detta till en stor 

del rådata. Det var därför viktigt att valet av vilket material som skulle användas styrdes 

av de frågeställningar som fanns samt bakgrund.  

 

Etiska ställningstaganden  
 

Studien utfördes i enlighet med de fyra etiska principerna Vetenskapsrådet formulerat 

(Vetenskapsrådet, 2002): informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet. Deltagarna i studien var tack vare missivbrevet förberedda på 

studiens syfte. I samband med missivbrevet som skickades ut fick deltagarna reda på 

vilken uppgift de hade i studien och vilket syfte studien hade. De fick här också 

information om att deltagandet var frivilligt samt att det var tillåtet att avbryta sitt 

deltagande när som helst. Studien var även helt anonym om inte deltagarna själva valde 

att lämna sina kontaktuppgifter. Detta innebär att konfidentialiteten i studien kunde 

garanteras. Alla uppgifter som kom in var helt anonyma och de enda som hade tillgång 

till svaren var uppsatsförfattaren och handledaren. Uppgifterna har endast använts i 

studiens syfte, och i enlighet med nyttjandekravet kommer alla uppgifter att raderas 

efter studiens slut.  

I missivbrevet redogjordes tydligt för studiens upplägg och relevant information som 

kunde vara viktig i deras beslut om deltagande, fanns också där. Kravet på samtycke 
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innebar att informanterna själva bestämde över sin medverkan i studien. I och med att 

studien riktade sig till åldersgruppen 18-30 år var det inte nödvändigt att hämta 

samtycke från föräldrar. Informationsbrevet var viktigt för att de skulle kunna göra en 

bedömning om de ville vara med i studien eller ej. 

 

Resultat  
 

Transpersoner är ingen homogen grupp och en transperson kan inte tala för alla vilket är 

viktigt att ha i åtanke när man läser resultatet. Begreppet transperson innefattar en 

mängd olika könsidentiteter vilket resulterat i en stor variation av könsidentiteter bland 

dem som deltagit.  

Resultatet kommer att presenteras i två delar. Första delen innefattar beskrivande 

statistik för att redovisa de frågor som använts för att beskriva olika bakgrundsvariabler 

samt måendet hos personerna. Den andra delen redovisar de frågor som handlar om 

omgivningens attityder och presenteras i olika teman som kopplas till syftet. 

Av totalt 38 respondenter har svaren kunnat användas från 35 av dessa. De tre som 

sållats bort var cis-personer och deras svar kunde därmed inte användas för att besvara 

frågeställningarna. Det är viktigt att utgå ifrån att alla människor upplever saker olika 

beroende på bakgrund, uppväxt och tidigare erfarenheter. Men resultatet i den här 

studien är en skildring av ett fåtal transpersoners upplevelser och kan därmed inte tala 

för alla.  

 

Åldersfördelning  
 

Åldersfördelningen sträckte sig från de yngsta deltagarna som var födda 1998 till den 

äldsta som var född 1969, se Tabell 1.  

 

Födda mellan 

1990-1998  

Födda mellan  

1980-1989 

Födda mellan 

1969-1979 

25  6 4  
Tabell 1 – Respondenterna uppdelade i ålderskategorier.  

 

 

Majoriteten av respondenterna var alltså mellan 19 och 27 år. Endast en var född på 60-

talet. Medeltalet för födelseår var 1990 medan medianen för födelseår låg på 1993.  

 

Hälsotillstånd 
 

På frågan om hur respondenterna skattade sitt allmänna hälsotillstånd svarade 37% bra 

medan 26% klassade sitt hälsotillstånd som dåligt. Se figur 1.  
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Figur 1 - Visar fördelningen av svaren på frågan: ”Hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd?”.  

 

 

På frågan om de någonsin allvarligt övervägt att ta sitt liv svarade majoriteten (49 %) att 

de flera gånger tänkt den tanken. Elva procent hade tänkt tanken en gång medan 40 % 

svarade nej. Resultaten visar alltså att mer än hälften av alla respondenter någon gång 

allvarligt övervägt att ta sitt liv.  

 

Sjutton procent av respondenterna har någon gång blivit utsatta för fysiskt våld på grund 

av sin transidentitet.  

 

Angående om respondenterna kunnat leva i enlighet med sin könsidentitet svarade 20 % 

helt och hållet, 40 % i stort sett, 23 % endast delvis och 20 % menar att de inte alls 

kunnat leva som de önskat.   

 

 

Bemötande i vården 
 

Drygt hälften av respondenterna (53 %) upplevde att de fått gott bemötande och bra 

hjälp i vården (den icke-transspecifika vården). Dock har flera av respondenterna 

upplevt att personalen inte vill använda deras egenvalda pronomen (32 %) eller 

egenvalda namn (17 %). Cirka en tredjedel (35 %) av respondenterna har upplevt att de 

måste utbilda personalen om sin transerfarenhet för att kunna få rätt hjälp, lika många 

upplevde att personalen ville hjälpa men saknade nödvändig kunskap om transfrågor.  

Ytterligare 35 % har skjutit upp sitt besök i vården på grund av rädsla eller oro för att 

uppleva dåligt bemötande eller diskriminering av sjukvårdspersonal, 14 % undvek att gå 

dit på grund av tidigare upplevelser av diskriminering eller dåligt bemötande. På grund 

av sin transidentitet hade 27 % känt sig dåligt bemötta i vården. Denna fråga hade flera 

möjliga svarsalternativ. 
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Att hitta sin identitet 
 

En av de inledande frågorna i enkäten handlade om vid vilken ålder personerna började 

förstå att de var transpersoner. Svaren här var ganska spridda men ett genomgående 

tema var att många tidigt i livet kände att de var ”födda i fel kropp” men hade inga ord 

för att kunna förstå eller förklara detta.  

Det gör att många gått och dragit på en hemlighet i många år och först i sena tonåren/ 20 

års ålder börjat förstå vad transbegreppet innebär. De kunde därmed relatera till andra 

för att så småningom förstå att de själva är trans.   

 

 ”Vid 27 när alla bitar föll på plats. Första minnen i tjejkläder är från ca 5 

 år dock.” (Transperson, transvestit, könsidentitet kvinna). 

 

”Omkring 40 års ålder men har hela tiden känt mig som kvinna och vara 

född i fel kropp...” (Transperson, könsidentitet kvinna). 

 

Att inse att man är transperson kräver ofta, enligt resultatet, att man har personer att 

identifiera sig med. Ofta har man inget ord för att beskriva det man känner i det tidiga 

stadiet. Många personer i studien beskrev det som att de till en början inte visste vad 

transbegreppet var och att de därför inte kunde hitta ett sammanhang. När de senare 

började umgås med likasinnade eller se likasinnade i sociala medier, kändes det 

självklart för vissa “vad de var”. Att umgås med likasinnade personer och/eller personer 

som ser en för den man är har stor betydelse för att kunna leva fullt ut som sin 

könsidentitet. 

 

“Eftersom jag var väldigt ung så förstod jag inte att jag var transperson 

för jag visste inte att det fanns. Jag hade bara tanken “jag vill vara pojke 

istället” i huvudet. När jag sedan fick höra om att man kan vara 

transperson så förstod jag direkt att det var de jag var.” (Transperson, 

man).  

 

”Lärde mig begreppet i sena tonåren och kunde därav räkna ut vad det 

rörde sig om.” 

... ”Såg av en slump ett klipp med Buck Angel på youtube och förstod att 

det jag kände inte var något konstigt och att korrigeringen gick att göra.” 

(FTM, könsidentitet man). 

 

Många respondenter beskrev att de mått dåligt en period och att detta lett till att de 

börjat fundera över sina liv, vem de är och vem de vill vara, vilket till slut resulterat i att 

de på ett eller annat sätt insett att de är transpersoner.   

 

”En ordentlig måendesvacka fick mig att fundera mycket över vem jag är 

och hur jag vill leva mitt liv. Efter en tid insåg jag hur obekväm jag var 
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med mig själv på en väldigt grundläggande nivå. Detta pågick ett bra tag 

innan jag accepterade mig själv som transsexuell.” (Transsexuell kvinna). 

 

Upplevelsen av ”att passera” 
 

Flera respondenter pratade om upplevelsen av ”att passera”. Om man passerar som 

antingen kvinna eller man stöter man inte på problem. Detta går att tolka som att det är 

nödvändigt att “passera” som man eller kvinna för att slippa frågor, blickar eller 

diskriminering. Resultaten visar att det är viktigt att “passera” som antingen man eller 

kvinna för att inte möta några problem.  

 

“Nej, just nu passerar jag som kvinna så har inte stött på några sådana 

problem.” (Transperson, varken kvinna eller man).  

 

“Det gym jag går till är ofta väldigt fullt och jag känner starkt obehag till 

detta. Då jag är “pre-t” passerar jag inte till hundra och detta medför att 

många uppfattar mig som udda.” (Transexuell, man, queer).  

(”Pre-t” betyder att man inte börjat med testosteron än, ”före testosteron”).  

 

”Det värsta är väl att omklädningsrummen är så binärt uppdelade. 

Undviker helst att använda omklädningsrummen helt eftersom jag inte 

känner mig bekväm med någon av dem. När jag går på gym har jag 

antingen bytt om innan eller så gör jag det på någon av toaletterna på 

gymmet.” (Transsexuell, man).  

 

Oro för diskriminering, våld eller hot om våld 
 

Flera av de personer som svarat har inga problem med att vistas i olika typer av miljöer. 

Dock visar resultatet att sociala sammanhang där man är den enda transpersonen, hos 

många väcker en oro för negativ behandling. De situationer som framträder kan vara 

krogmiljö med berusade människor, fester med okända människor och arbetsplatser.  

 

“Jag är orolig för att vara öppen med mitt egenvalda namn och att jag är 

ickebinär i arbetssammanhang, och döljer det. Rädd för att inte få arbete, 

och trött på att behöva förklara, vill bara kunna vara. Tycker också att det 

är svårt att vara öppen med bekanta från förr, eller släkten, med 

människor jag känt sen jag var barn. Orolig för hur de ska reagera”. 

(Intergender, varken man eller kvinna).  

 

“Jag är alltid rädd och orolig förutom när jag vistas på konvent så ah. 

Bara att gå utanför dörren med sopor är ångestframkallande.” 

(Transsexuell, transvestit, man).  
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“Jag tar av mig min transpin när jag rör mig i Göteborgs förorter, väljer 

bort hypermaskulina miljöer som gym/gaybarer etc.” (FTM, man).  

 

Vid flera tillfällen har respondenter nämnt att maskulina män ofta kan fälla kränkande 

kommentarer eller bete sig våldsamt då de fått reda på att personen i fråga är trans.  

Flera av respondenterna menade dock att allt beror på vilka typer av människor man 

väljer att umgås med och hur mycket stöd man har i sin omgivning. Fem av 22 personer 

som svarat på frågan om oro för negativ behandling, svarade att de inte kände någon oro 

varav en menade att det handlar om hur stark man är som person.  

 

Har det heteronormativa samhället påverkat personer med transerfarenhet? 
 

Heteronormen tycks på många plan påverka transpersonerna i studien. Många personer i 

samhället vill gärna placera personerna i fack, applicera en könsidentitet på personer 

som inte stämmer överens med personens eget val av könsidentitet.  

 

”Känner mig otrygg i min släkt och undviker därför att träffa släktingar, 

eftersom jag inte känner mig stöttad och de använder fel namn och 

pronomen. Vågar inte vara öppen på jobbet. Är orolig för att råka ut för 

något om jag reser till ett land jag inte har så god koll på. Undviker 

många fester och dylikt av rädsla för att det ska vara normativt och att jag 

ska känna mig utanför.” (Intergender, queer, varken man eller kvinna).  

 

Flera av personerna i studien bryter normer på flera plan, vilket gör att de kan stöta på 

kritik på flera olika områden. Hur de klär sig, pratar, vem de förväntas förälska sig i och 

inte minst vilket kön de har, blir tillfällen för personer runt om i samhället att lägga sig 

i.  

 

“Det är väl på sätt och vis det heteronormativa samhället som har gjort 

mig till transperson. Om inte alla vore så himla besatta av att 

kategorisera alla människor i det binära könssystemet hela tiden skulle det 

ju inte spela någon roll hur jag, som är född “kvinna”, klär mig, rör mig, 

pratar och lever mitt liv.” (Transsexuell, man).  

 

Transsexuella förväntas leva upp till normer kring kön som ibland är svåra att leva upp 

till.  

 

“Absolut. Män förväntas ha kuk, vara muskulösa, ha skägg, vara långa, ha 

mörk röst. Alla dessa förväntningar är svåra och i vissa fall omöjliga att 

nå upp till som transman.” (Transsexuell, man).  
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En av respondenterna menade att det heteronormativa samhället inte påverkat hen då det 

handlar om att ha bra människor omkring sig. Samma person menade att folk i 

allmänhet alltid kommer hitta något att klanka ned på men att det bara handlar om 

okunskap.  

 

”Ingetligen inte, jag umgås med bra människor. Folk i samhället kommer 

alltid klanka ner på saker men det handlar om okunskap. Mer kunskap åt 

folket skulle underlätta mycket.” (Intergender, både man & kvinna /mitt 

emellan man och kvinna).  

 

 

Kränkningar i sociala situationer  
 

Som svar på frågan om de någon gång blivit bemötta eller behandlade på ett sådant sätt 

att de känt sig kränkta, svarade den absoluta majoriteten ja. Ett fåtal svarade nej på 

denna fråga medan en tredjedel menade att det händer ofta.  

 

 

Resultatet visar att människor i allmänhet har svårt att respektera eller använda sig av 

personernas pronomen eller egenvalda namn. Många har stött på kränkande 

kommentarer om sitt utseende och/eller klädval. Exemplen på när personer i 

omgivningen inte respekterat deras könsidentitet är återkommande i enkätsvaren. 

Flera respondenter beskrev hur de ständigt blir tilltalade med fel pronomen, exempelvis 

i affärer, på restauranger och av främlingar. Ytterligare exempel är berusade personer på 

krogen eller i festsammanhang där man tar sig friheten att ställa olämpliga frågor 

och/eller uppträda hotfullt eller håna respondenterna på grund av deras transerfarenhet. 

Frågan ”är du kille eller tjej?” var också vanligt förekommande hos vissa av 

respondenterna. En person berättade hur folk (oftast män) har kommit fram och tafsat.  

 

-“Folk säger transfobiska saker hela tiden, det är svårt att hålla räkning.” 

(Transperson, inget/varken kvinna eller man).  

  

-“Vardaglig cissexism. “Rent fysiskt är vi ju bara män och kvinnor”. 

(Transperson, transsexuell, man).  

 

-“Av vårdpersonal på psykakuten när en snubbe log hånfullt åt mig när 

jag nämnde min könsidentitet. Av folk på fyllan som säger “men du ser ju 

ut som en kvinna”. Av min rumskompis som säger att han aldrig kommer 

kunna lära sig pga för gammal (30 år). Folk som använder mitt 

dödnamn.” (Transperson, intergender, queer).  

 

-“I vården när jag skulle söka hjälp för min psykiska hälsa (ångest och 

depression), och jag förklarade att jag vill ha någon som åtminstone 

använder rätt namn och pronomen (ganska låga krav på kunskap dvs). 

Frågan jag fick tillbaka var huruvida jag hade kvar mitt ursprungliga kön. 
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De har sedan under hela min tid där använt fel namn och fel pronomen.” 

(Intergender, inget/varken man eller kvinna).  

 

Negativt bemötande från allmänheten i förhållande till respondenternas transerfarenhet 

kom från flera olika håll men enligt resultaten, nästan uteslutande från främlingar och 

personer på internet. På denna fråga var det möjligt för respondenterna att lämna flera 

svar.  

Mer än hälften hade upplevt negativt bemötande från nära bekanta och anhöriga.  

Vidare följer en lång lista på personer som uppvisat negativt bemötande, bland annat 

skolkamrater och skolpersonal samt arbetskamrater (även under yrkesutövning). En 

dryg tredjedel av respondenterna har stött på negativt bemötande från såväl personal 

inom sjukvården som polisen men även vänner.  

 

 

Undvikande från aktiviteter eller platser   
 

Studien visar att många transpersoner har undvikit vissa aktiviteter eller platser av oro 

för att bli illa behandlad eller diskriminerad på grund av sin transerfarenhet. Även här 

var fler svarsalternativ möjliga.   

De ojämförligt största orosmomenten var att ragga/flirta och gå på sociala evenemang, 

då nästan samtliga hade negativa erfarenheter av detta. Att gå och träna eller att närma 

sig människor man inte känner var erfarenheter från hälften av gruppen, liksom att 

många hade undvikit att söka vissa jobb och en betydande andel hade undvikit att söka 

vård.  

 

Flera transpersoner beskrev att de i nuläget kunde vara lugna med att vistas på 

evenemang och i sociala miljöer men att det fanns en tid då de helst inte ville göra något 

alls i sociala sammanhang. En person beskrev detta såhär:  

 

-”Det händer inte så ofta i nuläget, nu när jag har kommit ut och är 

medveten om min transidentitet. Men när jag var yngre var jag i långa 

perioder helt isolerad eftersom jag tyckte det var så jobbigt att umgås med 

människor och eftersom jag inte heller såg någon poäng med att umgås 

med andra eftersom jag aldrig kunde vara mig själv.” (Transperson, 

transsexuell, man).  

 

En annan person berättade att han väntar med att söka jobb i väntan på att passera fullt 

ut som man. Tre personer beskrev att de undviker badhus och/ eller stranden.  

 

-”Jag har inte bytt om med andra, gått på badhus, strand eller liknande 

sedan jag började leva som tjej 2012.” (Före detta 

transsexuell/transsexuell bakgrund, kvinna).  
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Diskussion  
 

Som visats i tidigare forskning är transpersoner en utsatt grupp och situationen för 

transpersoner är väldigt beroende av samhällets inställning till det som är 

“könsöverskridande” (FHM, 2015).  

Som för alla människor är nära relationer en viktig del för den egna identiteten. Att bli 

accepterad och älskad för den man är leder till att det blir enklare att acceptera sig själv 

och anamma sin egen identitet. Resultatet visar att förebilder både i media och i det 

omgivande samhället är viktiga för att kunna komma ut och leva i enlighet med sin 

könsidentitet. Många personer har beskrivit att de idag kan leva fullt ut eller i stort sett 

utifrån sin könsidentitet vilket är positivt. Dock har många haft en resa dit – som inte 

har varit lika enkel som för en cis-person. De har behövt ”komma ut” för nya människor 

hela tiden och många gånger fått stå till svars för att få vara sig själv.  

 

Folkhälsomyndighetens studie från 2015 visade att mer än hälften av respondenterna 

upplevt kränkande behandling eller bemötande. Liknande resultat finner vi i resultatet 

från denna studie, där den absoluta majoriteten någon gång upplevt att de känt sig 

kränkta och mer än hälften av dessa menar att det hänt mer än en gång. FHM:s studie 

visade att de som oftast tenderade att kränka respondenterna till en tredjedel var okända 

personer, medan den kränkande behandlingen i denna studie i majoriteten av alla fall 

kom från främlingar. Likheten är att de som visar störst tendens till att bete sig 

kränkande är främlingar eller okända personer. På andraplats i FHM:s studie kom 

kränkande behandling från personer på internet – alltså samma resultat som i denna 

studie.  

 

Transpersoner har ofta känt en svårighet att prata med läkare och att de har känt sig 

osynliggjorda inom vården och i samhället i stort (Carrotte et al., 2016). Denna studie 

visar ett liknande resultat. Personalen tycks ha svårigheter att använda rätt pronomen, 

respondenter får ofta utbilda personalen för att få rätt hjälp och många av respondenter-

na undviker eller skjuter upp att söka vård på grund av oro eller rädsla för att uppleva 

dåligt bemötande eller diskriminering. Resultaten tyder på att dåligt bemötande är något 

transpersoner ofta får utstå.  

Att kunna leva sitt liv utan att behöva dölja delar av sig själv är en grundbult att få må 

bra. Många respondenter har länge dolt en del av sig själva, en del som så gärna vill 

komma fram. Normerna i vårt samhälle har dock en tendens att ställa till det och för 

många tar det lång tid innan de ”hittar sig själva” och vågar leva precis som de är.  

 

Heteronormen gör att cis-personer kan relatera till andra överallt, cis-personer är 

överrepresenterade i TV och media men för transpersoner blir det svårare att kunna 

relatera till likasinnade eftersom de inte tillhör denna norm. Resultatet från studien tyder 

på att förebilder i media och i omgivningen var en viktig del för att kunna ”komma ut” 

men även förstå att man var transperson. Vår tids generation går åt rätt håll, 

transpersoner syns mer i media, transpersoner är med på tidningsomslag, har tv-serier 
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där de är representerade och fler och fler vågar komma ut. Det är viktigt att fortsätta 

eftersom man ofta behöver förebilder för att våga komma ut.  

 

 

Samhället går framåt hela tiden, normer, fördomar och förväntningar från samhället 

förändras, förnyas och reproduceras. Det är uppenbart att många människor har svårt för 

det som är annorlunda, så har det alltid varit, och det är förmodligen därför just 

transpersoner får stå ut med så många fördomar. Resultaten visar att normerna vi har i 

samhället ibland ställer till med problem för personer som inte följer dem. Det är därför 

det är så viktigt att våra normer och föreställningar ändras om vad som är normalt. Det 

är viktigt att bredda kunskapen om kön och genus och förstå att samhället hela tiden 

förändras. Transpersoner har kommit att bli en exkluderad grupp för att samhället har 

tillåtit dem att bli det, normen om “kvinnan” och “mannen” har reproducerats som två 

olika och motsatta poler som ska bete sig på ett sätt om man tillhör den ena kategorin 

och ett annat sätt om man tillhör den andra kategorin.  

Resultatet visar också att om man passerar som kvinna eller man så stöter man inte på 

några fördomar, just för att människor förväntar sig att vi är antingen eller. Har man en 

”tjejkropp”, beter sig som en tjej förväntas bete sig och “passerar” som tjej, så klarar 

man sig. Men har man en kropp som en kille men klär sig som en tjej och/eller beter sig 

som en tjej har man brutit normer och klassas då som annorlunda, vilket kan leda till 

fördomar, blickar och kanske dumma frågor eller trakasserier. Det är detta som Butler 

uttrycker med att förklara heteronormativitet som tydliga genus som för alla är 

begripliga (2007).  

 

Heteronormen finns överallt i vårt samhälle utan att vi tänker på den. Vi förstår att vi 

vill kunna kategorisera män och kvinnor i två motpoler först när vi ser någon vi inte kan 

placera i något av facken. Studien har visat att människor i allmänhet gärna vill veta 

vilket kön en person har. Frågor som ”Är du tjej eller kille?” hör till vanligheterna för 

många av respondenterna och är ett tecken på att människor gärna vill placera oss i fack.  

 

En rapport från FRA (2009) visade att HBTQ-personer ofta hittar en strategi för att göra 

sig ”osynliga” och därmed slippa diskriminering, homofobi och transfobi. Att undvika 

att vistas på specifika platser eller att göra vissa aktiviteter kan vara en typ av 

”osynliggörande” för att på så sätt slippa negativ behandling. Denna studie visar också 

att många transpersoner väljer bort vissa aktiviteter eller platser. Bland annat har många 

undvikit att söka vård, söka jobb, gå och träna och att ragga/flirta. Alla dessa aktiviteter 

kan kopplas till hälsan och att undvika att till exempel söka vård kan ge negativa 

konsekvenser för den egna hälsan. Många respondenter nämnde också att det är svårt att 

hitta en partner, vilket för många är en stor del av livet och lyckan.  

 

Att få ta del av dessa personers svar har varit spännande men också tungt att se hur 

människor kan bete sig annorlunda mot en person enbart på grund av könsidentitet. Mer 

kunskap om transpersoner är något att satsa på, speciellt i skolan, det är där allt börjar 

och det är där mer fokus borde läggas. Man bör arbeta för att alla människor oavsett 
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könsidentitet, sexuell läggning, etnicitet, hudfärg eller funktionsnedsättning skall vara 

lika inkluderade.  

 

Ett av de övergripande målen för folkhälsan är att skapa samhälleliga förutsättningar för 

en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen, men fortfarande ser situationen för 

hälsa sämre ut bland transpersoner än för övriga befolkningen. Som respondenterna i 

studien redan har sagt, handlar mycket om kunskap och tyvärr kommer det ta ett tag 

innan alla behandlas lika. Nya normer behöver få ta plats och rädsla för det som är 

annorlunda behöver skjutas åt sidan för att uppnå målet om hälsa på lika villkor.  

 

Metoddiskussion  
 

Något som borde ha gjorts annorlunda i studien var att ge en beskrivning av vad som 

ansågs med heteronormen. Många av respondenterna ansåg att “cis-normen” borde ha 

använts i stället. Flera normer hänger dock samman med heteronormen, en av dem är 

cisnormen som säger att personer förväntas vara cis (Transformering, 2014). 

Heteronormen genomsyrar hela vårt samhälle utan att vi märker det, eftersom vi tar den 

som en självklarhet och förhåller oss till den omedvetet. Vi har matats med 

föreställningar om vad som är manligt och kvinnligt sedan dagen vi föddes. Vi har hela 

vårt liv fått ett bemötande som på något sätt vill forma oss till heterosexuella, cis-

människor.  

Några få respondenter missuppfattade frågan kring heteronormativitet då de ansåg att 

det enbart handlar om sexualitet.  

 

Beslutet att göra enkäter var lämpligt för denna studies syfte och omfång. Om det hade 

funnits mer tid och resurser, hade djupintervjuer varit ett lämpligt sätt för att verkligen 

kunna fånga berättelser från ett fåtal transpersoner i stället.  

 

I det stora hela är jag nöjd med hur studien utformats, även om det naturligtvis finns 

saker man kunde gjort bättre. Svaren som kommit in har täckt många av de frågor jag 

funderat över, men förhoppningen var att få in mer heltäckande svar vilket hade krävt 

längre svar från respondenterna. Vissa öppna frågor besvarades inte av alla, vilket var 

tråkigt men trots detta var de svar som kom in tillräckliga för att täcka 

frågeställningarna. Tyvärr var en del av svaren för korta, vilket innebar att det inte gick 

att få fram en fördjupad bild av deras situation.  

Dock fick jag en bild av hur det kan vara att leva som transperson, vilket var tillräckligt 

för denna studie.  

 

Det finns anledning att tro att de resultat som kommit fram, kan vara förenliga med hur 

många transpersoner upplever sin vardag. Som tidigare nämnts så kan dessa 35 

transpersoner inte tala för alla men resultatet blir en skildring av hur det kan vara att 

leva som transperson 2017 och en förhoppning är att människor kommer ta del av ett 

mer normkritiskt tänkande för att inkludera alla grupper i samhället.  
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Slutsats  
 

Då text är en fråga av tolkning är det inte alltid lätt att ge ett resultat som speglar 

sanningen. Min egen reflektion från detta arbete är att transpersoner inte i grunden mår 

sämre än cis-personer, däremot tyder resultaten på att de har haft en resa som är svårare 

än för cis-personer. I denna resa mot ett sant liv ingår att de fått kämpa mot fördomar 

för att kunna vara sig själva. Som transperson är ens identitet inte bekräftad sedan 

barnsben, utan man måste ständigt kämpa för att få vara sig själv i ett samhälle som är 

präglat av de normer som förespråkar två binärt uppdelade könsroller. Att ta sig igenom 

den resan är ett tecken på en otrolig styrka.  

 

Förslag till fortsatt forskning 
 

Intressant hade varit att göra en liknande studie men med intervjuer. Där skulle 

intervjuerna bestå av ett begränsat antal frågor som tillåter informanterna att tala fritt 

om deras resa från barnsben till där de är idag. Fånga deras upplevelser från det att de 

förstod att de var transpersoner. I studien hade det vart intressant att få med upplevelser 

från såväl icke-binära som binära transpersoner och se hur de påverkas av det 

omgivande samhället på en mer grundläggande nivå. Kanske också göra en jämförande 

studie där man ser på hur cis-personer kontra transpersoner ser på det heteronormativa 

samhället. Då skulle man även fånga cis-personernas tankar och upplevelser kring just 

heteronormen vilket är något som kan tänkas sällsynt inom forskningen kring den.  

 

Avslutning 
 

Likt den gången på 70-talet då en grupp aktivister ockuperade Socialstyrelsens kontor 

för att få dem att stryka homosexualitet som en psykisk sjukdom, har nu ett 50-tal 

aktivister för främjandet av transrättigheter intagit Socialstyrelsens kontor i Stockholm 

för att visa missnöje över att transsexualitet fortfarande klassas som en psykisk sjukdom 

(SVT, 2016). 

”Inga kompromisser! Inga tomma löften! Inga politiker mellan våra ben!” (DN, 2016) 

är ett av de slagord som hördes vid Socialstyrelsens kontor den 21 november 2016.   

Historien upprepar sig. 
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Bilaga 1 

Begreppslista 

 

Binärt/tvådelat könssystem- Bygger på ett samhällssystem som menar att det enbart 

finns två biologiska och juridiska kön, kvinna och man. Ett binärt könssystem förväntar 

sig att alla människor ska passa in som antingen man eller kvinna (SFQ, 2016). 

 

Biologiskt kön- Det biologiska könet beror på vad man har för inre och yttre 

könsorgan, könskromosomer och hormonnivåer.   

 

Cis-normen- Att man förväntas vara cis-person. Cis-normen hänger ihop med 

heteronormen (Transformering, 2014).  

 

Cis-person- Person som identifierar sig med könet hen blev tilldelad vid födseln. “Cis” 

är latin och står för “på samma sida” (RFSL, 2015). 

 

FTM- Female to male eller kvinna till man. Ett sätt att beskriva vad en person har/hade 

för biologiskt kön och vilket kön som personer ger uttryck för eller känner sig/anser sig 

ha. FTM är alltså en som fötts som biologisk kvinna men numera är man 

(Folkhälsomyndigheten, 2015). 

 

HBT- Homosexuella, Bisexuella och Transpersoner. 

 

HBTQ- Homosexuella, Bisexuella, Transpersoner och Queer. 

 

Hen- Hen är ett begrepp man kan använda sig av om man inte vet vilket kön en person 

har. Det är ett könsneutralt ord som används i stället för hon eller han. Hen används 

också om en person definierar sig som något annat än kille eller tjej (Ungdomsstyrelsen, 

2010). 

 

Heteronorm- 

Heteronormer handlar om kön, sexualitet och genusnormer. Ett heteronormativt 

samhälle bygger på uppfattningen om att det finns två kön, personer med penis är män 

och personer med vagina är kvinnor. Heteronormativitet bygger också på att de båda 

könen attraheras av och förälskar sig i det motsatta könet. Enligt heteronormer förväntas 

män bete sig maskulint och kvinnor förväntas bete sig feminint (Ohlsson- Sandahl, 

2015). 

 

 



 

 

Icke- binär transperson/Intergender- Identifierar sig bortom eller mellan de 

stereotypa könsrollerna eller som både man och kvinna och går därmed under begreppet 

”icke-binär transperson”. Icke-binära transpersoner följer inte tvåkönsnormen   

(Transformering, 2016).  

 

Juridiskt kön- Juridiskt kön är det kön som registreras i folkbokföringen när man föds. 

Det finns skrivet i passet och på legitimationen. I Sverige finns två juridiska kön, man 

och kvinna, i vissa länder finns tre kön. Det juridiska könet är baserat på det biologiska 

könet. 

 

”Komma ut” – Handlar om att berätta för andra att man är homosexuell, bisexuell, 

transperson eller queer (UMO, u.å).  

 

Köna- Att köna någon är att tilldela en person en könstillhörighet. Att felköna någon 

kan mycket väl innebära en kränkning eller ett osynliggörande av någons identitet 

(Ohlsson- Sandahl, 2015). 

 

Könsidentitet- Det kön en person känner sig som. Alla har rätten att själva bestämma 

sin könsidentitet. 

 

Könsuttryck- Hur man väljer att uttrycka sitt kön. Kan vara genom kläder, frisyr, 

socialt beteende, kroppsspråk, smink etc. 

 

MTF- Male to female eller man till kvinna. 

 

Transperson- Ett paraplybegrepp som används för individer vars könsidentitet 

och/eller könsuttryck skiljer sig från det kön personen tillskrevs vid födseln. 

 

Transsexuell- Personer som juridiskt blivit tilldelat ett kön men identifierar sig med det 

motsatta könet. Transsexuella känner ofta att dess biologiska kön inte stämmer överens 

med dess könsidentitet. (Feusner et al., 2015).  Många transsexuella vill göra 

korrigeringar med sin kropp för att den bättre skall stämma överens med dess 

könsidentitet och/eller byta juridiskt kön. 

 

Transvestit- Trans betyder över eller överskridande medan vetit kommer från vestis 

som betyder klädsel. Som transvestit går man helt eller delvis över i det motsatta könets 

könsuttryck (Ohlsson- Sandahl, 2015). 

 

Tvåkönsnorm- Tvåkönsnormen är en del av heteronormen och innebär att det finns två 

kön- man och kvinna. Enligt normen förväntas kvinnor bete sig feminint medan män 

förväntas bete sig maskulint. Normen är att alla är cis-personer och då förväntas ha den 

könsidentitet som stämmer överens med dess biologiska kön (Ohlsson- Sandahl, 2015). 

  



 

 

Bilaga 2 – Missivbrev  
 

 

 



 

 

Bilaga 3  – Frågeformulär  



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

  

 

 


