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Abstract:  

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur representationen av transpersoner uppfattas i 

nyhetsmedia genom en jämförelse mellan transpersoners egna upplevelser av att vara trans 

med representationen av trans i nyhetsartiklar och därmed urskilja om normativa och 

stereotypa föreställningar om trans existerar i framställandet. Empirin utgörs av intervjuer 

med fem stycken transpersoner. Dessa intervjuer har därefter analyserats med hjälp av ”The 

constant comparative method” och satts i relation till följande teoretiska ramverk: 

“annangörande”, performativtetsteori, queerteori, transstudier och genus i media. Empirin har 

även kopplats till tidigare forskning som berör binära könsnormen och mönster i journalisters 

källanvändning.  

I resultatet går det att urskilja att respondenternas egna upplevelser av att vara trans, inte 

överensstämmer med hur trans framställs i artiklarna. Det första huvudtemat i analysen - den 

binära könsnormen - visar att respondenterna har ett godtyckligt förhållningssätt till 

användandet av pronomen. Trots detta är samtliga respondenter eniga i sin kritik av hur 

transpersoner framställs i nyhetsartiklarna utifrån diskussionen kring kroppen och 

könsuttryck. I den andra huvudtemat - problematiken med tolkningsföreträde - påpekar 

respondenterna att representationen i artiklarna kan vara ett resultat av både journalistens och 

intervjuobjektets okunskap. Detta medför att intervjuobjektet ges tolkningsföreträde att tala 

för alla transpersoner i generella termer. Detta medför att artiklarna generaliserar 

transbefolkningen och att transcommunityt reduceras till vissa könsidentiteter där andra 

identiteter osynliggörs. Respondenterna påpekar även att intervjuobjekten och journalisterna 

anammar CIS-normativa föreställningar om kön och att detta kan vara en förklaring till varför 

respondenterna och intervjuobjekten har olika uppfattningar om vad det innebär att vara trans. 

Resultatet av studien visar att när transpersoner framställs inom den binära könsnormen för att 

få en ”plats” i förhållande till CIS – personer (alla personer som inte är trans), utesluts vissa 

köns- och transidentiteter. Transbefolkningens könsidentiteter underkänns därmed i ett försök 

att vara inkluderande och synliggörandet resulterar därmed i ett osynliggörande. 
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1. Inledning 
	
De senaste åren har transpersoner uppmärksammats i olika medier. Exempel på detta är SVT 

produktionen ”Tjejer som oss” där fem transkvinnors vardag dokumenteras medan de berättar 

om sina liv (Larsson, 2016). Även den hyllade filmen ”Något måste gå sönder” handlar om en 

transkvinnas problematik och hennes kamp med sin könsidentitet då hon inleder ett 

passionerat kärleksförhållande med en CIS-man (Lindblad, 2014). Detta är exempel på 

produktioner där transpersoner har huvudroller och därmed berättar sina egna historier.   

 

Nyhetsmediet är dock en medieform där journalister återger och tolkar den person som 

intervjuas eller den händelse som återges. Utifrån tidigare studier kring trans går det att 

urskilja att nyhetsmedier ofta felkönar och reducerar transpersoners identitet till sexualitet 

(Baptista & Himmel 2016; M.Sloop 2000). Studier visar även att det faktum att 

marginaliserade grupper kvantitativt får synas mer i medier, inte nödvändigtvis medför att 

stereotypa och normativa föreställningar om grupperna utmanas (Capuzza 2015: 116).   

 

Transstudier är en nykommen disciplin som just betonar vikten av att låta transpersoner få 

komma till tals och uttrycka sina subjektiva upplevelser av att vara trans (Stryker & Whittle 

2006: 50) Även om tidigare studier har visat att trans framställts på ett problematiskt sätt så 

har de inte undersökt hur transpersoner själva uppfattar framställningen. Jag vill med denna 

undersökningen, utifrån transpersoners perspektiv, undersöka hur representationen av trans 

uppfattas utifrån transpersoners erfarenheter med förhoppningen att studien kan bidra med en 

djupare förståelse för problematiken med representationen i nyhetsmedier.  

 

1.1 Syfte och frågeställning  
	
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur representationen av transpersoner uppfattas i 

nyhetsmedia utifrån transpersoners perspektiv. Detta kommer undersökas med hjälp av ett 

empiriskt material bestående av fem intervjuer med transpersoner som får diskutera kring 

nyhetsartiklar som de själva valt och som handlar om trans. Genom en jämförelse mellan 
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transpersonernas egna upplevelser av sin könsidentitet med representationen av trans i 

nyhetsartiklar vill jag urskilja om normativa och stereotypa föreställningar existerar i 

framställandet. Detta kommer undersökas med hjälp av binära könsnormen, 

tolkningsföreträde och representation av olikheter. Min frågeställning blir följande:  

	
● Hur förhåller sig respondenternas egna erfarenheter av att vara trans till hur trans 

framställs i nyhetsartiklarna?	
 
 

1.2 Avgränsning  
	
Artiklarna, som respondenterna valt ut, fungerar som ett underlag och för att respondenterna 

lättare ska kunna diskutera kring representationen utifrån frågorna som ställs. Valet av fem 

respondenterna anser jag vara en relevant avgränsning för studien då syftet med uppsatsen är 

att nå djupare kunskaper utifrån dessa transpersoners tolkningar och tankar och inte säga 

något generellt om transpersoner som population. På grund av svårigheter att hitta 

respondenter är studien dock inte avgränsad efter specifika variabler förutom att 

respondenterna ska vara transpersoner. Vad som skiljer denna studie från tidigare studier av 

trans och media, är att metoden med enbart kvalitativa intervjuer medför ett empiriskt 

underlag av transpersoners personliga tolkningar av representationen. På så vis avstår jag som 

CIS-person att analysera vad som anses rätt och fel i artiklarna. Detta är viktigt, då jag inte 

har tolkningsföreträde i denna fråga.  

Studien avgränsas till att enbart undersöka hur transpersoner förhåller sig till representationen 

av trans i nyhetsartiklar. Med nyhetsartiklar avses artiklar i dagspress, kvällstidningar och 

nyhetsreportage på internet. Anledningen till denna avgränsning är: 

1) Forskning kring hur transpersoner representeras i nyhetsartiklar är ett outforskat 

område 

2) Nyhetsartiklar når ut till en publik som inte avsiktligt söker sig till nyheter om 

transpersoner, således verkar nyhetsartiklar som en viktig komponent i skapandet av 

det ramverk i vilket mottagaren tolkar och uppfattar transpersoner 

3) Nyhetsartiklar och nyhetsmedier överlag har direkta konsekvenser för det politiska 

och offentliga utrymmet för transpersoner (Capuzza 2015: 116). 
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1.3 Disposition 
	
Uppsatsen är uppdelad i sju kapitel. I första kapitlet redogörs för problemformuleringen och 

varför det är intressant att undersöka om trans, detta följs upp av syfte och frågeställning. I 

andra kapitlet redogörs för transhistoria och transterminologi för att läsaren lättare ska förstå 

sig på studiens innehåll. Tredje kapitlet tar upp tidigare forskning– där presenteras artiklar 

som analyserar den binära könsnormen och journalisters mönster i källanvändning samt 

svenska kandidatuppsatser om trans. I fjärde kapitlet presenteras den teoretiska ramen där 

queerteori och performativitet, representation av olikheter, transstudier samt genus i media 

beskrivs.  

Metod och material redogörs för i det femte kapitlet, där urval, information till 

respondenterna, artiklarna och intervjumetod beskrivs i första delen av kapitlet och 

reflexivitet och etik, analysmetod och reflektion kring analysmetod i andra delen av kapitlet. 

Här presenteras också en kort beskrivning av intervjupersonerna och artiklarna. I kapitel sex 

förs min analys som är uppdelad i två underrubriker som vardera innehåller tre sektioner. 

Detta följs upp av slutsats och diskussion i kapitel sju där jag summerar min analys och 

återkopplar till syfte och frågeställning.  

	
	

2. Transhistoria och Transterminologi  
	
2.1 Transhistoria  
	
För att förstå hur samhället ser på transpersoner idag är det vitalt att ha med en 

bakgrundshistoria som beskriver hur transpersoner haft det politiskt och socialt i Sverige 

genom tiderna. Olyckligtvis är det besvärligt att hitta fakta om transpersoners historia så i 

detta kapitel kommer jag kortfattat redogöra för årtal som har varit politiskt avgörande. 

 

De första begreppen, transsexuell och transvestit, myntades av läkare i början av 1900-talet. 

Det var först då transpersoners existens blev bekräftad. Socialt började transpersoner synas 

först på 60-talet (Transformering 2017). År 1960 grundades tidningen Transvestia i USA som 

gav upphov till att flera transföreningar startades, bland annat Transföreningen FPE (Full 

Personality Expression) i Sverige (Lundberg 2017). Många av transföreningarna har länge 

varit inriktade på specifika grupper inom transcommunityt men sedan 2010 har flera 
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transföreningar inklusive FPE (idag FPES) inriktat sig till alla inom transcommunityt i syfte 

främja transpersoners politiska och sociala position i Sverige (Lundberg 2017).  

 

Även om transföreningar har funnits sen mitten på 1900-talet har det varit en utdragen process 

för transpersoner att erkännas i politiken och få till förändringar i lagstiftningen. På 70-talet 

erbjöds transpersoner möjligheten att byta juridiskt kön efter utredning och få operera sig men 

först på 2000-talet genomfördes flera viktiga förändringar i lagstiftningen. 2009 ändrades 

lagen så att alla får ha vilket namn de vill, oavsett juridiskt kön och så sent som 2012 

avskaffades steriliseringskravet av transpersoner (Transformering 2017). Avskaffandet av 

steriliseringskravet förklarades av dåvarande RFSL-ungdomsförbundsordföranden Emelie 

Mire Åsell som “att man rent juridiskt kan ändra kön utan de kränkande kroppsliga ingreppen 

och man behöver inte längre välja mellan könskorrigering eller biologiska barn” (Lundgren 

2013).  

 

Den 27 april i år meddelade regeringen att de tagit initiativ till att ersätta de personer som blev 

tvångssteriliserade på 70-talet och fram till att steriliseringskravet avskaffades. Vidare har 

socialstyrelsen i år inlett en utredning för att forma ett nytt klassificeringssystem då det 

nuvarande systemet klassar transpersoner som ”sjuka” och medför att transsexualism framstår 

som ett tillstånd som går att bota (TT 2017). En rapport från folkhälsomyndigheten visar att 

transpersoner blir kränkta och diskriminerade inom alla områden i livet – exempelvis i 

handeln, på jobbet, i kontakter med myndigheter, inom sjukvården och i skolan. Dessutom 

förklarar rapporten att mer än var tredje transperson som medverkade i undersökningen 

allvarligt har övervägt att ta sitt liv (Folkhälsomyndigheten 2015). Även om det således skett 

progressiva förändringar för transpersoner, så visar undersökningen på att transpersoner lider 

av utsatthet i Sverige. Det är alltså av vikt att transpersoner och kunskap om trans 

uppmärksammas på rätt sätt, inte minst i medier.  

 

	
2.2 Transterminologi  
	
För att lättare följa terminologin som används i denna uppsats beskriver jag med detta avsnitt 

de olika genus och begreppen som används i uppsatsen.  
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HBTQ-personer 

Denna förkortning benämner personer som inte passar eller tillhör den hetero- och binära 

könsnormen. H står för homosexuell, B står för bisexuell, T står för trans och Q står för queer. 

(Genus 2016)  

	 	
Transpersoner (transgender) 
 
Transgender är ett paraplybegrepp som fick sin nuvarande betydelse år 1990 då det kom 

innefatta alla personer som inte upplevde sig tillhöra det binära könssystemet och på så vis 

kände ett utanförskap (Stryker & Whittle 2006: 32–33). Den engelska versionen av 

transgender är synonymt med det svenska begreppet transpersoner. I uppsatsen kommer 

begreppet transpersoner att användas då det är den korrekta översättningen på svenska. 

Transpersoner har gemensamt att deras könsidentitet och/eller könsuttryck inte 

överensstämmer med det könet som tilldelades vid födseln (FPES 2016). Ordet ”trans” kan 

användas som en förkortning för transperson (Genus 2016).   

 
 

Transsexuell (TS):  
	
Detta kan en person kalla sig vars juridiska kön inte stämmer överens med det kroppsliga 

könet som tilldelats vid födseln. Oftast brukar transsexuella personer utföra en/eller flera 

kroppsliga korrigeringar och byta juridiskt kön. I denna uppsats används termen binär 

transperson istället för transsexuell person då denna beteckning kan uppfattas som förlegad 

term nära förknippad med den medicinska termen, transsexualism (Transformering 2016).  

 
Icke-binär transperson:  

Kallar sig den person som identifierar sig bortom eller mellan den binära könsuppdelningen. 

Icke-binär betyder inte nödvändigtvis samma sak för alla som definierar sig som detta och 

begreppet kan fungera som ett paraplybegrepp för olika könsidentiteter. Icke-binär kan 

exempelvis innebära att man inte har något kön och en del icke-binära vill korrigera kroppen 

via behandlingar (Transformering 2016).  

 

Intersex:  

Intersex är ett begrepp för personer vars biologiska könsutveckling inte följer den ”normala” 

utvecklingen och kan innefatta en rad medfödda tillstånd. Det fysiska könet på en 
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intersexperson kan därför inte uppenbart definieras som kvinnligt eller manligt utifrån normen 

att kroppen är avgörande för kön (Transformering 2016) 

 
 
CIS-person (CIS):  

CIS-personer är förenklat människor som inte är transpersoner, det vill säga, personer vars 

biologiska kön överensstämmer med dennes könsidentitet (Transformering 2016). Denna term 

har uppkommit för att kunna åtskilja mellan trans och icke transpersoner. Vissa menar att 

termen är problematisk då den skapar nya binära poler som kan begränsa och låsa människor 

till kategorier (Ambjörnsson 2016: 116). I denna studie är den dock viktig för att lättare skapa 

förståelse i analysavsnittet.  

 

Könsdysfori och könsbekräftande behandling:  
En person som lider av könsdysfori uppfattar att dess psykiska könsidentitet inte stämmer 

överens med kroppen och kan med det ha en önskan om könsbekräftande behandling - alltså 

en vilja att förändra något med kroppen. Könsbekräftande behandling erbjuds efter en 

medicinsk diagnos där könsdysfori kan bekräftas. Tidigare användes begreppet könsbyte men 

detta begrepp har förklarats som opassande då ett ”byte” indikerar att det är kroppen som är 

avgörande för vilket kön personen upplever sig ha medan könsbekräftande behandling istället 

påvisar att en behandling sker för att personen ska känna sig bekväm med sin könsidentitet 

(Könsdysforiregistret 2016). 

	
	
	

3. Tidigare forskning  
 

I detta kapitel presenteras väsentlig forskning om trans som har drivit fram idén till denna 

uppsats. I första underrubriken introduceras artiklar som beskriver hur binära könsnormen 

upprätthålls utifrån hur transpersoner framställs. Därefter redogörs artiklar om hur reportrar 

och journalister väljer att framställa trans i medier. Som tidigare nämnt är det relativt ovanligt 

med svenska akademiska studier kring hur transpersoner representeras i media. Görs 

ytterligare en avgränsning till hur transpersoner själva uppfattar representationen, blir 

resultatet obefintligt. Vad som dock går att finna är tidigare kandidatuppsatser som berör 

fenomenet trans. Därför kommer det i avslutande delen presenteras två studier som 

undersöker representationen av trans utifrån innehållsanalytiska metoder samt en studie som 
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utifrån kvalitativa intervjuer undersöker identitetsskapandet hos transpersoner, som ett 

komplement till de amerikanska studierna.  

	
3.1 Binära könsnormens upprätthållande 
	
Idén till detta examensarbete grundar sig i tidigare forskningsartiklar om hur enskilda dödsfall 

av transpersoner har representerats via nyhetsmedier. Bapista & Himmels och John M.Sloop 

(2000;2016) forskningsartiklar redogör för hur transpersoner osynliggörs och dehumaniseras 

via diskurser som inte tar hänsyn till att offren är transpersoner. Baptista & Himmels (2016) 

exemplifierar detta när de förklarar att nyhetsartiklar kring transpersoner ställer opassande 

frågor kring kön och kropp såsom ”Har hon gått igenom en operation?” eller ”Hade hon 

kvinnliga eller manliga könsorgan? Och att detta är ett försök att platsa transpersoner inom 

existerande könsnormer. Att platsa transpersoner inom existerande könsnormer menar John 

M. Sloop (2000) reducerar identitet till sexualitet. Detta argumenterar han för i sin artikel där 

han undersöker nyhetsartiklar kring en transman som beskrivs som ”avslöjad lesbisk kvinna” 

på grund av att hans kvinnokodade genitalier inte stämmer överens med hans könsidentitet.  

 

Barker-Plummer (2012:713) visar dock på en nyfunnen diskurs kring transpersoner. Utifrån 

en diskursanalys av olika nyhetsberättelser kring transpersonen Gwens dödsfall argumenterar 

hon för att medier, utöver att använda en marginaliserad och osynliggörande diskurs om 

transpersoner, även tillämpar en diskurs som hon benämner som ”wrong body discourse” 

(WBD) där transpersoner framställs som födda i fel kropp. Barker-Plummer (2012) förklarar 

att denna diskurs är progressiv då den framhäver att könsidentitet inte är synonymt med vilka 

genitalier en människa är född med men påpekar att den samtidigt är tillbakasträvande då 

diskursen enbart förflyttar bekräftandet av könstillhörighet från genitalierna till hjärnan och 

således upprätthåller skapandet av kön som något biologin måste legitimera.  

 

3.2 Mönster i journalisters källanvändning  
	
De tidigare nämnda forskningsartiklarna och ytterligare artiklar har det gemensamt att de 

enbart studerat enskilda fall av transpersoner och hur de har porträtterats i nyhetsartiklar 

(Meyerowitz, 1998; Skid- more, 2011), Gwen Araujo (Barker-Plummer 2013), Brandon 

Teena (Sloop 2000; Squires & Brouwer 2002).  Det är få studier som undersöker hur 

transbefolkningen porträtteras som grupp. Detta gör dock Capuzza (2015: 116), som med sin 

omfattande studie av nyhetsartiklar i USA urskiljer mönster i journalisters källanvändning och 
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undersöker hur denna källanvändning påverkar vilka som besitter makten att definiera och 

porträttera trans.   

 

Capuzza (2015: 121) kommer fram till att transbefolkningen får komma till tals i 

nyhetsartiklar i allt större utsträckning men att underrepresentation, assimilering och 

stereotypisering fortfarande är ett omfattande problem. Bland annat förklarar författaren att 

journalister till stor del förlitar sig på expertröster eller använder sig av ett begränsat antal 

transaktivister istället för att låta en mångfald av transperson får komma till tals. När väl 

vanliga transpersoner förekommer i artiklarna är deras roll limiterad till prata på en personlig 

och individuell nivå. Transpersoner som källa kontextualiseras därför som experter på sina 

egna liv, men legitimeras inte som en auktoritär röst med makten att ifrågasätta könsnormer.  

 

Jämbördigt förklarar Morrison (2016: 23) i sin artikel ”Covering the transgender community” 

att det råder bristande kunskap om transterminologi och att felköning och opassande frågor 

fortfarande är ett omfattande problem. Exempelvis har reportrar som intervjuat den kända 

transkvinnan Laverne Cox frågat frågor om Cox genitalier och operationer vilket 

transaktivister har anmärkt som ett intrång på transpersoners privatliv. Morrison (2016: 29) 

uppmärksammar även exempel på reportage som har lyckats framhäva och porträttera 

transcommunityn på ett heltäckande sätt. År 2015 lanserade New York Times ett reportage 

om transcommunityn som fokuserade på policys och problem relevant för trans. Reportaget 

riktade sig till CIS-personer och allmänheten i ett utbildande syfte. Reportaget innehöll bland 

annat en ”storywall” där transpersoner själva, med sina egna ord, berättade om problem och 

motgångar som de utsatts för.  

 

Den tidigare forskningen och de artiklar som tagit upp trans utifrån olika infallsvinklar, allt 

från studier om individuella transpersoners porträttering i nyheter till transcommunityn som 

helhet, har varit amerikansk. Vid genomgång av tidigare alster inför denna uppsats har jag 

inte funnit någon forskning som berör representationen av trans i nyheter i Sverige. Även om 

det finns likheter mellan amerikanska och svenska medier så är det vitt skilda kulturer med 

olika politiska förutsättningar. Det är därför intressant att undersöka om resultatet i denna 

uppsats skiljer eller liknar den tidigare forskningen.  
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3.3 Kandidatuppsatser om trans 
		
I kandidatuppsatsen ”…när jag var där så ångrade jag mig bara liksom” undersöker 

Andersson och Rönnqvist (2016: 35–43) hur framställningen av transpersoner yttrar sig i 

svensk television. Detta gör dem genom att analysera serier från SvT och Tv4 utifrån ett 

queerteoretiskt perspektiv. Uppsatsen visar bland annat på att det mest återkommande temat i 

porträtterandet av transpersoner i svensk television är det som bygger på transpersoners 

sociala och politiska utsatthet i ett heteronormativt samhälle. Vidare uppmärksammas hur 

heteronormen och tvåkönsnormen upprätthålls i programmen som undersöks. Exempelvis i 

programmet ’Skavlan Junior’ får en icke-binär transperson frågan om hen blivit annorlunda 

sen hen kom ut med sin könsidentitet. Denna uppsats har varit inspirerande då den på olika 

sätt visat hur heteronormen reproduceras via diskurser.  

 

Kandidatuppsatsen ”Transreality” utgår från kritisk diskursanalys som metod i dess 

komparativa undersökning av hur transpersoner representeras i en reality serie i USA och en i 

Ryssland (Mitrovich 2016). Vad som skiljer denna uppsats från andra uppsatser om trans, är 

att den inkluderar transteori och transfeminism och påvisar att queerteori inte är fullständig 

som teori i undersökandet av trans då queerteori fokuserar på förtryck av sexualitet och inte 

på förtryck av identitet. Transfeminism är nödvändig att beakta då feminismen till viss del 

exkluderat transkvinnor genom påståendet att transkvinnor inte upplevt kvinnoförtryck 

eftersom de inte är CIS-kvinnor (Mitrovich 2016:17). Det teoretiska underlaget för denna 

uppsats är av självklara skäl relevant även för min studie. 

 

I kandidatuppsatsen ”Vi utmanar så många maktordningar” utförs tre intervjuer med en 

transvestit och en transkvinna i syfte att undersöka och lyfta fram transpersoner egna 

upplevelser om hur det är att vara könsöverskridande, med fokus på bemötande av 

omgivningen (Velander 2011). Uppsatsen visar att transpersonerna överlag uppfattar 

omgivningen som positivt inställd till deras könsidentitet men att det i arbetslivet är svårare 

att leva som transperson än hemma med familjen. Vidare visar svaren av intervjuerna att 

transpersonerna i början inte kunde sätta ord på vad de kände då de levde i en kontext där 

sociala diskurser kring trans inte existerade varpå de upplevde skam. Velander (2011:45) drar 

paralleller till performativitetsteorin när hon förklarar att transpersonerna som intervjuades 

upplevde en känsla av att vara kvinna när de bar kvinnokläder som således bekräftar att kön är 
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något vi gör istället för något vi är. Jag finner denna uppsats intressant då jag också använder 

mig av performativitetsteorin.  

4. Teoretiskt ramverk 
	
I detta avsnitt avser jag redogöra för den teoretiska ramen som används i denna studie. Först 

presenteras queerteori och performativitet som sedan åtföljs av transstudier och underkuvad 

kunskap för att komplettera queerteorins brister i ett analyserande av trans. Därefter 

introduceras representation av Stuart Hall som trots sina likheter med performativitetsteorin 

har ett direkt fokus på medier och hur marginalisering och stereotypisering uppstår via 

diskurser. Avsnittet avlutas med ett kapitel om hur genus konstrueras i medier.  

	
4.1 Queerteori och performativitet  
 
Queerteori behandlar teman som sanning, språk, identitet, betydelse och makt och hur dessa 

samverkar med varandra. Teorin är en tvärvetenskaplig teoribildning och bör förstås som ett 

antal olika perspektiv på samhälle, kultur och identitet. Vad dessa perspektiv har gemensamt 

är fokus på olika uppfattningar om avvikelse och normalitet (Ambjörnsson 2016: 43–47). En 

av queerteorins mest framträdande akademiker, Judith Butlers, visade under 90-talet på ett 

nytt sätt att tänka kring genus, kön och sexualitet.  I sin bok Genustrubbel ifrågasätter Butler 

(2007:9) den dualistiska uppdelningen mellan kön och genus. Hon menar att uppdelningen 

förklarar ”kön” som det biologiska och primära medan ”genus” ses som en social spegling av 

”könet” som i kontrast till könet därav blir sekundär. Genom ett omfattande teoretiskt 

ramverk förklarar Butler (2007:13) att kön har definierats både språkligt och symboliskt på 

samma vis som genus. Föreställningen om kön bör därför förstås som en social konstruktion 

precis som genus (Butler 2007: 56).  

 

Vidare anser Butler (2007:66) att föreställningen om den binära uppdelningen rekonstrueras 

via performativa handlingar inom ramarna för vad vi föreställer oss som kvinnligt och 

manligt. Performativitet innebär att hur vi talar och handlar har en avgörande del i 

konstruerandet av världen såsom vi uppfattar den (Stryker & Whittle 2006: 43). Ambjörnsson 

(2016: 113) förtydligar Butlers argument och menar att istället för att förklara genus och kön 

som något vi ”är” så bör genus och kön ses som något vi ”gör”. Kön och genus ”görs” via 

performativitet och kön och genus är i sin tur en effekt av de performativa handlingarna.  
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Den strukturella ram inom vilket vi ”gör” vårt kön kallas för den heterosexuella matrisen. Den 

heterosexuella matrisen innebär förenklat att det finns två könsidentiteter, man och kvinna 

och dessa ställs dikotomt i kontrast till varandra både kroppsligt och beteendemässigt i syfte 

att skapa åtrå från det motsatta könet (Ambjörnsson 2016: 96) Människor som handlande och 

talande subjekt deltar frivilligt men också ofrivilligt inom denna matris och den rekonstrueras 

ständigt genom våra performativa handlingar (Butler 2007: 9).  Det finns därför ingen inre 

fundamental könsidentitet eller sexualitet utan bara sociala och kulturella ramar, den 

heterosexuella matrisen, inom vilket den binära könsnormer upprätthålls, som människan 

måste förhålla sig till för att uppfattas begriplig och normal (Ambjörnsson 2016: 110–111). 

 

Ambjörnsson (2016:115) förklarar att Butler skiljer sig från postmodernister då hon antyder 

att förändring och destabilisering av den rådande genusstrukturen sker inom strukturen och 

inte utanför. Detta menar hon sker när någon bryter eller handlar i kontrast till hur en bör 

handla. Om flera handlar på sätt som bryter mot normen kan en förändring uppstå. 

Performativitetsteorin har haft stor inverkan inom transstudier just eftersom den innehåller ett 

epistemologiskt ramverk som kan nyttjas för att främja transpersoners politiska agenda 

(Stryker & Whittle 2006: 43).  

 
4.2 Transstudier och underkuvad kunskap  
	
Det är få men väsentliga delar som skiljer transstudier och queerteori åt. Transstudier lägger 

tyngd på aspekter som identitet och förkroppsligande subjekt och dess relation till icke-

normativitet medan queerteori istället betonar aspekter som sexualitet och begär och dess 

relation till icke-normativitet (San Miquel & Tobias 2016: 12). Vad båda dock har 

gemensamt, genom dess epistemologiska utgångspunkt från oliktänkande, är att de har hållit 

sig undan feministisk teori som grundar sig i vit medelklass. På så vis har teorierna inkluderat 

en mångfald av perspektiv. Dock har det uppstått motsättningar inom perspektiven. I en värld 

där kategorisering är avgörande för en förståelse av verkligheten har det skapats en 

ambivalens kring vad queerteori innebär.  

Sibler (2010: 335) förklarar att kategoriseringar är problematiska då de manifesterar kulturella 

stereotyper, därför väljer vissa att kalla sig för ”queer” istället för exempelvis lesbisk eller 

trans - för att inte automatiskt placeras in i fack. Denna uppluckring av kategoriseringar har 

skapat vissa motsättningar mellan queerteori och transvetenskap. Sibler (2010) menar att 

Judith Butler exkluderar binära transpersoner från queerteorin just på grund av deras vilja att 
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förändra kroppen för att passa in binära könsnormen. I likhet med detta argumenterar Stryker 

& Whittle (2006:37) för att queerteori har en förmåga att konstruera en ”homonormativ 

matris” genom sitt misslyckande att uppmärksamma något annat än samkönad sexualitet som 

avvikande från det normativa.  

Stryker & Whittle (2006: 47–48) förklarar att transstudier har öppnat upp för ett nytt 

epistemologiskt sätt att studera trans från dess rötter. Med teoretisk bakgrund i Foucaults 

begrepp ”underkuvad kunskap” (som förenklat innebär kunskap som blivit gömd eller 

förnekad av dominant kunskap) förklarar dem att transstudier uppfattar den upplevda 

erfarenheten hos individuella subjekt som ett lika essentiellt perspektiv att ta hänsyn till som 

den dominanta och ”objektiva” kunskapen, och även nödvändig för att införskaffa en 

dynamisk och analytisk räckvidd. Transbefolkningen har länge blivit marginaliserade och 

missbedömda (som tidigare nämnt även inom queer-communityt). På så vis vill transstudier, 

med fokus på subjektets perspektiv, visa att ingen röst har privilegiet att tala för andra och 

därmed definiera en uppfattning som inte delas av alla (Stryker & Whittle 2006: 50) I denna 

studie blir detta perspektiv intressant epistemologiskt i analysresultatet.  

 

4.3 Representation av olikheter   
	
Halls (1997: 224–226) forskningsarbete kring representationer bygger på hur minoriteter, 

framförallt rasifierade personer, framställs kulturellt i olika mediala genrer. Hall använder sig 

av ett omfattande teoretiskt ramverk som förklarar hur ”skillnader” fungerar för att skapa 

mening för människor och deras konstruktion av ”den andre”. Exempelvis förklarar han att 

inom den lingvistiska teorin om skillnader så fungerar binära oppositioner som ett sätt att 

konstruera mening och att språket har en väsentlig del i formandet av detta. Vi vet vad ”svart” 

är just på grund av vår förståelse för vad ”vit” är, på samma sätt vet vi vad ”kvinna” är i 

kontrast till vad hon inte är, det vill säga ”man”. Hall (1997) menar att skillnader är 

nödvändiga för att skapa kategoriseringar och förståelse för verkligheten men att formandet 

av skillnader via strikta binära oppositioner har en tendens att förenkla och således 

osynliggöra alla möjliga distinktioner som inte platsar inom dessa ramar.  

 

Hall (1997: 247) förklarar vidare att skapandet av de binära oppositionerna sker via 

stereotypisering. En stereotyp representation innebär att framställningen av grupper reduceras 

till få karaktärsdrag som anses utmärkande för den minoriteten. Exempelvis har rasifierade 

kroppar stereotypiserats som både fysiskt och mentalt underlägsna den vita kroppen som 
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istället har associerats med intellekt och överlägsenhet. Denna motsats har sin tur skapat en 

fascination; en fetischering och exotifiering av rasifierade personer som ”den andre” vars 

kroppar har ställts upp för allmän beskådning via medier (Hall 1997: 249–251).  

 

Stereotypisering av minoriteter är ett sätt att utöva symbolisk makt via diskurser. Genom 

stereotypisering naturaliseras och framställs ”skillnad” som något statiskt och orubbligt. 

Vidare formar det en typ av splittring som separerar det normala från det onormala och det 

accepterade från det oacceptabla (Hall 1997: 247). Detta kopplas till vem som sitter på 

makten att definiera andra. Det är inte fullt så enkelt som att säga att överordnade grupper 

stereotypiserar minoriteter och således utöver symboliskt våld mot dessa. Makten via 

representation påverkas av vilken ”regime of representation” makten befinner sig i. Makten 

har därför inverkan på alla och tar sig i uttryck i olika former. Den cirkulerar mellan de 

maktlösa samt de som sitter på makten, dock inte på jämställda grunder (Hall 1997: 251). 

Halls representationsteori går att tillämpa på transbefolkningen som minoritet- som blir 

exponerade och utsatta för känsliga frågor kring kropp, operationer och kön av CIS-personer.  

 

4.4 Genus och media   
	
Både Stuart Hall och queerteoretiker diskuterar konstruerandet av identitet på olika sätt. Dock 

visar inte teorierna på en tillfredsställande analys om hur könsroller konstrueras i media 

(Gauntlett 2008: 286). Detta gör dock Ross (2010:154), författare till boken Gendered Media, 

som poängterar att vi i dagens samhälle inte anammar allt media producerar men menar att vi 

ändå inte är immuna för medias påverkan när det kommer till exempelvis en specifik livsstil, 

vilka kläder vi ska ha på oss eller vilka märken vi borde köpa. Ross (2010:13) förklarar att 

förändringar i samhället, såsom kvinnors ökade ekonomiska självständighet, har bidragit till 

att nya könsroller konstrueras i media som uppluckrat gamla förlegade roller. 

 

Kvinnan framställs idag som obunden och självständig, en sexig ny feminitet där hon inte är i 

behov av en man i sitt liv för att överleva. Ross (2010: 154) menar att en kvinnlig sexuell 

individualism utformats där kvinnan tilldelas makt och autonomi om hon objektifierar sin 

kropp för egen agenda. Detta uppmärksammar även Gauntlett (2008: 282) i sin bok Media, 

gender and identity där han i likhet med Ross förklarar att traditionella könsroller uppluckras 

och att en ny kvinnoroll uppkommit i medier som bygger på kvinnans självständighet. Båda 

Gauntlett (2008: 282) och Ross (2010: 15) menar att kvinnornas auktoritet har genererat i en 
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”maskulinitetskris” – ett destabiliserande av männens självuppfattning och männen framställs 

som odugliga och osäkra. Ross (2010:15) utvecklar detta och menar att kvinnor förklaras 

skyldiga till männens maskulinitetskris och att de därför anses vara skyldiga att rädda krisen. 

Detta genom att underminera sina egna begär i syfte att upphöja männens.  

 

Vidare förklarar Ross (2010:30) att media framställer könen som jämlika varandra och 

kvinnan behöver därför inte hata mannen längre utan kan bära korta kjolar och urringade 

tröjor för att hon själv vill det, inte för mannens skull. Denna framställning av en liberal 

kvinnlig frihet i medier är en chimär och existerar innanför ramarna av en mansskapande 

sexbaserad stereotyp. Exempelvis ges kvinnan ”rätten” att visa brösten (men inte amma) och 

att vara kändis (så länge hon är smal). ”Den nya sexiga feminiteten” hotar och destabiliserar 

därför inte det patriarkala systemet (där mannen är överordnad kvinnan) utan fastställer 

fortfarande genus inom denna fast utifrån nya könsidentiteter (Ross 2010: 155).  

 

Ross och Gauntlett skrev sina böcker för omkring tio år sedan och könsrollerna i medier har 

självfallet förändrats sedan dess. Det som är intressant för min studie är uppmärksammandet 

av paradoxer och framställandet av ”nya genusroller” innanför gamla strukturer.    

 

 

5. Metod & Material  
	
I detta avsnitt beskrivs tillvägagångssättet för insamlingen av empirin utifrån urval, 

annonsering och intervjumetod. Ett kort avsnitt om artiklarna presenteras också för att ge en 

förklaring till vilket syfte de har i uppsatsen.  

 

5.1 Empirin och artiklarna  
 

5.1.1 Urval:  
	
För att hitta lämpliga respondenter till min uppsats har jag använt mig av ett 

bekvämlighetsurval i kombination med en snöbollseffekts-metod. Jan Trost beskriver ett 

bekvämlighetsurval som en praktisk och lättillgänglig metod som kortfattat innebär att man 

tar det man kan hitta. Genom att exempelvis sätta ut annonser i lämpliga media och fylla på 

allt eftersom man hittar personer som passar.  Inför denna uppsats började jag med att skicka 



	

	
	

18	

ut annonsen digitalt via Facebook. Jag la också upp annonsen på feministiska gruppsidorna: 

”Varför apor aldrig bär rosa kläder” och ”Streetgäris”. Sedan hörde jag av mig till ett flertal 

transföreningar och organisationer och bad om att få annonsera på deras Internetsidor eller 

Facebookgrupper. Jag tog till hjälp av snöbollseffekts-metoden när jag intervjuade en vän 

som i sin tur hörde av sig till låsta transföreningsgrupper på Facebook (Trost 2010: 140–141). 

 

Utifrån urvalsmetoderna hörde flera transpersoner av sig och urvalet kom att omfatta fem 

respondenter. Eftersom jag inte analyserar och jämför dessa personer med varandra utifrån 

deras könsidentitet så anser jag det inte heller nödvändigt att ta hänsyn till könsidentitet som 

en avgörande variabel i studien. Därför nämns enbart namn och utvalt pronomen och 

transidentifikation. I analysavsnittet kommer en kortfattad beskrivning av respondenterna att 

presenteras.  

   

5.1.2 Annonsen och informationen till respondenterna   
	
I annonsen beskrev jag syftet med uppsatsen, varför jag tycker den studien jag genomför är 

viktig samt att jag som CIS-person inte har tolkningsföreträde varav sökandet av respondenter 

till uppsatsen. I mejlet beskrev jag ytterligare tanken med intervjun; att respondenterna själva 

ska få välja ut en artikel de vill diskutera kring och att jag sedan utifrån denna ställer 

semistrukturerade intervjufrågor. Vidare meddelade jag om tystnadsplikten, vilket innebär att 

respondenterna är anonyma och att det som sägs kommer hanteras konfidentiellt, det vill säga 

inte föras vidare (Trost 2010: 61). Jag förklarade även att respondenterna är fria att dra sig ur 

intervjun om de känner sig obekväma och inte behöver besvara alla frågor som ställs om de 

inte vill. Före intervjun upprepade jag informationen som beskrevs i mejlet för att förtydliga 

sekretesskravet och efter intervjun förklarade jag att respondenterna får läsa igenom ett 

slutkast av uppsatsen för att se hur de framställs. För mer information se bilaga 1.  

 

5.1.3 Artiklarna  
	
Inför intervjun valde respondenterna ut en egen artikel som alla handlar om att vara trans 

utifrån en transpersons perspektiv. Samtliga artiklar kommer från olika tidningar runtom i 

Sverige och transpersonerna i artiklarna har olika könsidentiteter. Två respondenter valde 

samma artikel så därför blev materialet baserat på fyra artiklar istället för fem. Dessa artiklar 

har sedan fungerat som stimuli och underlag under intervjuns gång för att lättare rama in och 

avgränsa representationen av trans och som stöd för att hjälpa respondenterna att diskutera 
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frågorna jag ställt. Det är viktigt att betona att artiklarna fungerat som ett hjälpverktyg för 

respondenterna och inte som ett analysmaterial. Det som analyserar i uppsatsen är 

respondenternas svar på intervjufrågorna så därför kommer inte ett utbroderat avsnitt om 

artiklarna beskrivas. För mer information om artiklarna se summering i analysavsnittet eller 

Bilaga 3.   

 

5.1.4 Halvstrukturerade intervjuer  
	
Intervjumetoden som nyttjas i denna uppsats är halvstrukturerade intervjuer som Hjerm, 

Lindgren och Nilsson (2014: 150) beskriver i sin bok Introduktion till samhällsvetenskaplig 

analys. Denna metod innefattar både struktur och flexibilitet. Fördelen med en 

halvstrukturerad intervju är att oerfarna intervjuare får det lättare att införskaffa empiri med 

högre validitet. Med förutbestämda frågor kan intervjusvaren lättare sättas in i kategorier och 

vad som är relevant i intervjusvaren går då att tydligare urskilja.  

 

Trost (2010:73) förklarar att kvalitativa intervjuer inte bör innefatta något frågeformulär då 

respondenterna ska styra ordningsföljden och val av delaspekter, ett restriktivt frågeformulär 

begränsar därför svaren. Halvstrukturerade intervjuer försämrar dock nödvändigtvis inte 

intervjusvaren, även om metoden inte är lika flexibel som ostrukturerade intervjuer, så länge 

intervjuaren har noga genomtänkta frågor (Hjerm, Lindgren, Nilsson 2014: 151). 

Intervjumallen till denna studie innefattar därför förutbestämda intervjufrågor som har 

reviderats och växlat ordning beroende på respondenternas svar. Bland annat har 

respondenten Sara fått svara på uppföljande frågor utifrån frågeformuläret då första intervjun 

med henne byggde på en pilotstudie. 

 

Vidare har jag inför mina intervjuer försökt memorera och läsa in mig på intervjufrågorna då 

Trost (2010:71) förklarar att man som förberedelse inför intervjuerna bör internalisera 

intervjufrågorna för att kunna skapa en avspänd stämning mellan respondenten och 

intervjuaren. För att frågorna ska uppfattas likadant har jag även rådfrågat några vänner hur 

de uppfattar frågorna. Detta för att undvika missförstånd från respondenterna som i sin tur kan 

påverka verifieringen av deras svar. Bakgrundsfrågorna har inkluderats i intervjumallen och 

denna har delats upp i teman utifrån de aspekter som valts till uppsatsen. Intervjuerna har 

sedan spelats in via röstinspelning på mobilen för att lättare transkriberas. Samtliga intervjuer 

tog 35–50 minuter i anspråk.   
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5.2 Analysmetod och reflektion  
	
I detta avsnitt beskrivs de etiska aspekter som beaktats under intervjuerna. Vidare ges en 

kortfattad beskrivning analysmetoden och därefter reflekterar jag kring hur metoden fungerar 

som analysverktyg till mitt material.  

 
5.2.1 Reflexivitet och etik 
	
Relationen mellan respondenten och intervjuaren är vitalt inom kvalitativa intervjuer, detta för 

att forskaren själv fungerar som ett analytiskt verktyg som ska tolka empirin från intervjuerna 

(McCracken 1988: 24). Reflexivitet är därför ett ledord inom kvalitativa undersökningar. 

Reflexivitet innebär att forskaren reflekterar över sina egna tankar, uppfattningar, känslor och 

förutfattade meningar. Dessa reflexioner används sedan som en del i tolkningsprocessen, inte 

minst för att separera sina egna tolkningar från respondenternas tolkningar av specifika 

fenomen (Flick 2014: 17). Eftersom denna uppsats syfte är att beakta transpersoners 

perspektiv har reflexivitet varit extra viktigt under intervjuerna för att mina tolkningar inte ska 

förvränga empirin. Jag har därför - när det är något jag inte riktigt förstått - bett 

respondenterna att förklara om igen eller på ett annat sätt, utan att ställa ledande frågor. Det 

har dessvärre inte alltid varit enkelt då tilläggsfrågorna påverkas av min tolkning av deras 

svar. 

Etiska överväganden är, utöver reflexivitet, något som är viktigt att tänka på i kvalitativa 

undersökningar. Detta innebär att intervjuaren undviker att skada respondenten på något vis 

genom att beakta respondentens intressen och behov (Flick 2014: 50). För att frågorna inte 

ska vara allt för ledande har jag förutom att fråga handledaren om intervjufrågorna är okej 

även tagit hjälp av en transperson för att avgöra om frågorna uppfattas stötande eller kan 

skapa obehag på något vis. Trost (2010:68) förklarar att det inte finns några ”känsliga” frågor 

och menar att man kan fråga vad som helst. Eftersom mitt ämne, till viss del, handlar om att 

transpersoner ofta har blivit intervjuade på ett opassande sätt så vore det paradoxalt av mig att 

inte ta hänsyn till vissa aspekter, såsom frågor kring kropp och operationer. Jag har därför 

undvikit att direkt fråga om personernas privatliv utan när svaren innehåller privat 

information är det något de själva valt att berätta.  
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5.2.2 Analysmetod ” The constant comparative method”  
	
Jag har som analysmetod utgått från Hjerm, Lindgren och Nilssons (2014:32–33) förenklade 

och renodlade tolkning av ”the constant comparative method”. Metoden delas in i tre nivåer: 

reduktion av data (kodning), presentation av data (tematisering) samt slutsatser och verifiering 

(summering). Här nedan beskrivs dessa nivåer kortfattat.  

 

Kodning: Kodning kan enkelt förklaras som reduktion av data, det vill säga att empirin skalas 

ner till en uppsättning betydelsefulla beståndsdelar. Detta sker genom att urskilja ord och 

meningar och tillskriva dem nyckelord. Dessa nyckelord ges sedan en kod och empirin delas 

därefter in i olika kategorier. I slutet av kodningen ska det gå att urskilja de mest centrala 

delarna i empirin som vidare ska analyseras. Kodningen är därför en viktig första del i 

reducerandet av empirin (Hjerm, Lindgren & Nilsson 2014: 37–38). Exempelvis utgjorde 

”okunskap” en kod i den empiri jag analyserade då respondenterna ofta poängterade brist på 

kunskap i intervjusvaren. Denna kod förekom på många ställen i empirin och blev därför en 

del av ett tema som vidare beskrivs i nästa del. Det bör nämnas att kodningen som förklaras 

här inte är densamma som semiotisk kodning som används för att analysera bilder.  

Kodningen av data kan ske på flera olika sätt. Den mest framgångsrika kodningsmetoden är 

den där man kodar utan att förutbestämma vilka koder som ska ”hittas” i empirin. På så vis 

identifieras motsägelsefulla och oväntade mönster som hade missats med förutbestämda koder 

(Hjerm, Lindgren & Nilsson 2014: 50–53). Eftersom min uppsats är deduktiv, det vill säga 

bygger på tidigare forskning och teorier, så är det oundvikligt att frågorna är utformade på ett 

sätt som gör det möjligt för mig att före kodning veta vilka mönster som kommer att 

identifieras i empirin. För att inte missa viktig empiri har jag dock försökt ”tänka utanför 

teorierna”.  

 

Tematisering: När koderna har börjat stabiliseras, kan det vara lämpligt att fundera på vilket 

sätt kategorierna kan ordnas i relation till varandra. För forskaren handlar denna nivå om att 

hitta de kopplingar och mönster som uppfattas som mest betydelsefulla (Hjerm, Lindgren & 

Nilsson 2014: 40).  Jag har därför samlat ihop koderna i olika typer av teman som går att 

koppla ihop med teorierna. Avsikten har varit att tänka induktivt (med utgångsläge i empirin 

för att urskilja koder och teman) och deduktivt (testat dessa koder och teman i relation till 

empirin) (Hjerm, Lindgren & Nilsson 2014: 66). Vissa koder har då passat in under flera 
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teman och visat på hur teman hör samman. Detta har visats sig vara ett betydelsefullt steg i 

strukturerandet av teman i analysen.  

 

Summering: När den omväxlande processen av kodning och tematisering är mättad kan 

slutsatser dras. Kvalitativ analys är iterativ – den är samlad kring ett arbete där kategorier 

gradvis blir mer och mer underbyggda och exakta, samtidigt som tolkningarna görs allt mer 

på en teoretisk nivå. När forskaren har börjat dra slutsatser kan hen göra ansatser att verifiera 

dessa. Detta gör man genom att gå tillbaka till tidigare processer och data för att försäkra sig 

om att man har gjort allt man kan för att undvika tvärsäkra slutsatser (Hjerm, Lindgren & 

Nilsson 2014: 40 - 41). I denna analys har jag under arbetets gång återvänt till empirin för att 

kontrollera att jag analyserat svaren utan att förvränga det respondenterna sagt. Tyvärr hade 

det blivit för avancerat för detta uppsatsarbete att dessutom gå tillbaka till kodning och 

tematisering.   

 
5.2.3 Reflektion kring metod och analys  
	
För att enklare analysera materialet, krävs att intervjufrågorna delas in i olika kategorier och i 

en logisk ordning. Emellertid kan detta leda till att frågornas ordning påverkar svaren (Hjerm, 

Lindgren, Nilsson 2015: 157). Då jag strukturerade mina frågor, avstod jag dock från att sätta 

in frågorna i specifika teman vilket medförde att respondenterna svarade likartat men på olika 

frågor i intervjuerna. Under vissa intervjuer medförde detta problem då respondenterna redan 

tidigt i intervjun gav svar som besvarade flera frågor samtidigt. I början av analysen medförde 

detta problem då kodningen av materialet blev komplicerat eftersom det var svårt att urskilja 

specifika mönster.  

 

Vidare, då studien, som tidigare nämnts, bygger på att framhäva respondenternas perspektiv 

utan att icke-representabla personer förvränger materialet, har jag citerat respondenternas hela 

svar i analysen. Denna uppläggning har varit positivt för att framhäva skillnader i 

respondenternas svar. Med det sagt har ”The constant comparative method” överlag varit en 

fungerande analysmetod för min empiri då jag därmed lyckats urskilja tydliga teman som 

sedan kunnat analyserats mer djupgående. Dock kan metoden uppfattas som en aning för 

avancerad för det material jag haft och den kanske främst är avsedd för större kvalitativa 

studier där det finns mer tid för att konstant jämföra mellan koder och material.  
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5.2.4 Reliabilitet och validitet 
	
Begreppen reliabilitet och validitet har inte samma innebörd inom kvalitativ som kvantitativ 

forskning. Det går exempelvis inte att mäta svaren i siffror (Trost 2010: 133).  Denna studie, 

som enbart bygger på fem intervjuer, kan exempelvis inte säga något generellt om 

transpersoner som population eller om hur representationen av trans ser ut i allmänhet.  

Vad som istället är eftersträvbart i denna studie är trovärdighet. Alltså att min empiri och 

efterföljande analyser uppfattas som trovärdiga av läsaren. Det är således viktigt att vara 

transparent (Trost 2010: 134). Jag har i detta metodavsnitt förklarat de etiska aspekter jag 

övervägt och hur jag reflekterat kring analysmetoden. Mitt reflexiva förhållningssätt under 

intervjuerna, har varit avgörande för att undvika att respondenternas svar tolkas av mig. Jag 

har även, för att läsaren ska få en klar bild kring hur intervjuerna gått till, bilagt all 

information som jag gett respondenterna. Beträffande validiteten har jag som tidigare nämnt 

“testat” frågorna på vänner för att urskilja om de är relevanta för min undersökning. Jag har 

således eftersträvat vara så transparent som möjligt i uppsatsen. 

  
5.3 Presentation inför analys  
	
I detta avsnitt presenteras samtliga respondenter kortfattat. Gemensamt för respondenterna är 

att de är transpersoner och bosatta i Stockholm. Samtliga respondenter presenteras anonymt 

och etiketteras därför med en pseudonym. Vidare beskrivs en kort förklaring om vad 

respektive artikel handlar om. Detta för att det ska bli tydligare i analysen när respondenterna 

talar om intervjuobjekten i artiklarna. Artiklarna ligger under Bilaga 3 i slutet av uppsatsen.  

	
5.3.1 Presentation av respondenterna 
	
Sara: Sara är uppväxt i Västerås men flyttade hit 2014 för att studera på Stockholms 

Universitet. Idag skriver hon sitt examensarbete i Sociologi och är även verksam i RFSL 

ungdomsstyrelse distrikt Stockholm.  

 

Hanna: Hanna pluggar teaterkunskap och skriver just nu sitt examensarbete som också berör 

transfrågor. Hen jobbar även inom teater och lägger mycket tid på sitt jobb där.  

 

Anna: Anna är just nu sjukskriver 75 procent och jobbar med försäljning av 

fallskärmsutrustning 25 procent. Mestadels av tiden går mycket åt till transvården och 
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logopedmöten kring rösten och hon har hållit på med hormonbehandling sedan januari. Nästa 

steg är att byta juridiskt personnummer och kön.  

 

Henrik: Henrik är jämlikhetskonsult och frilansare och jobbar just nu med ett deltidsprojekt 

som projektledare för en utbildningskonferens. Han har en marknadsassistentsutbildning och 

en utbildning i svenska. Vidare debatterar Henrik gärna mediekritikfrågor i alla möjliga olika 

sammanhang.  

 

Pernilla: Pernilla bor i Akalla och jobbar som arbetsledare inom kollektivtrafikvärlden. 

Sedan 2011 har hon jobbat med Pride och främst de senaste åren med paraden.  

	
5.3.2 Presentation av artiklarna 
 

Sara: Saras artikel utgår från transmannen Kim som berättar om sitt liv som transperson i 

tidningen Helahälsingland. Kim är uppvuxen i Edsbyn. (Bilaga 3: Sannerman, Klas-Göran 

2016). 

 

Hanna: Hannas artikel utgår från Elliot som är transman och intersex och som berättar om 

sitt liv som transperson i tidningen Norran som är en tidning som har bevakningsområde i 

norra Västerbotten och i Norrbotten. Elliot är uppvuxen i Skellefteå. (Bilaga 3: Andersson, 

Ulrika 2016).  

 

Anna: Den artikel Annas reflekterar kring handlar om transkvinnan Ann-Christin som 

beskrivs och talas om utifrån Ester, som är Ann-Christins dotter. Det är alltså dottern som 

intervjuas och som talar om sin förälder som är trans. Tidningen heter Arbetarbladet och är en 

del av Gävletidningarna som har en läsarkrets i Gästrikland och Norduppland. (Bilaga 3: 

Sjödin, Anne 2016).  

 

Henrik och Pernilla: Artikeln som Henrik och Pernilla utgår ifrån handlar om transkvinnan 

Alice som förklarar och beskriver sitt liv som transperson i tidningen Land. Tidningen Land 

är en e-tidning som riktar sig till människor som bor utanför storstäder i syfte att spegla 

landsbygden. (Bilaga 3: Bayramoglu, Yasemin 2015).  
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6. Resultat och analys 
	
Här redogörs och analyseras för det empiriska materialet. Avsnittet är uppdelat i två 

huvudteman som vardera innehåller tre underrubriker. De fetmarkerade meningarna i citaten 

utgör en del av kodningen som utförts under analysmetodens första nivå. Markeringarna visar 

sedan vilka citat som tolkas och kopplas till teorierna. Detta sker löpande i texten. 

Underrubrikerna utgörs av de teman som urskiljs i analysens andra nivå, då koderna 

komprimerats och satts i relation till varandra. Genom att genomgående testa empirin 

induktivt och deduktivt har det framkommit vilka teman som hör samman. Kopplingen 

mellan olika teman har sedan utmynnat i två större teman, dessa motsvarar de två 

huvudrubrikerna.  

6.1 Den binära könsnormen 
	
Denna del av resultatet av studien redogör för hur respondenterna förhåller sig till 

nyhetsartiklarna genom pronomenval - hur artiklarna framställer intervjuobjektens 

könspronomen och namn,  kroppen – hur artiklarna framställer transkroppen och  

könsuttryck  - hur mans-och kvinnokodat beteende tar sig uttryck.  

 

6.1.1 Det godtyckliga med pronomen 
	
Anna: ”Just den här meningen ”Hon är fortfarande min pappa, även om jag säger Ann-

Christin” (Bilaga:3.3) blir jag arg på. Dottern vägrar ju acceptera sin förälders 

könskorrigering (….) Man visar att det är okej och normalt att felköna folk och om folk tror 

det här är respekt så kommer dom lära sig fel saker (….) Sånt som jag själv dras med är ju 

folk som felkönar som även har fått veta. (….) (Felköning i artikeln) gör mig ledsen. Just för 

att den fortsätter peka på mig på samma sätt som människor som felkönar gör att det här är 

inte du egentligen och det väcker ju de här tankarna, är det här bara något jag har kommit 

på? Den väcker tråkiga känslor” 

 

Anna betonar vikten av att använda rätt pronomen och ifrågasätter därför hur artikeln 

framställer transkvinnan Ann-Christin som pappa till sin dotter. Hon förklarar att felkönandet 

resulterar i att hon ifrågasätter sin egen könsidentitet och får henne att tvivla på om hon får 

känna som hon gör. Henrik kommer också in på diskussionen kring transkvinnan Ann-

Christin men har en helt motsatt syn på användandet av pronomen:  
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Henrik: ”Vare sig jag eller en journalist bör ha några åsikter om hur hon och hennes dotter 

pratar med varandra. Jag får inte ha några åsikter alls över att hennes dotter säger pappa 

eller framförallt använder manligt pronomen.	Jag måste förutsätta att det här är Ann-

Christin helt okej med. För det finns inte på kartan att tänka annorlunda så att säga. Jag 

använder själv manligt pronomen rakt av men jag är mamma till min son och den titeln vill 

vi båda ha.”  

 

Utifrån Henriks resonerande kring pronomen går det att urskilja hur han utmanar 

heteronormen genom att benämna sig som mamma fast han är transman. Butler (1997) menar 

att den heterosexuella matrisen bryts ner varje gång någon performativt handlar i kontrast till 

den binära könsnormen. Pernilla å andra sidan, gör sitt kön inom den heterosexuella matrisen 

genom att uttrycka att hon föredrar att tituleras med sitt kvinnliga namn när hon klär sig i 

kvinnokodade kläder.  

 

Pernilla: ”Det är klart att jag föredrar det kvinnliga (namnet) när jag är fixad och 

iordninggjord vilket jag ofta är men sen så är det ju så att dom som har känt mig de senaste 

åtta åren dom använder det manliga namnet oavsett, nu är det ju inget jätteproblem för mig 

personligen direkt. För det är ju så man heter på alla papper och sådär, men det är ju en 

känsla, eller respekt. (….) Ibland kan man reagera på det för man lägger ner tid på att göra 

sig iordning och locka håret i två timmar så man är färdigfixad och så går man iväg och 

känner sig jättefin och det första man får är pang! det manliga namnet och man blir liksom 

ba: varför försöker jag ens?” 

 

Anna, Henrik och Pernilla visar här hur upplevelsen av könsidentitet inte alltid är densamma. 

Queerteori menar att identitet är något flytande och här bekräftas att könsidentitet inte alltid är 

given och kan uppfattas olika av individer beroende på situationer och roller (Ambjörnsson 

2016). 

 

6.1.2 Diskursen om trans i ett före- och efterperspektiv 
 

Anna: ”Jag tycker att det är väldigt vanligt att man använder dödsnamn och det nya 

namnet” och skrev att personen blev man eller kvinna. (….) Det är hur mina föräldrar 

ibland kan resonera när dom pratar om dåtida händelser, så vill dom fortfarande använda fel 
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pronomen ibland. För att ”på den tiden var du ändå (manligt namn)” som mamma har 

sagt. Jag tycker inte om det(….)” 

 

Pernilla: ”Det jag reagerade på är det här ”bytte kön”. Framförallt transsexuella vill absolut 

inte att det överhuvudtaget finns med. Och det står liksom hur mycket som helst, det är frågan 

vem man byter med?” 

 

I ovannämnda citat konstaterar respondenterna att diskursen om trans i ett före-och 

efterperspektiv konstruerar uppfattningen om att transpersoner går igenom en förändring eller 

förvandling från ett kön till ett annat. Som att transpersoner skulle ha ”bytt” kön och valt ett 

annat istället för att redan vara det könet de känner sig som. Diskursen om transpersoner i ett 

före- och efterperspektiv kan vara ett resultat av att kön och genus ofta uppfattas som 

förkroppsligande - alltså att genitalierna och kroppen är avgörande för vilket kön en person 

har. Vilket respondenterna vidare diskuterar 

 

Sara:”(....)”Man känner sig inte hel” (Bilaga:3.1) Man är halv tills man gör en 

könsbekräftande behandling. Att man inte är hel förrän man helt har gått igenom alla dessa 

operationer som krävs för att bli något istället för att bara vara. Jag tycker att Kim 

(intervjuobjektet) och den här berättelsen bekräftar det systemet, att det finns en sån bild. 

Du ska antingen vilja bli tjej eller kille och ska du kunna bli nåt av det så måste du uppnå 

kriterierna och då är det viktigaste kriteriet att kroppsligen genomgå förändring. Jag har 

ganska stor koll på att det finns transpersoner som inte vill göra en könskorrigering och 

ändå är transpersoner (….) Jag blir såhär: Ska man behöva känna sig fel i sin kropp för att 

valideras som transperson?” 

 

Hanna: ”(….)”Processen att bli fullt ut man började när han var tretton” (Bilaga:3.2) 

exempelvis, är en jättekonstig formulering. Vadå fullt ut?  (….) Då gissar jag på att det är 

operationerna för hur man skapar en penis (….) Jag blev väldigt irriterad på 

formuleringarna. (….) En majoritet av transpersoner har ju någon slags kroppsdysfori och 

vill förändra grejer så det är ju helt rimligt att även berätta om det i såna artiklar men det 

leder ju så klart också till att man blir validerad som transperson när man förändrar sin 

kropp. Vilket gör då att alla som inte vill det, inte riktigt räknas.”  
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Hanna och Sara poängterar att benämna transpersoner som ”halva” eller ”inte fullt ut man” 

konstruerar en uppfattning om att transpersoner först blir accepterade om de ska eller 

genomgått en könsbekräftande behandling. Deras svar går att koppla till ”Wrong body 

discourse” som Barker-Plummer (2012) myntar i sin artikel ”Fixing Gwen” -alltså att 

transpersoner förklaras som födda i fel kropp och att felet således sitter i hjärnan och inte 

genitalierna. Barker-Plummer förklarar WBD som motsägelsefull då den erkänner 

transpersoners existens men samtidigt framställer kön som något som måste legitimeras av 

biologin. Utifrån respondenternas svar går det att härleda samma argument. “Wrong body 

discourse” konstruerar därmed uppfattningen att något måste vara ett fel i kroppen som måste 

”rättas till” för att transpersoner ska erkännas.  

 

Vidare påpekar Hanna och Sara att diskursen kring kön som något förkroppsligande påverkar 

hur människor uppfattar och förhåller sig till deras könsidentitet:  

 

Hanna: “Eftersom jag passerar som kvinna, så är det ju bara när jag väljer att komma ut på 

något sätt eller när folk hittar mig på sociala medier som jag behöver ta diskussionen. Det 

första som händer är ju en kroppslig diskussion (….) Det kroppsliga är ju det CIS-personer 

är mest nyfikna på, det är så jävla spännande vad människor har mellan benen. Visst, jag 

kan också tycka det är spännande hur folk ser ut nakna men lite olämpligt att prata om 

kanske.”  

 

Sara: ”Det är ganska okänsligt att prata om kroppen för alla vill inte prata om sitt underliv 

och sina bröst och är man transkille kanske man inte vill prata om sina bröst till exempel (…) 

Jag måste koppla till mig själv, att det är det första folk frågar, och det upprepas ju 

här.(….) Såhär uppfattar människor mig. Varna för ett hångel med mig exempel, att jag är 

så ”exotisk” gör att vi inte ses som vanliga människor. Att vi inte ses som vanliga människor 

gör att vi inte kan dejta utanför sängkammaren (….) I mitt fall är det ju penisen som gör mig 

spännande.”  

 

Hall (1997) förklarar att rasifierade personer har blivit objektifierade då deras kroppar 

stereotypiserats som underlägsen den vita kroppen. Denna motsats har lett till en fascination 

där den rasifierade kroppen exotifierats, feticherats och ställts upp till allmän beskådan. Av 

Hanna och Saras svar går det att urskilja liknelser mellan Halls analys av rasifierade kroppar 

och transkroppar. Hanna och Sara poängterar att det första som händer när de berättar att de är 
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trans, är att de får frågor kring kropp och genitalier av CIS-personer. Dessa frågor upplever 

respondenterna självklart som okänsliga och olämpliga. Att framställa transkroppen som ”inte 

man fullt ut” och ”inte hel” förrän efter könsbekräftad behandling konstruerar en uppfattning 

om att transkroppen inte är riktigt mänsklig.  

 

Att transkroppen objektifieras kan vara en anledning till varför respondenterna får så 

opassande frågor kring kroppen och genitalierna då deras kropp blir en motsats till ”den hela 

kroppen”. Denna motsats konstruerar en fascination – en exotifiering och fetischering av 

transkroppen. Detta understryker Sara när hon förklarar att hon inte kan dejta utanför 

sängkammaren och att hennes penis är det som gör henne spännande. Hall (1997) menar att 

motsatsen mellan rasifierade kroppar och vita kroppar är vad som skapar konstruktionen av 

”den andre”. På samma sätt blir transkroppen ”den andre” i relation till CIS-personers 

kroppar. I intervjun påpekar Hanna även att eftersom hen passerar som kvinna så är det först 

när hen berättar om sin könsidentitet som hen får frågor kring sin den. Detta kan kopplas till 

könsuttryck; mans- och kvinnokodat beteende och utseende vilket leder oss in på tredje 

diskursen och temat.   

 

6.1.3 Könsuttryck (mans- och kvinnokodat beteende)  
	
Hanna: ”Journalister vill alltid veta hur man var när man vara barn, liksom märktes det 

redan då? och då är det ju supervanligt att dra till med det här ”A jag lekte med bilar och 

smutsade ner mig”. (….) Och det kanske jag tycker är ganska, att vara lite sexistisk mot sig 

själv. Att det skulle vara ett tecken på att man var intersex och transman, att man ville leka 

med bilar när man var liten. Så skulle man ju aldrig prata om en CIS-person. ”Ja det kunde 

man ju se när du var liten, att du skulle bli lesbisk. För att du lekte med bilar”(….)”  

 

Sara: ”Det är som att den vill återberätta en normativ historia om transkillar där typiskt 

killbeteende är att vara transman och typiskt tjejbeteende är att vara transkvinna (....) Det 

finns transkillar som leker med massa tjejer och har klänning ibland, det ska liksom inte 

ha någon betydelse, det är inte avgörande för om dom är trans. (….) (Under utredningen) 

betonade jag att jag lekte mycket med Barbies när jag var liten och undanhöll att berätta att 

jag även lekte med lego.” 
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Henrik: ”Trots att hon är transkvinna så har hon i alla fall greppat det här att identiteten 

inte sitter i utseendet och det är något som jag känner igen som transmaskulin. Det är något 

som är ganska vanligt bland transfeminina att dom, sådär, kopplar ihop identiteten med 

utseendet och det är ganska vanligt hos tonårstjejer. Men tonårskillar ska prestera vilket syns 

hos transmaskulina. Istället då att man lägger att det som konfirmerar människans roll är vad 

man presterar så att säga. Det går inte att tänka bort dom från hur vi ser på vår identitet för 

det här hänger ju ihop” 

 

Hanna och Saras svar visar att könsuttryck inte är avgörande för kön och därför inte bör ha 

någon betydelse. Henrik poängterar dock att könsuttryck hänger ihop med hur vi formar vår 

identitet och att det skiljer mellan transkvinnor- och män. Gemensamt uppmärksammar 

respondenterna att transpersoner, mer än CIS-personer, möjligtvis måste förtydliga sin 

könsidentitet genom kvinnliga och manskodade beteenden för att få sin könsidentitet 

bekräftad. Hanna förklarar att det är ”lite sexistiskt mot sig själv” och att man aldrig skulle 

prata om CIS-personer och sexualitet på det sättet. Henrik poängterar att utmärkande kvinno- 

och manskodade tonårsbeteenden syns hos binära transpersoner.  

 

Utifrån den heterosexuella matrisen ställs kvinnor och män dikotomt i kontrast till varandra i 

syfte att skapa åtrå. Detta genom konstruerade könsuttryck som skiljer könen åt. Kön och 

genus bör därför spegla varandra för att stämma överens och för att den heterosexuella 

matrisen ska reproduceras (Ambjörnsson 2016; Butler 1997). Sara visar hur implementerad 

den heterosexuella matrisen är i samhället när hon ger exempel på hur hon måste undanhålla 

typiskt manskodade beteenden för att få sin könsidentitet bekräftad.  

 

6.2 Problematiken med tolkningsföreträde   
	
Det går att urskilja att respondenternas åsikter och uppfattningar av kön och genus skiljer sig 

från hur intervjuobjekten och intervjuerna framställer könsidentitet. Hur kommer det sig att 

respondenterna och intervjuobjektens åsikter skiljer sig så mycket åt? Detta diskuteras 

ytterligare i denna del av analysen.  

	
 
6.2.1 Journalisten- och intervjuobjektets okunskap   
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Pernilla: ”Det känns inte som att den här journalisten har varit speciellt påläst om själva 

frågorna och sen är den ganska hårt vinklad mot personens egna värderingar kan jag 

känna. (….)Jag tycker att det är vanligt inom (trans) communityn att folk inte vet, man kan 

inte själv hålla reda på vad som är vad, och det kan jag tycka är lite konstigt, om man ändå 

tillhör samma grupp eller vad jag ska säga”. 

 

Hanna: ”Min tanke var nog framförallt att det var en journalist som inte gjort sin research 

riktigt, eller möjligtvis skrivit den för hastigt (….). Jag tycker kanske inte att hon har koll på 

hur transdebatten ser ut, hur man formulerar sig och vilka ord som är lämpliga att använda. 

(….) Jag tycker det är viktigaste är utbildandet och göra det pedagogiskt, när pratar vi om 

allmänna, universella grejer som gäller för alla och när pratar vi om något som bara gäller 

för den här killen.” 

	
Sara: ”Transpersoner som uttalar sig på ett sätt som visar på att dem har en internaliserad 

transfobi eller okunnighet asså (…) (Jag blir) besviken på att dem lyfts fram för det finns en 

sån okunnighet hos allmänheten och då blir det en effekt.” 

 

Henrik: ”Journalisten tar det säkra före det osäkra och ger Alice (intervjuobjektet) 

tolkningsföreträde rakt av (…) Och det är synd att journalisten låter det gå, låter det passera 

utan att man kommenterar det, det är givetvis svårt när man inte tillhör gruppen, då ska man 

vara oerhört specialiserad på området om man ska våga göra det (….) Utifrån hur den är 

skriven så tror jag dem har varit mer försiktiga än vad dom hade varit annars när det gäller 

att skriva någonting som kan tolkas i negativ dager. Hade det varit en rasifierad kvinna 

hade man också (eftersom det är en anständig tidning och en anständig journalist) varit 

försiktig och det märks litegrann också tycker jag”. 

 

Pernilla poängterar att både intervjuobjektet och journalisten är outbildade inom trans. Hanna 

uppmärksammar att det är viktigt att separera mellan allmän information om trans och när 

intervjuobjektet pratar om sig själv, Sara understryker sin oro för när intervjuobjektet uttalar 

sig transfobiskt då det finns en okunskap hos allmänheten. Henrik uppmärksammar, till 

skillnad från de andra respondenterna, att på grund av försiktighet och rädsla för att 

representera intervjuobjektet fel har intervjuobjektet tilldelats auktoritet att prata om trans 

utan att ifrågasättas.  
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Capuzza (2015) som studerat nyhetsartiklar om trans i USA hävdar att få ”vanliga” 

transpersoner får komma till tals och att journalister ofta väljer att intervjua experter inom 

trans. När väl ”vanliga” transpersoner får tala limiteras deras röst till att tala på en individuell 

nivå och de ges inte utrymme att ifrågasätta den binära könsnormen. I motsats till Capuzza 

visar ovannämnda svar på problematiken när ”vanliga” transpersoner tillges för stort utrymme 

att tala om trans. Transstudier pekar på att transpersoners subjektiva upplevelser av sin 

könsidentitet bör anses lika essentiell som objektiv kunskap om trans. Detta för att 

transpersoners individuella upplevelse av att vara trans inte ska generaliseras och talas om 

utifrån andra (Stryker &Whittle 2006) Det blir dock problematiskt när transpersoner själva 

talar om trans i generella termer som sedan framställs som objektiv fakta om trans. 

Respondenterna diskuterar vidare problematiken med journalisten och intervjuobjektets 

okunskap i följande kapitel.  

 

6.2.2 Generaliseringar utmynnar i ett osynliggörande 
		
Hanna: “Jag tror precis det här med att blanda ihop intersex och transidentitet bidrar till 

att folk vet mindre än vad dom hade vetat om dom inte läst den här, faktiskt (….). För då 

kommer folk sitta att tänka ”Jaha, är transidentitet något biologiskt? Okej, det är alltså att 

man har något fel på hormonerna? Det blir då ännu lättare att tänka att det då är något som 

går att bota och att det är önskvärt att bota.”  

 

Anna: “Det finns ju dom som tror att transsexuella och transvisiter är samma kategori just 

för att både innehåller trans. Medans det är två helt olika kategorier som vill uppnå olika 

saker. (Jag hade velat se) en siffra om hur relativ vanligt det är ändå och hur många som 

faktiskt söker om att byta juridiskt kön. För när man bara ser till artiklar såhär då blir det ju 

lite sådär att det är två per år, och det är bara äldre människor.” 

 

Pernilla: “(Artikeln)är ju som sagt var ganska inriktad mot transsexuella och 

transsexualismen. Det är ju ganska brett spektrum inom transpersoners paraply liksom, det 

finns ju ganska många andra delar också. Eftersom man blandar in Pridefestivalen och 

alltihopa så kanske man borde ha lite tydligare eller mer folkbildande. Kanske lite ”vad är 

HBTQ?”  och så vidare.”  
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Henrik: “Transpersoner är dom här osäkra möjligen och dom vill göra någonting åt 

kroppen det är omvälvande, dom känner att dom är födda i fel kropp, och alla registreras 

som pojkar vid födseln och identiteter sig som flickor. Väldigt få artiklar handlar om 

transmaskulina, och icke-binära också i och för sig (...) Jag brukar jämföra det med för länge 

sen hur det såg ut med synlighet för homosexuella i media, för dom som syntes förut var ju 

bögarna för det är också så att det är bögarna som drabbas av hatet i det offentliga rummet, 

medan då lesbiska blir osynliggjorda istället. Så det här att det bara är transfeminina som 

syns, det påverkar ju bilden av transpersonerna enormt. Det är många som inte ens 

begriper att det finns andra.” 

 

Samtliga svar pekar på att journalisten och intervjuobjektets okunskap resulterar i ett 

generaliserande av trans-och könsidentiteter. Genom att låta en person tala för alla 

transpersoner så osynliggörs vissa köns- och transidentiteter och CIS-befolkningen får 

bristande kunskap om vilken bredd av könsidentiteter och transidentiteter som innefattar 

transbegreppet. Osynliggörandet av vissa trans-och könsidentiteter menar Hanna och Henrik 

har haft direkt påverkan på hur CIS-befolkning förhållit sig till dem när de presenterat sig som 

trans:  

 

Hanna:  “(Det) är ju en vanlig representation i formen av att vara en binär transperson som 

förändrar sin kropp hela vägen till en binär kropp, önskar leva helt och håller binärt och 

passerar (….) Det första som händer när jag möter en CIS-person och jag säger att jag är 

trans är att dem tror att jag är en transkvinna, och börjar leta efter ordet och fråga om jag 

har en snopp eller inte.”  

 

Henrik: “Jag vet inte hur många gånger jag varit med om att folk förväntar sig att jag är 

på väg att göra något, att ”bli kvinna” såsom folk uttrycker det, när jag presenterar mig som 

transperson i sociala medier. Dom utgår alltså från att jag registrerad som man eller som 

pojke vid födseln, därför att det är det enda som finns i deras värld. Framförallt när det 

gäller sociala medier där folk är ute efter att söka efter sexuella kontakter blir det 

jättespännande, dom är inte så intresserade längre när jag förklarar att dom hade fel.”  

  

Respondenternas pekar på vikten att särskilja när reportagen handlar om subjektets 

erfarenheter och när det handlar om transcommunityt i sig. Enskilda transpersoners subjektiva 

erfarenheter bör därför inte motsvara generell kunskap om trans utan, som transstudier 
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förklarar, borde den uppfattas som underkuvad kunskap (Stryker & Whittle 2006) Utifrån 

respondenterna svar och transstudiers kunskapsuppfattning är reportaget som Morrison (2016) 

uppmärksammar i sin artikel ”Covering the transgender studies” ett bra exempel på en 

representativ framställning av transpersoners. Där har transpersoner genom en Story Wall 

själva fått berätta om problem och motgångar. Således synliggörs flera olika könsidentiteter 

och upplevelsen av att vara trans som tillsammans utgör en heltäckande berättelse utan 

generalisering.  

 
6.2.3 CIS–normativa föreställningar om kön 
 

Trots respondenternas kritiska hållning till hur intervjuobjekten framställer sig själva 

poängterar respondenterna att det nödvändigtvis inte är intervjuobjekten eller journalistens fel 

att framställandet blir problematiskt.   

 

Hanna: “Det kan ju vara en förklaring till varför artikeln blev såhär för att han 

(intervjuobjektet) kanske inte själv hade vokabulären heller tänker jag. Han tar ju exempelvis 

en väldigt stor risk att komma ut som trans i en liten stad (.…) Det kanske inte är dom 

exempel som exempelvis jag hade tagit för att jag har ett större nätverk av HBTQ-personer 

och vokabulär och har ett väldigt bra skyddsnät runt mig av dessa HBTQ-personer vilket 

skulle göra att jag hade vågat prata om andra saker.”  

 

Hanna förklarar att ”Ett större nätverk av hbtq-personer” och ”annan vokabulär” är orsaken 

till varför det skiljer sig mellan hur hen och respondenten uttalar sig om sin könsidentitet. Hen 

menar att detta bidrar till att hen hade vågat prata om andra saker. Detta kan bero på att 

intervjuobjekten inte blivit exponerade för alternativa sätt att tänka kring kön. Detta är även 

något Pernilla och Sara diskuterar:  

 

Pernilla: “Det är jättesvårt när man inte själv vet vem man är och så ska man själv behöva 

utstå saker och frågor från andra som inte heller förstår och kanske tar det på ett negativt 

sätt och vänder det till något det inte är. Jag är uppväxt i en mindre ort också som jag inte 

var öppen i alls. Det är skillnad på Stockholm, det är inte så många som bryr sig, eller ja för 

en del, men inte för mig personligen.” 
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Sara: “Ja, han Kim (intervjuobjektet) är liksom okej med det här. Jag problematiserar ju hur 

det är att uppfattas som transperson och jag vet att det är många bakom mig som håller med 

mig, men det finns många transpersoner som inte bryr sig och inte har samma problematiska 

syn på kön och CIS-personer. Och det är också helt okej, är man uppväxt i ett samhälle som 

liksom säger att det bara finns kvinna eller man. (….) Jag har ju också upplevt och blivit 

uppväxt i sjukt snäva uppfattningar av kön, så jag har så klart också fått vara en del av det 

och är fortfarande det. Jag internaliserar också transfobi och jag känner väldigt ofta det emot 

transkvinnor. ”Åh hon har opererat för stora bröst” och det är ju sånt som jag inte tolkar 

som ”normalt”.”    

 

Henrik: “Hon kanske helt enkelt är ung, inte högutbildad, hon har ingen skyldighet att 

använda någon särskild vokabulär om sig själv eller så”. 

 

Respondenterna poängterar att uppväxt och social miljö kan påverka hur en uppfattar ens 

könsidentitet. De menar att förmågan att tänka ”utanför” binära könsnormen försvåras i 

samhällen där strukturen är fundamental och att det därför är okej att intervjuobjekten pratar 

om sig själva utifrån ett sådant perspektiv och därmed reproducerar CIS-normativa 

föreställningar om kön. Detta kan säga bekräfta Halls (1997) teori som menar att symboliskt 

våld genom stereotypisering cirkulerar mellan de med makt och de maktlösa via olika typer 

av ”regimes of representation” och att det därför inte är fullt så enkelt att säga att de 

överordnade grupperna utövar våld mot underordnade grupper.  

 

Om det enbart existerar en föreställning om trans som har konstruerat inom ramarna av den 

binära könsnormen så är det möjligt att transpersoner anammar denna föreställning och det 

uppstår hegemoni där ett osynligt förtryck av CIS-befolkningen accepteras av 

transpersonerna. Detta går att koppla till hur Ross (2010) förklarar den nya kvinnorollen i 

medier. Även om kvinnorollen har förändrats så verkar den fortfarande inom en patriarkal 

struktur där kvinnan är underordnad mannen. Strukturen hotas inte och likväl hotas inte den 

binära könsnormen när intervjuobjekten representeras inifrån CIS-normativa föreställningar 

om kön. Detta kan vara en förklaring till varför intervjuobjekten framställer sig i ett före-och 

efterperspektiv och där felköningen och könsuttryck som avgörande för vilket kön en har 

accepterats i artiklarna.  
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7. Slutsats och diskussion 
 
I detta avsnitt redogörs för analysmetodens tredje nivå, summeringen. Här sammanfattas 

analysen genom återkoppling till syfte och frågeställning samt vilka slutsatser som kan dras 

av analysen. Avslutningsvis presenteras förslag på ytterligare forskning och vilken roll 

studien har för demokratin.  

	
	
7.1 Slutsats – inkluderad och osynlig   
 
I studien går det att urskilja att respondenternas egna upplevelser av att vara trans, inte 

överensstämmer med hur trans framställs i artiklarna. Det första huvudtemat påvisar att 

respondenterna har ett godtyckligt förhållningssätt till användandet av pronomen vilket 

utmanar idén om den binära könsnormen och samtidigt bekräftar queerteorins uppfattning av 

kön som flytande. Trots detta är samtliga respondenter eniga i sin kritik mot hur transpersoner 

framställs i nyhetsartiklarna utifrån diskussionen kring kroppen och könsuttryck. Att förklara 

kroppen och könsuttryck som betydelsefullt för vilket kön en har, upprätthåller den binära 

könsnormen och påverkar hur de blir bemötta av CIS-befolkningen. De visar att bemötandet 

resulterar i ett exotifierande, objektifierande och stereotypiserande av trans.  

 

Vidare förklarar de att transpersoner mer än CIS-personer måste bekräfta sin könsidentitet via 

könsuttryck vilket således påvisar heterosexuella matrisens starka position i samhället. I andra 

huvudtemat påpekar respondenterna att representationen i artiklarna kan vara ett resultat av 

både journalistens och intervjuobjektets okunskap där intervjuobjektet ges ett 

tolkningsföreträde att tala för alla transpersoner i generella termer. Detta medför att artiklarna 

generaliserar transbefolkningen och att transcommunityt reduceras till vissa könsidentiteter 

där andra identiteter osynliggörs. Slutligen argumenterar respondenterna för att 

intervjuobjekten anammar CIS-normativa föreställningar om kön och att detta kan vara en 

förklaring till varför respondenterna och intervjuobjekten har olika uppfattningar om vad det 

innebär att vara trans. 

 

Såsom nämnts tidigare, förklarar Hall (1997) att det som faller utanför binära oppositioner - 

det som inte har en motsats -  osynliggörs då skillnader är det som är avgörande för att skapa 

förståelse av ”den andre”. I detta fall stereotypiseras transbefolkningen genom att framställas 
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inom den binära könsnormen för att få en ”plats” och därmed bli en motsats till CIS-

befolkningen. De bli därmed synliggjorda men på grund av stereotypiseringen utesluts vissa 

köns- och transidentiteter. Transbefolkningens könsidentiteter underkänns därmed i ett försök 

att vara inkluderande och synliggörandet resulterar därmed i ett osynliggörande.  

	
7.2 Diskussion och vidare studier 
	
Som även denna studie bekräftar, verkar nyhetsmedia ha svårigheter att undvika att framställa 

trans inom binära könsnormen. Vad denna uppsats bidrar till är en djupare förståelse för 

problematiken med framställandet av trans inom binära könsnormer. Som nämndes 

inledningsvis så är nyhetsmedier ett starkt verktyg för att påverka människor. Deras roll är 

avgörande i en demokrati för att sprida kunskap och förståelse för människors villkor och det 

samhälle vi lever i. Om trans framställs på ett felaktigt sätt i nyhetsmedia, vad gör då det med 

uppfattningen av trans? Denna uppsats har visat att osynliggörandet av trans som ett resultat 

av framställandet i nyhetsartiklarna har direkt påverkan på respondenterna. Henrik poängterar 

att osynliggörandet av marginaliserade grupper är minst lika farligt som det fysiska våldet 

som grupperna utsätt för. Anna betonar också att förnekelsen av hennes könsidentitet får 

henne att tvivla på att hon får känna som hon gör. Som tidigare nämnt är självmordsstatistiken 

bland transpersoner i Sverige väldigt hög, på grund av just utanförskap (Folkhälsomyndigeten 

2015). Slutsatsen som kan dras av detta är att framställandet av trans snarare kan skada än 

förbättra villkoren för transpersoner i samhället. Därför är det viktigt att journalister 

uppmärksammas på sin roll i den process som pågår, ökar sin kunskap om trans och därmed 

får en djupare förståelse för transcommunityn. 

 

Vidare ger denna studie förslag på alternativ framställning av trans för att motverka 

generaliseringar. Detta med hjälp av kunskapsverktyget ”underkuvad kunskap” som beaktar 

subjektiva erfarenheter utan att generalisera dessa till objektiva fakta om trans.  I min analys 

har ”underkuvad kunskap” visat på hur hur mångfasciterad (och kanske främst individuell) 

upplevelsen av ens könsidentitet är vilket således bekräftar användbarheten med 

kunskapsverktyget för att förebygga felaktiga uppfattningar.   

Min studie kan sägas bekräfta tidigare forskning och bidra med en svensk motsvarighet då 

tidigare forskning varit från USA. Likheterna i hur trans framställs är dock påfallande, vilket 

är intressant då USA och Sverige skiljer sig åt både kulturellt, politiskt och socialt. En vidare 
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studie kring detta vore därför lämpligt för att undersöka varför trans framställs homogent i två 

länder med så olika förutsättningar. 
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9. Bilagor  
	
Bilaga 1: Information till respondenter  
	
1.1 Annons i facebookgrupperna ”Streetgäris” och ”Varför apor inte bär rosa kläder” 
och mejl till transorganisationer 
 
TRANSPERSONER SÖKES TILL UPPSATS 🌸 
Hej alla fina! 
Jag skriver just nu mitt examensarbete i medie- och kommunikationsvetenskap på Stockholms 
Universitet och har valt att undersöka hur transpersoner representeras i nyhetsartiklar. 
Eftersom jag som CIS-person inte har tolkningsföreträde i ämnet letar jag nu efter personer 
som är villiga att ställa upp på en intervju där frågor kring representationen kommer ställas. 
Intervjun är anonym och tar högst 45 min och som tack för medverkan bjuder jag på biobiljett 
och fika!! 
Jag letar främst efter personer i Stockholmsområdet men även Västeråsbor och Uppsalabor är 
välkomna att höra av sig. 
Detta är en viktig fråga att belysa och uppmärksamma då det har gjorts oroväckande lite 
forskning inom ämnet och jag vore därför tacksam för all hjälp jag kan få! 
Är ni intresserade att medverka eller känner någon som kan vara det så PM:a mig så svarar 
jag med ytterligare information 🌸 
 (Admin får ta bort inlägget om det inte är lämpligt) 
 
Info: 
Fanny Selemark Södergren  
fannyssodergren@gmail.com  
MKV Stockholms Universitet  
Handledare: Kristina Widerstedt  
 
1.2 Annons i sluten transgrupp  
 
Hej alla fina!  
Jag har en vän som ska skriva sitt examensarbete i medie- och kommunikation och den ska 
handla om hur transsexuella representeras i nyhetsmedier. Hon söker ca fem transsexuella 
personer i Stockholmsområdet som är villiga att ställa upp på en intervju. Som tack för 
deltagandet bjuder hon på fika och biobiljett! Hon har intervjuat mig redan och hon är 
superfin! Kontakta henne på mejladressen: fannyssodergren@gmail.com eller DM:a henne på 
facebook, Fanny Selemark Södergren (finns bara en av henne), så förklarar hon vidare om 
intervjun osv. Om admin ej anser detta vara ett ok inlägg, så kan hon ta bort detta. 
 
 
1.3 (Ungefärlig) information inför intervjun till respondenterna 
 
Hejsan! 
Superkul att du hör av dig och vill medverka i mitt examensarbete!  
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Tanken inför intervjun är att du väljer en nyhetsartikel som handlar om en eller flera 
transpersoner som du vill diskutera kring. Helst ska det vara en relativt ny artikel. Utifrån 
artikeln kommer jag sedan ställa lite frågor. Skicka gärna artikeln du valt till mig före 
intervjun så jag också är lite inläst på materialet, men om du inte hinner det så är det givetvis 
ingen fara.  
  
Så klart kommer du att vara anonym och allt material är sekretessbelagt. Vill du avbryta 
intervjun eller inte besvarar alla frågor så är det självfallet också okej. Intervjun är uppbyggt 
på en semistrukturerad mall vilket innebär att jag kommer ha några grundfrågor men kommer 
också komma med följdfrågor utifrån dina svar. Jag tänker spela in intervjun (genom 
röstinspelning) om det funkar för dig, detta för att jag lättare ska transkribera materialet sedan. 
Intervjun kommer högst ta en timme. 
 
Med Vänliga Hälsningar/ 
Fanny Selemark Södergren 
 
 
1.4 (Ungefärlig) Information under intervjun  
 
Som tidigare nämnt är denna intervju anonym och du kommer att benämnas med en 
pseudonym och du kan när som helt avbryta intervjun. Syfte med uppsatsen är att undersöka 
hur transpersoner uppfattar representationen trans i nyhetsartiklar. Därför kommer jag ställa 
frågor kring artikeln och så får du svara på frågorna som du vill. Jag kommer under intervjun 
skriva lite stödord på min dator för att lättare skriva om detta till text sen. Är det okej för dig?  
 
1.5 (Ungefärlig) information efter intervjun 
 
Du kan när som helst höra av dig om det är något du undrar över. Vill du ha en kopia på 
uppsatsen eller om du vill läsa den före inlämning är det bara att mejla eller skriva så skickar 
jag den. Jag kommer om några veckor fråga om den pseudonymen jag har valt är okej för dig. 
Tack så mycket för din medverkan!  
	
	
	
Bilaga 2: Intervjuformulär 
	
 
Uppvärmningsfrågor: 
 

• Vem är du? Vad gör du? Vad har du för utbildningsnivå? Vilket/vilken pronomen 
föredrar du?  

 
 
Frågor om artikeln:  
 

• Varför valde du denna artikel?  
 

• Hur uppfattar du denna artikel? Hur tänker du kring den?  
 



	

	
	

46	

• Vilken publik (personer) tror du denna artikel vill nå ut till? Vilka läser denna tidning? 
Tror du detta påverkar hur personerna framställs?  
 

• Tror du den här artikeln påverkar uppfattningen om transpersoner, i såna fall 
varför/varför inte? (identitet)  

 
• Väcker denna artikel känslor inom dig och i såna fall vilken eller vilka? 

 
 

• Hur tänker du kring hur personen förklarar sig själv? (tilläggsfråga beroende på svar) 
 

• Hur tänker du kring hur journalisten framställer detta? (tilläggsfråga beroende på 
svar) 

 
• Hur uppfattar du förklaringen av kön i artikeln? (tilläggsfråga beroende på svar) 

 
• Hur tänker du kring beskrivandet av kroppen i artikeln? (tilläggsfråga beroende på 

svar) 
 
 

• Kan du känna igen dig i artikeln på något vis? På vilket sätt, och i vad, om inte, varför 
inte? (identitet)  

 
 

• Om du fick skriva artikeln, skulle du då förändra något och i såna fall vilka 
förändringar skulle du vilja se i artikeln? 

 
• Vad tycker du om den grammatiken i artikeln? Exempelvis Hur journalisten och 

intervjupersonen använder sig av pronomen? (Tilläggsfråga beroende på svar)  
 
 
	
	
	
	
	
 

 

 

 

 

Bilaga 3: Artiklarna  
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3.1 Saras artikel:  
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3.2 Hannas artikel:  
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3.3 Annas artikel:  
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3.4 Pernilla och Henriks artikel:  
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