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Abstract 

 

The aim of this study was to explore transsexuals’ identity formation and experiences related 

to cross-sex hormone treatment, as well as to become absorbed in the narrative approach. To 

be able to participate in transsexuals’ identity formation, life stories were well suited as a 

theoretical approach. Life stories can be seen as socially situated actions according to Mishler, 

where individuals’ identity formation can be seen as both identity performances and identity 

claims. These narratives are seen as identity performances, where we construct and perform 

our identities. The stories are viewed as co-constructed between the respondent and the co-

constructors in a relational context, where the interviewers are seen as visible subjects. The 

results showed that hormone treatment, contributing especially growth of male beard, as an 

important factor for the respondent in passing as biological male in heterosexual contexts. The 

respondent’s identity expressions also showed that his identity claims and identity 

performances as male varied depending on relational and social contexts. The findings in the 

empirical data also showed that gender roles and gender stereotypes, played an important part 

in what identity claims and identity performances the respondent chose to portrait. 

 

 

Keywords: cross-sex hormone treatment, identity, life story, narrative, social constructions, 

transsexual 

 

 



 

Förord 

 

Stort TACK till Kalle som lät oss få ta del av hans erfarenheter genom att disponera några 

timmar av hans tid. 

 

Ett stort gränslöst TACK till vår ständigt närvarande, konstruktiva och helt lysande 

handledare; Katarina Gustafson. 
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Inledning 

 

I’m a girl. No, I am crazy. I am a girl in a boy’s body. Pain. This is bad, but I can 

live with it. I want to be female, but so does everybody. I’ll join the military and go 

to Vietnam. That’ll make me a man. The armed forces didn’t work. Pain. I will see 

a psychiatrist and get cured. A sexchange? Distgusting. I can kill myself later if it 

doesn’t help. Today’s my first estrogen injection. Here we go. (Griggs, 1998, s.13) 

 

I citatet ovan visar Claudine Griggs hur hon ser på sig och sin sociala verklighet. Detta kan 

ses genom ett socialkonstruktivistiskt perspektiv, där verkligheten konstrueras i samspel 

mellan människor och den sociala kontext de befinner sig i (Berger & Luckmann, 1979). Allt 

institutionaliserat handlande innefattar roller och dessa roller representerar den institutionella 

ordningen. Dessa roller kan ses som sociala konstruktioner som uppstår av individerna för att 

upprätthålla en sorts ordning. Ordningen kan definieras som individernas kunskap, en generell 

samling giltiga sanningar om verkligheten. Avviker individen från normen, den 

institutionaliserade ordningen, är det ett avsteg från verkligheten och kan betecknas som 

bland annat en sjukdom (a.a.). 

 

En konstruktion som kan ses utifrån ett socialkonstruktivistiskt perspektiv är det dualistiska 

synsättet, som innebär att det endast finns två kön, kvinna och man (se exempelvis Ekins & 

King, 2006; Shaw, 2005). Konstruktionen av kön är dock komplex och kan förstås på olika 

sätt, dels som att det finns ett biologiskt kön; det kön man föds till och dels en könsidentitet; 

ens subjektiva uppfattning om att vara kvinna eller man (Chiland, 2003; Landén 1999).  

 

Martin & Yonkin (2006) menar att synen på ett socialt kön är ytterligare en dimension. Det 

kan ses som en kulturell konstruktion av kvinnligt och manligt (jfr Witten et al., 2003), där 

könsroller är förenligt med kulturella övertygelser, längs med de symboler och tecken kring 

dessa roller, såsom namn, pronomen, lämpliga sätt att tala, röra och klä sig samt de yrkesval 

som görs (Martin & Yonkin, 2006). Alltså beroende på vilket biologiskt kön man föds till så 

formas människan redan från födseln in i de olika sociala könen (se exempelvis Johnson, 

2007; Lewins, 2002). Dessutom tillkommer ett juridiskt kön
1
, vilket ofta ges en stor 

symbolisk betydelse för transsexuella (se exempelvis Griggs, 1998). 

 

Vanligtvis brukar det biologiska könet stämma överens med könsidentiteten, men när det 

inträffar att dessa inte överensstämmer brukar detta tillstånd benämnas som transsexualism 

(se exempelvis Chiland, 2003; Landén, 1999). Trots att det visar sig att många vuxna 

transsexuella kan erinra sig att deras könsförvirring började redan i ung ålder, socialiseras de 

ändå in i den könsroll som anses tillhöra det biologiska könet och försöker att anpassa sig till 

denna (Benjamin, 1966; Johnson, 2007). Hur dessa sociala kön formas och hur den kulturella 

konstruktionen av kvinnligt och manligt ser ut kan anses vara beroende av en historisk, 

kulturell och social kontext (Martin & Yonkin, 2006).  

 

Här i Sverige ses transsexualism som en psykiatrisk sjukdom (Socialstyrelsen, 2002) till 

skillnad från vissa andra kulturer, exempelvis Hirjas i Indien (se exempelvis Heath, 2006). 

Orsaken till transsexualism är än idag ej fastställd (Van Goozen, Slabbekoorn, Gooren, 

Sanders & Cohen-Kettenis, 2002; Witten et al., 2003), men det som ofta ses som den bästa 

hjälpen är könskorrigering, innebärande främst medicinsk och kirurgisk behandling (se 

exempelvis Benjamin, 1966; Landén, 1999; Midence & Hargreaves, 1997). Den medicinska 

                                                 
1
 Innebär det kön (man/kvinna) som finns registrerat i sociala och juridiska dokument. Exempelvis pass, körkort 

och födelseattest, och påvisar vilket kön en individ juridiskt tillhör (se exempelvis Lombardi & Davis, 2006). 
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behandlingen, vanligtvis kallad hormonbehandling, har som delmål att frambringa fysiska 

karaktärsdrag som efterliknar det motsatta könet (se exempelvis Gooren, 1999; Heath, 2006; 

Wassersug et al., 2007). Det har dock genom tidigare forskning visat sig vara otillräckligt för 

transsexuella att endast medicinskt och kirurgiskt förändra det biologiska könet (Johnson, 

2007; Schrock, Reid & Boyd, 2005). För att passera som det motsatta könet, behöver 

transsexuella även lära om sig det som är kulturellt och könsspecifikt för det kön de ska 

korrigeras till så att könsrollen kan sammanfalla med könsidentiteten (WPATH, 2001). 

 

Katherine Johnson (2007) har utforskat hur transsexuella män och kvinnor berättar om hur 

deras självuppfattning förändrats och hur de införlivat denna under sin transition
2
. Hon ger ett 

exempel där en transsexuell kvinna berättar om sin uppfattning kring införlivandet av kön, i 

detta fall syftat till genus, som en kulturellt inlärd vana. 

 
Genetic females get taught from the moment they’re born, you know, you dress 

boys in blue and girls in pink (.) They get trained for this job which is being a 

woman and all right, there’s all the stereotypes and all that crap, which I don’t 

hold, but it does make you into a different person to boys and it’s like (.) I had a 

female brain but a male upbringing and a male body and that hurts. That hurts. It’s 

like the upbringing you take for granted, I don’t know if you can sew or knit or 

anything, but where I grew up in Wales everyone either sewed or knitted. I got 

taught none of that and it’s only after I changed over that all of a sudden I had to 

start learning it. (Johnson, 2007, s.63-64) 

 

Grundläggande för könskorrigeringen är att transsexuella ska förvärva det motsatta könets 

könskaraktäristiska drag så gott det är möjligt (Gooren, 1999). Med detta i åtanke har detta 

komplexa område avgränsats till hormonbehandling, då hormonbehandlingen kan ses som ett 

väsentligt inslag i transitionen för identitetsskapandet. Då önskan hos transsexuella är att 

kunna leva och bli accepterade som en medlem av det motsatta könet (se exempelvis Landén, 

1999) har det genom tidigare forskning även visat sig, att de själva anser att bekräftelse från 

omgivningen är särskilt betydelsefull för att kunna passera och uppnå autenticitet (Johnson, 

2007). I och med att relationer människor emellan i sociala kontexter kan ses som 

konstruerade, är den narrativa analysen och livsberättelser ett instrument att lyfta fram olika 

konstruktioner för identitetsskapande. 

 

För att kunna ta del av detta identitetsskapande hos transsexuella personer har vi valt 

livsberättelser som metod. Vi citerar Yvonne Sjöblom ”Att analysera berättelser ger fördjupad 

kunskap om individer och dess identiteter” (2005, s. 202) där hon framhåller den narrativa 

analysen. I och med att narrativa metoder vanligtvis utgår från ett social konstruktivistiskt 

perspektiv anses denna utgångspunkt lämpa sig särskilt väl för denna studie (Gustafson, 2006; 

Johansson, 2005; Karlsson, 2006a). 

 

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka transsexuellas identitetsskapande och erfarenheter i 

samband med hormonbehandling. För att kunna ta del av transsexuellas identitetsskapande 

har vi valt att använda oss av livsberättelser, vilket leder oss in på ett delsyfte; att fördjupa oss 

i den narrativa ansatsen.  

 

                                                 
2
 Se förklaring under kapitel Bakgrund och tidigare forskning, rubrik Begreppsanvändning, s. 10. 
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Frågeställningar: 

  

 Vilka identitetsanspråk görs i berättelsen? 

 

 Vilka identitetsframföranden görs i berättelsen? 

 

 Vilka och hur relaterar respondenten till i berättelsen? 
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Bakgrund och tidigare forskning 

Detta avsnitt inleds med en redogörelse av förekommande begreppsanvändning. Därefter ges 

en bakgrundsbild kring transsexualism som anses relevant för en vidare förståelse. Slutligen 

kommer de aspekter som är kopplade till hormonbehandling och identitetsskapande utifrån 

sociala relationer att belysas.  

 

Som ett komplement till internationell forskning och litteratur refererar vi till ett samtal vi haft 

med en specialist- och överläkare inom endokrinologi, Stefan Arver, som har lång 

yrkeserfarenhet och arbetar med hormonbehandling för transsexuella på Huddinge sjukhus. 

Dessutom kommer Claudine Griggs (1998; 2004) att refereras till i viss utsträckning. Griggs 

lever som kvinna
3
 sedan många år tillbaka och har ett inifrånperspektiv som vi anser är 

värdefullt att beakta vilket kan komplettera den forskning som används, både med sina egna 

erfarenheter och de transsexuella som hon har intervjuat.  

 

 

Begreppsanvändning 

Begreppen transsexualitet och transsexuell har kritiserats av många transsexuella då dessa 

anses syfta till sexualitet och sexuell läggning. Det är viktigt att påpeka att vara transsexuell är 

ingen sexuell läggning (jfr Lombardi & Davis, 2006; RFSL, 2001) utan har med att få sin 

kropp att stämma överens med sin könsidentitet (RFSL, 2001). Många transpersoner
4
 är 

dessutom enhälligt överens om att det bör skiljas mellan sexuell läggning och könsidentitet 

(Lombardi & Davis, 2006). Det engelska ordet transsexual har däremot en lite annorlunda 

innebörd då ordet sex inte bara står för sexualitet utan även för kön (se exempelvis Ekins & 

King, 2006; Heath, 2006; RFSL, 2001). Det finns för närvarande inget bättre begrepp på 

svenska än transsexuell/transsexuella och utifrån detta kommer vi därmed att använda oss av 

dessa. Av etiska skäl har vi även valt att använda transsexualism, istället för transsexualitet, 

som syftar till den medicinska diagnosen (jfr Martin & Yonkin, 2006) och är mindre 

värderande
5
.  

 

Könsbyte är det begrepp som allmänt används, till exempel av sjukvården, men många 

transsexuella ogillar begreppet då de själva anser att de inte ”byter” kön utan snarare rättar 

till, eller korrigerar det som blivit fel (RFSL, 2001). Vi har valt att använda oss av begreppet 

könskorrigering
6
 utifrån ett etiskt övervägande och ska i texten ses som likvärdigt med termen 

könsbyte. 

 

Hur transsexuella väljer att uttrycka sig under transition varierar och det finns olika 

beteckningar och förkortningar som används (se exempelvis Heath, 2006, Martin & Yonkin, 

2006, Witten et al., 2003). Wassersug et al. (2007) har skrivit att begreppet transkvinna och 

transman är ett mer populärt begrepp inom den transsexuella gruppen än Male-to-Female 

(MTF) och Female-to-Male (FTM) och kan likställas med varandra. Transkvinna syftar till 

biologiska män som har en övertygelse om att de är kvinnor och bestämmer sig för att leva 

och passera i den kvinnliga könsrollen (a.a.) och motsvarande gäller för en transman. Då den 

                                                 
3
 Har genomgått könskorrigering. 

4
 Begreppet transpersoner är en paraplyterm och kan ses som en motsvarighet till det engelska ordet transgender. 

(Ekins & King, 2006) Det svenska paraplybegreppet står för alla olika ord som har med könsidentitet och 

könsöverskridande att göra (se vidare RFSL, 2001). 
5
 Detta begrepp är dock inte heller fullgott enligt många transsexuella (Bergström, 2007). 

6
 Kort beskrivning ges under rubriken Transsexualism och könskorrigering, s. 10. 
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etiska aspekten ständigt varit närvarande genom hela uppsatsarbetet har beteckningen 

FTM/MTF valts bort, till förmån för transman/transkille respektive transkvinna/transtjej, av 

den anledningen att det i beteckningen föreligger visst fokus på det biologiska könet. Genom 

ordet kvinna respektive man betonas den nya könsidentiteten och trans som betyder mellan 

syftar till övergången. Då transsexuella vill leva och bli accepterade som det motsatta könet, 

samt vill likna det prefererade könet (se Lombardi & Davis, 2006), uppfattar vi det som 

oetiskt att ha ett begrepp som belyser det biologiska kön de inte vill tillhöra. Detta val har 

gjorts trots medvetenhet om att FTM och MTF är vanligt förekommande och inte kan 

misstolkas lika lätt.  

 

Begreppet passera kommer att användas för att beskriva att transsexuella blir godtagna för det 

kön de vill och upplever sig vara, exempelvis en transkille uppfattas av andra människor som 

kille, han passerar som kille. 

 

Begreppet transition syftar till, enligt Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och 

transpersoners rättigheter (RFSL), ”Övergången från ett juridiskt kön till ett annat i en sk 

könsbytesprocess, där man genomgår medicinsk och kirurgisk behandling och blir accepterad 

i en annan könsroll (RFSL, 2005, s.7). 

 

När begreppet kön står för sig själv kommer det i löpande text att syfta till både det sociala 

könet och det fysiska könet. Det fysiska könet kommer inte att likställas med det biologiska 

könet. Vi har valt att se det fysiska könet som det kön man passerar och har förändrat med 

exempelvis hjälp av hormonbehandling. Till skillnad från det biologiska könet man föds till 

och därmed har en genuppsättning och primära könskaraktäristiska drag
7
 som inte går att 

förändra. 

 

 

Transsexualism och könskorrigering 

Könsidentitet betecknar ens personliga känsla av att tillhöra ett kön; ens subjektiva 

uppfattning om att vara man eller kvinna (se exempelvis Chiland, 2003; Landén, 1999; 

Morrow, 2006; Slabbekoorn et al., 2001) och dikterar inte villkoren för ens sexuella 

orientering (Morrow, 2006). För de flesta människor brukar könsidentiteten stämma överens 

med det biologiska könet, men det finns emellertid en liten grupp människor, vars 

könsidentitet är i konflikt med deras biologiska kön (a.a.). Detta tillstånd är känt som 

transsexualism (a.a.). En vanligt förekommande förklaring som används i litteratur är att 

transsexuella är individer som uppfattar sig vara födda i fel kön (se exempelvis Johnson, 

2007; Landén, Bodlund, Ekselius, Hambert & Lundström, 2001; RFSL, 2001; Shaw, 2005). 

Hur man ser på transsexualism är beroende av vilken historisk, kulturell och social kontext 

man befinner sig i (se exempelvis Heath, 2006; Landén, 1999). Här i Sverige betraktas dock 

transsexualism som ett patologiskt fenomen (Landén, 1999). 

 

Begreppet transsexualism uppkom redan kring 1923
8
 men transsexualism definierades inte 

som en sjukdom
9
 förrän 1980 (se exempelvis Heath, 2006; Landén, 1999; Midence & 

Hargreaves, 1997). Idag ingår och klassificeras transsexualism i Sverige under kategorin 

                                                 
7
 Se under rubrik Begränsningar med hormonbehandling, s. 16,  

8
 Hirschfeld myntade begreppet transvestism 1910 och senare kring 1923 använde han termen transsexualism för 

första gången, ca 25 år tidigare innan Cauldwell använde samma term 1949, kallat ”psychopatia transexualis” (se 

exempelvis Ekins & King, 2006; Heath, 2006). 
9
 Diagnostic and Statistic Manual of Mental Disorders (DSM III) (se exempelvis Heath, 2006; Midence & 

Hargreaves, 1997). 



 11 

könsidentitetsstörningar i diagnostiska manualer
10

 (Heath, 2006, s.6). Begreppet 

transsexualism definieras som:  

 
en önskan om att leva eller bli accepterad som en medlem av det motsatta könet, 

ofta åtföljt av en känsla av obehag eller otillräcklighet med det egna anatomiska 

könet och en önskan om hormonell eller kirurgisk behandling för att kroppsligen 

likna det prefererade könet så mycket som möjligt (Socialstyrelsen, 2002, s.41).  

 

 

En pionjär inom behandlingen och diagnostiseringen av transsexuella är Harry Benjamin. 

1966 publicerade Benjamin The transsexual phenomenon, där han beskrev transsexualism 

som ett tillstånd som bör erkännas och diagnostiseras, samt att den bästa behandlingen för 

transsexuella är könskorrigering (se även Heath, 2006; Midence & Hargreaves, 1997). Trots 

att det idag ännu inte finns någon fastställd medicinsk orsaksförklaring till 

könsidentitetsstörning (Witten et al., 2003) anses fortfarande könskorrigering vara den bästa 

behandlingen (se exempelvis Landén et al., 2001; Smith, Van Goozen, Kuiper & Cohen-

Kettenis, 2005; Van Goozen et al., 2002). 

 

Forskning har visat på att många transsexuella upplever en avsky mot sina könsliga organ; 

biologiska män gentemot sin penis och biologiska kvinnor gentemot sina bröst (se exempelvis 

Chiland, 2003). Avskyn mot sin biologiska kropp och vikten av att fysiskt kunna likna det 

prefererade könet har tydligt framkommit i forskning och litteratur, då psykisk ohälsa är 

vanligt förekommande bland transsexuella (se exempelvis Benjamin, 1966; Chiland, 2003; 

Heath, 2006, Landén et al., 2001). Benjamin (1966) skrev även i sin artikel att han aldrig 

under hela sitt yrkesverksamma liv som läkare träffat på en grupp individer som är så 

konstant olyckliga som transsexuella är, innan de genomgått könskorrigering. 

Könskorrigering kan därmed ses som en livräddande procedur, då undersökningar har visat på 

att siffror för självmord och självmordsförsök, missbruk och självstympning sjunkit drastiskt 

efter könskorrigering (Benjamin, 1966; Heath, 2006; Landén et al., 2001). 

 

Sverige var det första land som införde en speciell legitimering av könskorrigerande kirurgi 

1972 (Landén et al., 2001; Witten et al., 2003). Det kriterium som finns i lagen
11

 för att få 

byta sitt juridiska kön är, enligt Arver
12

 (personlig kommunikation, 29 november 2007), att 

transsexuella måste ta bort könskörtlarna, det vill säga fortplantningsförmågan och inte själva 

könsorganet. 

 

Den praxis som gäller i Sverige kring könskorrigering är att transsexuella först måste ansöka 

till rättsliga rådet
13

 om ändrad könstillhörighet. För att rättsliga rådet ska kunna fatta ett beslut 

krävs det ett underlag. Detta underlag kan kort beskrivas som att det består av två utrednings- 

och observationsperioder, som bland annat används för att säkerställa diagnos. Under denna 

utrednings- och observationstid ska transsexuella enligt praxis ha genomgått real life 

experience
14

 (RLE) i ungefär ett år vilken är individuellt anpassad. Under RLE är det möjligt 

                                                 
10

 DSM IV-TR och namnges internationellt Gender Identity Disorder (GID), översatt könsidentitetsstörning. I 

Sverige i listas det som en psykiatrisk åkomma i det svenska sjukdomsklassifikationssystemet (Socialstyrelsen, 

2002). 
11

 Lag (1972: 119) om fastställande av könstillhörighet i vissa fall. 
12

 Hädanefter när vi refererar till Stefan Arver kommer vi syfta till personlig kommunikation. 
13

 Fullständigt namn är Socialstyrelsens råd för vissa rättsliga sociala och medicinska frågor (Socialstyrelsen, 

2007). 
14

 Kan även kallas Real life test, s. 13. 
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för transsexuella att genomgå vissa kirurgiska ingrepp, såsom mastektomi
15

 och 

struphuvudoperation och det är även under denna period som hormonbehandling
16

 vanligtvis 

sätts in, då hormoner passar bra ihop med RLE enligt Arver (se även Landén et al., 2001).  

 

 

Dualistisk kultur och socialisering 

Vår västerländska kultur präglas av ett dualistiskt synsätt kring kön, det vill säga det finns 

endast två kön, man eller kvinna, som är kopplande till genus; manligt eller kvinnligt (se 

Ekins & King, 2006; Shaw, 2005; Wassersug et al., 2007; Witten et al., 2003). Genus eller 

socialt kön kan definieras som en kulturell konstruktion av manligt och kvinnligt, till skillnad 

från det biologiska könet, man eller kvinna som vi föds till (Morrow, 2006; Witten et al., 

2003). En grundregel som kan skönjas i vår kultur är att endast biologiska män förväntas vara 

manliga, och endast biologiska kvinnor förväntas vara kvinnliga (Ekins & King, 2006). Genus 

är också en viktig del av en individs identitet (a.a.) men även kroppen som både visar och 

medverkar i identitetsskapandet (jfr Witten et al., 2003).  

 

Redan från stunden människor föds formas de in i den könsroll de biologiskt tillhör (se 

exempelvis Johnson, 2007; Lewins, 2002). Det är vanligt att många vuxna transsexuella 

brukar erinra sig om att deras könsförvirring
17

 började redan vid ung ålder (se Benjamin, 

1966; Gooren, 1999; Johnson, 2007) men socialiseras ändå in som det biologiska könet 

(Johnson, 2007). Exemplifierat kan det beskrivas att de har ett manligt könsorgan, uppfattas 

därmed som pojkar samt får ett manligt namn och formas därmed in i en manlig könsroll och 

det motsatta gäller kvinnor. Då det biologiska könet inte stämmer överens med det upplevda 

könet för transsexuella, upplever de att de socialiserats in ”fel” (Benjamin, 1966; Griggs, 

1998; Johnson, 2007; Schrock et al., 2005). Det har visat sig att många transsexuella trots 

detta försöker anpassa sig till den tillskrivna könsrollen under sin uppväxt och det har visat 

sig vara svårare att socialiseras om in i den motsatta könsrollen ju äldre den transsexuelle är 

(se exempelvis Griggs, 1998; Johnson, 2007). Dessutom föreligger en komplexitet i detta då 

transsexuella upplever att de både socialiserats in ”fel” men även fötts med ”fel” kön (se 

exempelvis Griggs, 1998; Johnson, 2007; Lewins, 2002, Schrock et al., 2005).  

 

Att medicinskt och kirurgiskt korrigera det biologiska könet kan ses som en del av 

könskorrigeringen, men är alltså i sig självt inte tillräckligt (jfr Johnson, 2007). Det har 

nämligen visat sig att könskorrigerande operationer
18

 i sig inte nödvändigtvis tar bort all 

oenighet som transsexuella upplever mellan sitt fysiska kön och sin könsidentitet (Griggs, 

1998; Griggs, 2004; Johnson, 2007; Schrock et al., 2005; Shaw, 2005). Den andra delen är att 

transsexuella upplever att de även måste socialiseras om, det vill säga, lära sig det motsatta 

könets könsroll för att kunna passera och uppnå autenticitet i sin upplevda könsidentitet, det 

vill säga hur man står, går, pratar och framställer sig själv (se exempelvis Griggs, 1998; 

Johnson, 2007; Schrock et al., 2005). Genomgående i litteratur och forskning har denna 

                                                 
15

 Mastektomi för transmän är ett kirurgiskt ingrepp där man avlägsnar brösten; bröstreducering (se exempelvis 

Heath,  2006; RFSL, 2001). 
16

 Medicinsk behandling med motsatt köns könshormoner (Landén et al., 2001). Kan även benämnas som 

hormonterapi i viss litteratur.  
17

 Benämns i internationell litteratur som gender dysphoria (se exempelvis Heath, 2006). 
18

 Dessa kan innefatta bland annat mastektomi, bröstförstoring, struphuvudsoperation, facial feminization 

surgery (främst för transkvinnor) samt korrigering av könsorganen som är den sista operationen som genomförs 

(Heath, 2006; Landén et al., 2001; Stainton Rogers & Stainton Rogers, 2002). 
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aspekt visat sig vara särskilt viktig för transsexuella (se vidare Griggs, 1998; Heath, 2006; 

Johnson, 2007; Schrock et al., 2005).  

 
If you’re not a woman before you go to Montreal [for surgery], you won’t be one 

after they hack it off and turn it inside out. (Schrock et al., 2005, s.329) 

 

Som en del av vården för transsexuella används som nämnts både kirurgiska ingrepp för att 

förändra vissa fysiska karaktärsdrag, men även medicinsk behandling i form av könshormoner 

för att ändra de sekundära könskaraktäristiska dragen
19

 i viss mån (se Heath, 2006; Landén et 

al., 2001; Lombardi & Davis, 2006; Slabbekoorn et al., 2001). Tidigare forskning har visat på 

att de primära könskaraktäristiska dragen
20

 kan försvåra att efterlikna det upplevda könet, då 

alla inte har samma fysiska förutsättningar för att kunna passera (se exempelvis Benjamin, 

1966; Johnson, 2007). Till skillnad från transsexuella som besitter generella fysiska 

karaktärsdrag som inte är utmärkande och iögonfallande inkompatibla med det upplevda 

könet kan anses ha lättare att uppnå autenticet (Bergström, 2007; Griggs, 1998; Midence & 

Hargreaves, 1997). 

 

Något som bör lyftas fram när det gäller socialiseringens påverkan är det, bland annat 

Johnson (2007) skrivit, att vi aldrig kan bli helt fria från vårt förflutna. Även när transsexuella 

har genomgått könskorrigering så kan de inte ändra sin bakgrund (jfr även Griggs, 1998). 

 

 

Könsroller 

Då fokus för uppsatsen ligger på hormonbehandling och identitetsskapande är det av 

betydelse att lyfta fram aspekten som rör könsroller och hur de påverkar transsexuellas 

identitetsskapande i samband med hormonbehandling. I det här avseendet handlar könsroller 

framförallt om hur kvinnor passerar som kvinnor och män som män på ett övertygande sätt 

och vilka förväntningar som avses uppfyllas i de olika rollerna (jfr Stainton Rogers & 

Stainton Rogers, 2002). I utredningsprocessen föreligger, som nämnts, krav på att 

transsexuella under en period, kallad real life experience (RLE) övergår till det genus, den 

könsidentitet de anser sig tillhöra (a.a.). Tanken med RLE är att transsexuella ska leva i den 

önskade könsrollen (Landén, 1999; Landén et al., 2001; Smith et al., 2005), vilket många 

transsexuella själva ansett är en viktig förutsättning för en gynnsam utgång för 

könskorrigeringen (Bodlund, 1994; Griggs, 1998; Landén, 1999; Landén et al., 2001).  

 

Könsroller brukar oftast anses vara förbundna med könsstereotyper (Stainton Rogers & 

Stainton Rogers, 2002); dessa kan ses som en schematisk uppsättning föreställningar av de 

psykologiska drag och egenskaper och de beteenden som förväntas från kvinnor och män 

enligt Talcott Parsons (i a.a.). Den sociala inlärningen av könsstereotyperna påverkar 

människor tidigt och upprätthåller sedan sociala kategorier för kön (jfr a.a.). Brannon och 

Weltzer (i a.a.) har beskrivit hur stereotyper kan se ut, exempelvis är en riktig man ingen 

fjolla, alla feminina egenskaper ska undvikas och en riktig kvinna använder sjåpiga 

”kvinnliga lister” snarare än rättfram aggressivitet för att få igenom sin vilja. 

 

I forskning och litteratur har det visat sig både under och efter könskorrigeringen att dessa 

stereotypa könsrollsmönster blir bekräftade i bland annat yrkeslivet. Exempelvis upplever 

transmän att de som män blir mer lyssnade på och ofta blir tillfrågade att bära tunga saker. 

                                                 
19

 Se under rubik Könshormoner och hormonbehandling, s. 15. 
20

 Se under rubrik Begränsningar med hormonbehandling, s. 16. 
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Transkvinnor å andra sidan kan uppleva att deras tidigare kompetens nu ifrågasätts, att de blir 

mindre lyssnade på och att de inte förväntas kunna något om teknik (Griggs, 1998; Griggs, 

2004; Hash & Ceperich, 2006). Griggs (1998) tar upp ett exempel där en transsexuell berättar 

att från att ha varit i en position där han blev tillskriven att vara en privilegierad manlig 

ingenjör, efter könskorrigeringen blev tillskriven att vara en liten gammal tant. 

 

 

Passera som det upplevda könet och transition 

Rösten och sättet att tala är tydliga exempel på svårigheter som upplevts av många 

transsexuella för att kunna passera som det upplevda könet. Särskilt transkvinnor har upplevt 

denna anpassning som problematisk då de har andra fysiologiska förutsättningar än transmän 

(se exempelvis Heath, 2006; Johnson, 2007). Då en man förväntas ha en mörk röst och en 

kvinna en ljus, är det viktigt med en röst som upplevs som autentisk för att bli bekräftad i det 

upplevda könet (se exempelvis Heath, 2006; Johnson, 2007). Men att höja respektive sänka 

rösten är bara en aspekt för att uppnå respektive köns språkmönster (se vidare Griggs, 1998; 

Heath, 2006). Röstträning
21

 ingår därför som en del av könskorrigeringen för att stärka deras 

nya identitet och könsroll (Griggs, 1998; Heath, 2006; Landén, 1999). Undersökningar har 

även påvisat att en icke övertygande röst och sätt att tala kan skapa problem när det gäller 

social identitet och assimilation (Bergström, 2007; Griggs, 1998; Heath, 2006; Johnson, 2007; 

Schrock et al., 2005). Rösten kan därmed ses som att den till stor del kopplas till könsrollen. 

 

I flertal studier har många transsexuella framhållit att transitionen är den viktigaste aspekten 

av allt (se exempelvis Johnson, 2007). Målet för transsexuella är att smälta in i mängden, att 

passera och leva som en ”vanlig” kvinna eller man (jfr Griggs, 1998; Griggs, 2004; Heath, 

2006). Det finns dock tydliga bevis i forskning att transkvinnor överlag har haft svårare att 

anpassa sig till den kvinnliga könsrollen, främst på grund av bristande socialt stöd (se 

exempelvis Lewins, 2002; Slabbekoorn et al., 2001). Betydelsen av att passera och vikten av 

att transsexuella blir bekräftade i sitt ”nya” kön är något som genomgående tagits upp i både 

forskning och litteratur (se exempelvis Bergström; 2007; Heath, 2006; Johnson, 2007; 

Landén, 1999; Nuttbrock, Rosenblum & Blumenstein, 2002). 

 

Tidigare forskning har visat att just könshormoner är en viktig del i könskorrigeringen (se 

exempelvis Heath, 2006; Martin & Yonkin, 2006; Wassersug et al., 2007). Det blir tydligt 

eftersom det blir svårt för transsexuella att passera och kunna leva fullt ut i det kön de 

upplever sig ha om de inte har ett fysiskt utseende som stämmer överens med deras 

könsidentitet (Griggs, 1998).  

 

 

Könshormoner och hormonbehandling 

Här ges en beskrivning vad hormoner och könshormoner är samt hur de påverkar den 

mänskliga kroppen, då det i vårt syfte ingår att undersöka hur de påverkar transsexuellas 

identitetsskapande.  

 

Sett ur ett genetiskt perspektiv så finns det skillnader mellan män och kvinnor och dessa yttrar 

sig genom hormonernas inverkan som resulterar i fysiologiska skillnader 

(Stainton Rogers & Stainton Rogers, 2002). Könshormoner kallas de hormoner som skiljer sig 

mellan män och kvinnor (se exempelvis a.a.). Vanligtvis brukar androgener förknippas med 

att vara ”manliga hormoner” och östrogener med att vara ”kvinnliga hormoner”. Faktum är att 

                                                 
21

 Även kallat logopedhjälp och är främst till för transkvinnor (för vidare läsning se Heath, 2006; RFSL, 2002). 
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båda könen producerar dessa hormoner, även om kvinnor producerar mer östrogen och män 

mer androgen, där en av de vanligaste androgenerna är testosteron (a.a.). Dessa 

hormonskillnader mellan män och kvinnor leder till att de utvecklas olika i puberteten (a.a.). 

Det är under denna tid som vissa sekundära könskaraktäristiska drag börjar utvecklas och som 

inte är reversibla när transsexuella påbörjar sin hormonbehandling i vuxen ålder (se 

exempelvis Gooren, 1999, Stainton Rogers & Stainton Rogers, 2002). Exempel på sådana är 

bröstutveckling hos kvinnor och tillväxt av struphuvud hos män som resulterar i en mörkare 

röst (se exempelvis a.a.). 

 

Mycket av den forskning som finns kring transsexuella och hormonbehandling har till stor del 

utgått från ett biomedicinskt perspektiv, där forskning om fysiska förändringar är 

väldokumenterade (jfr Gooren, 1999; Slabbekoorn et al., 2001; Wassersug et al., 2007). Det 

finns däremot liten kunskap kring hur motsatta könshormoner påverkar de psykologiska 

funktionerna hos transsexuella då forskning kring psykologiska förändringar har släpat efter 

(se exempelvis Slabbekoorn et al., 2001). Det sociala inflytandet i samband med 

hormonbehandlingen, utifrån ett socialkonstruktivistiskt perspektiv, har jämförelsevis inte 

forskats lika mycket på (Wassersug et al., 2007). Det finns däremot några studier som har 

visat på att efter hormonbehandlingen påbörjats under RLE, så har den känslomässiga 

stabiliteten ökat, främst hos transkvinnor. En process som fortsatt till efter att 

könskorrigeringen blivit helt klar (Slabbekoorn et al., 2001) och kan därmed påvisa 

betydelsen av denna medicinska behandling för transsexuella. 

 

Som det ovan belysts visar det sig i forskning finnas en del skillnader mellan transmän och 

transkvinnor när det kommer till att kunna passera som det prefererade könet (Heath, 2006; 

Johnson, 2007; Lewins, 2002; Schrock et al., 2005). Bland annat har det visat sig att ju längre 

transmän har kommit i sin könskorrigering desto mer utåtriktade har de blivit, men hos 

transkvinnor däremot visade det sig det motsatta förhållandet råda (se exempelvis 

Slabbekoorn et al., 2001).  

 

Enligt Arver sätts hormonbehandling vanligtvis in när diagnos har fastställts och det är den 

transsexuelles psykiatriker som skickar in en remiss till de läkare som arbetar inom detta 

område inom sjukvården. Hormonbehandling kan ses ha två fysiologiska mål; att så gott det 

går eliminera det biologiska könets sekundära könskaraktäristiska drag och att frambringa det 

motsatta könets sekundära könskaraktäristiska drag (se exempelvis Gooren, 1999; Wassersug 

et al., 2007). Könshormoner anses vara till god hjälp för att transsexuella ska kunna passera i 

det kön de upplever sig ha och spelar därmed en viktig roll (Martin & Yonkin, 2006). 

Efter ungefär tre månader av hormonbehandling är könshormonerna som satts in på samma 

nivå som för det motsatta könet (Slabbekoorn et al., 2001) och enligt Arver börjar fysiska 

förändringar synas hos transmän efter samma period (jfr Griggs, 1998). 

 

Exempel på sekundära könskaraktäristiska drag som förändras hos transkvinnor är; viss 

brösttillväxt, omfördelning av fett till höfterna, minskad muskelmassa, minskad 

kroppsbehåring, könsdriften ändrar karaktär, reducering av testikelstorlek, tunnare och 

känsligare hudlager samt att möjligheten till erektion kan upphöra (se exempelvis Gooren, 

1999; Heath, 2006; RFSL, 2002; Wassersug et al., 2007). Några av de sekundära 

könskaraktäristiska drag som förändras hos transmän är; att de får mörkare röst, viss tillväxt 

av klitoris, ökad kroppsbehåring, ökad muskelmassa, ökad könsdrift, att menstruationen 

upphör och tunnhårighet om det finns arvsanlag för detta (Gooren, 1999; Heath, 2006; RFSL, 

2002). 
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Vanlig känslomässig påverkan av hormonbehandling som sker, enligt samtal med Arver, är 

att sexlusten
22

 påverkas samt att depression och nedstämdhet är vanligt bland transkvinnor (jfr 

även Wassersug et al., 2007). Arver menar på att det är mer kopplat till att testosteronet tas 

bort och inte för att östrogen tillförs. I studien av Wassersug et al. (2007) bekräftades detta; att 

biologiska kvinnor har en lägre testosteronnivå och har därför en högre förekomst av 

depression. Dock ansågs det att denna förklaring inte tar hänsyn till den sociala verkligheten 

människan befinner sig i (a.a.) Utifrån detta menade Wassersug et al. (2007) dels att högre 

depressionsnivåer hos transkvinnor otvivelaktigt även har att göra med bristande socialt stöd 

under transitionen, men även att en möjlig effekt kan vara att leva som kvinna i ett sexistiskt 

samhälle. Rent allmänt, enligt Arver, har transmän en behagligare hormonförändring än 

transkvinnor och mår generellt bättre.  

 

Enligt de forskningsresultat som finns har hormonbehandling visat sig ha en positiv effekt för 

transsexuella ur ett emotionellt och socialt perspektiv. Dessutom har påvisats att transsexuella 

generellt upplever en lindring från den oro och smärta de tidigare känt kring sin könsidentitet 

efter påbörjad behandling (se exempelvis Heath, 2006; Wassersug et al., 2007). I tidigare 

forskning har det dessutom framkommit att motsatta könshormoner som transsexuella får inte 

bara ger fysiska förändringar, utan kan även ses som en ömsesidig påverkan där den sociala 

interaktionen i relationer påverkar identitetsskapande processer. Den relationella växelverkan 

mellan hormoner och identitetsskapande kan därmed inte förbises och är motiv till vårt syfte 

som är att undersöka transsexuellas identitetsskapande och erfarenheter i samband med 

hormonbehandling.  

 

 

Begränsningar med hormonbehandling 

Hormonbehandling har dock sina begränsningar. Som nämnts går dels inte alla sekundära 

könskaraktäristiska drag som utvecklats att reversera och dels kan könshormoner inte 

förändra primära könskaraktäristiska drag
23

 (jfr Gooren, 1999, Stainton Rogers & Stainton 

Rogers, 2002). Det har även framkommit att det är svårare främst för transkvinnor att passera 

då de ibland har drag som inte alltid går att förändra, varken med könshormoner eller kirurgi. 

De primära könskaraktäristiska drag som Arver nämnde var; genomsnittlig lång kroppslängd, 

stora händer och fötter samt käkar hos transkvinnor (jfr Gooren, 1999). Omvänt kan sägas, 

den relativt korta längden och bredare höfter som transmän har jämfört med biologiska män. 

Det är dock lättare att passera som kort man än som lång kvinna (Gooren, 1999). 

Sammanfattat kan det sägas att vissa medfödda drag kommer att synas mer hos vissa 

transsexuella när könskorrigeringen är färdig (Benjamin, 1966; Gooren, 1999). 

                                                 
22

 Sexlust kan jämställas med könsdrift. 
23

 Se vidare för mer information, exempelvis RFSL, 2002. 
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Narrativ ansats – Teoretiska och metodologiska utgångspunkter 

Vi har valt att skriva samman metod- och teorikapitlen då den narrativa metoden och teorin 

ligger nära varandra. Livsberättelser kan nämligen ses både som en metod för att samla in 

empiri samt som en teori för att förstå identitetsskapande och används som ett analysverktyg 

(jfr Karlsson, 2006a; Mishler, 1999). 

 

 

Socialkonstruktivistiskt perspektiv 

Vi utgår från ett socialkonstruktivistiskt perspektiv i vår undersökning för att försöka förstå 

identitetsframföranden i livsberättelser. Förenklat kan vi säga att människans konstruerande 

av identiteter sker i människors relationer med omgivningen. Vivien Burr (2004) menar att 

det är genom de dagliga interaktionerna människor gör i det sociala livet; all social interaktion 

och speciellt språket, som blir individens version av kunskap. Konstruktionen av den sociala 

verkligheten, skriver sociologen Anna Johansson (2005), kan ses som ett socialt samspel där 

relationer, sociala strukturer och identiteter formas och omformas. Ett konstruktivistiskt 

perspektiv på livsberättelser innebär att en berättelse kan ha olika innebörder beroende i vilket 

sammanhang den berättas, för vem och i vilket syfte (a.a.). Det kan sägas att kunskapen som 

produceras i forskning inte bara har en objektiv sanning utan kan vara en av många versioner 

av sanningar då människors verklighetsuppfattningar alltid är formade av olika perspektiv och 

kategorier (Johansson, 2005; Karlsson, 2006a). Johansson (2005) skriver att kunskapen är 

socialt situerad; att den är producerad i sociala, politiska, kulturella och språkliga 

sammanhang (se även Stainton Rogers & Stainton Rogers, 2002). Vi använder oss därför av 

ett inifrånperspektiv där individen själv konstruerar identitet i relationer istället för att se 

identitetsskapandet belyst genom exempelvis rollteorier (jfr Bryntesson, 2006). 

 

 

Narrativ metod 

Narrativa studier, eller berättelseforskning är ett tvärdisciplinärt forskningsområde inom 

kvalitativ forskning där inte bara historiker och litteraturforskare arbetar utan även forskare 

inom praktiskt socialt arbete samt inom medicinskt arbete (Johansson, 2005; Sjöblom, 2005). 

Johansson (2005) skriver att narrativ teori kan sägas vara teorier om berättelser och 

berättandet. Livsberättelser är en kunskap, en teori, där vi utgår från att sociala och personliga 

identiteter är konstruerade som berättelser. Narrativa metoder är då de metoder som kan 

användas för att samla in material och analysera materialet (a.a.). Beroende på vad som 

undersöks används olika tekniker. Vi har valt att använda livsberättelser som metod när vi 

samlade in materialet. Vi tog hjälp av socialpsykologen Elliot G. Mishlers teoretiska tankar 

om livsberättelser som socialt situerade handlingar för att analysera materialet (Mishler, 

1999). Livsberättelser kan ses som ett verktyg för att få en fördjupad förståelse och kunskap 

om människor och deras identiteter (jfr Johansson, 2005; Sjöblom, 2005).  

 

Både Anna Johansson (2005) och Marie Karlsson (2006a; 2006b) har varit till stor hjälp för 

oss att förstå Mishlers (1999) teoretiska resonemang och har därför fått stor plats tillsammans 

med honom i uppsatsen.  

 

  

Livsberättelser och kontext 

En livsberättelse är en persons berättelse om sitt liv eller valda delar av sitt liv (Johansson, 

2005; Mishler, 1999). Det innebär att personens egna tolkningar av sig själv är i fokus och all 
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den komplexitet och motsägelsefullhet det kan innebära. Berättelser återger 

vardagserfarenheter och synliggör berättarens subjektiva liv som gör att vi får möjligheten att 

förstå andra människor (Johansson, 2005). Mishler (1999) menar att inga redogörelser är 

kompletta, utan respondenterna inkluderar endast en liten del av deras livserfarenheter, som 

väljs beroende på kontexten i intervjun och vilken riktning intervjun tar. Mishler menar att 

livsberättelser är socialt situerade handlingar, som visar sig i identitetsframföranden och är en 

sammanslagning av form och kontext. Identiteter visas upp i berättelserna, enligt Mishler, 

genom vad som sägs och hur det sägs i en historisk, kulturell och social kontext, vilket även 

Karlsson tar fasta på i sin avhandling Föräldraidentiteter i livsberättelser (2006a). Det räcker 

alltså inte att bara fokusera på vad som berättas utan även hur det berättas samt i vilken 

kontext berörda samtalspartner befinner sig i. I intervjusituationen kan interaktionen mellan 

respondent och intervjuare påverka vad som berättas och hur det berättas. Respondenten 

omformulerar, enligt Mishler, sina erfarenheter i återberättandet för att passa in i den 

situationsbundna kontexten. Generellt tar respondenten intervjun på stort allvar i och med att 

de har gått med på att bli intervjuade om det berörda ämnet och försöker därmed på bästa sätt 

besvara frågorna (Mishler, 1999). 

 

Nedan presenteras mer ingående utvalda teoretiska utgångspunkter från främst Mishler (1999) 

och Karlsson (2006a; 2000b) som vi anser vara användbart i kommande analys, nämligen 

medkonstruktion, identitetsskapande, identitetsframförande, identitetsanspråk, sammanhang 

kontra motsägelsefullhet samt aktörer och publik. Vi kommer även att exemplifiera vissa 

teoretiska begrepp med kopplingar till vår empiri när det är relevant, dels utifrån vårt delsyfte 

att sätta oss in i den narrativa ansatsen, men främst för att vara trogna den tradition som finns 

inom narrativa studier och livsberättelseforskning (jfr Karlsson, 2006a, 2006b; Mishler, 

1999).  

 

 

Medkonstruktör 

Mishler (1999) påpekar att det finns vissa faktorer som påverkar kontexten i 

intervjurelationen, faktorer som att intervjuaren i informationsskedet visar respondenten sitt 

genuina intresse och har belägg för sina kunskaper om intervjuämnet och inför själva 

intervjun. Detta för att delge respondenten sina förväntningar, genom att vara påläst och 

intresserad, men också för att intervjuaren lättare ska kunna följa med respondenten när han 

berättar. Mishler menar då att respondenten guidar intervjuaren med vad denne väljer att 

berätta snarare än när intervjuaren ställer förutbestämda frågor i informationssamlande syfte. I 

livsberättelser är berättelserna producerade i en dialog mellan intervjuperson och intervjuare, 

och Mishler påpekar att medkonstruktionen har en mycket viktig innebörd i analysarbetet som 

måste sättas i sitt sammanhang (se även Gustafson, 2006; Johansson, 2005; Karlsson, 2006b). 

Den narrativa analysen och metoden kan ses som en tolkande aktivitet (Johansson, 2005) och 

därför bör det visas på hur intervjuaren ställer sina frågor men också på vilket sätt frågorna 

kan ha bidragit till formandet av det berättade (Karlsson, 2006b). Genom att tolka vad 

intervjuarens ord kan ha betytt för interaktionen mellan respondent och intervjuare blir 

transparensen klarare och analysen blir mer giltig.  

 

 

Identitetsskapande 

Synen på identitet är något som ofta tas för givet och ses vanligtvis underförstått som ett 

begrepp alla känner till och förstår (jfr Mishler, 1999). Men vad är egentligen identitet och 

hur kan begreppet förklaras inom berättelseforskning?  
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Mishler (1999) upptäckte att det blir problematiskt att applicera en utvecklingspsykologisk 

modell som E. H. Eriksons modell kring människans identitet, just för att den är statisk och 

visar sig inte heller vara användbar till skillnad från en modell som kan synliggöra 

mångfalden. Det måste inom livsberättelseforskning tas hänsyn till att identitetsskapandet är 

komplext och mångdimensionellt i de relationer och i den kontext som de formas (se även 

Pérez Prieto, 2006). De senaste decennierna har det skett ett skifte för grundförståelsen kring 

identitet och identitetsutveckling, från att ha setts som en intrapersonell process
24

 till en 

interpersonell process
25

 (Gustafson, 2006; Mishler, 1999). Mishler (1999) föredrar av den 

anledningen att använda begreppet identitetsformation istället för identitetsutveckling, då 

begreppet utveckling är nära bundet till den utvecklingspsykologiska modellen. 

Identitetsformation, som vi hädanefter väljer att benämna identitetsskapande, syftar till att en 

människas identiteter formas i relationer till andra och olika kontexter (a.a.). Konstruktioner 

av identitet är en relationell process som kan vara motsägelsefull, ickekontinuerlig och 

mångfacetterad och som processas människor emellan. En individs identitetsskapande utgörs 

av dennes identitetsframförande och identitetsanspråk, vilket vi använder oss av i våra 

frågeställningar för att besvara vårt syfte. Identitet ses även som socialt situerade handlingar 

inom livsberättelser (se exempelvis Gustafson, 2006; Karlsson, 2006a; Mishler, 1999).  

 

 

Identitetsframförande 

Mishler (1999) menar att berättelser kan ses som identitetsframföranden, genom att vi 

uttrycker, visar upp och gör anspråk på vem vi är och vem vi skulle vilja vara i relation till 

andra i olika sammanhang och situationer (se även Karlsson, 2006a; Pérez Prieto, 2006). 

Identitetsskapande som begrepp visar på något människor gör, till skillnad från att bara 

använda begreppet identitet som visar vilka de är (Mishler, 1999). När vi berättar något 

motiverar vi vad vi tycker är viktigt, vi markerar våra positioner och argumenterar för våra 

ståndpunkter (a.a.). Exempelvis så markerade vår intervjuperson sin ståndpunkt kring att vara 

transsexuell genom att säga ”Jag är inget offer.”
 26

 Mishler skriver ”we perform our identities” 

(Mishler, 1999, s.19).  

 

 

Identitetsanspråk 

Genom hur en person väljer att definiera sig själv gör denne identitetsanspråk som vanligtvis 

görs i relation till andra. Som ovan exemplifierat kan ”Jag är inget offer.”, även ses som ett 

identitetsanspråk. Identitetsanspråk kan även definiera relevanta ”andra” i berättelsen som 

tillskriver berättaren egenskaper. Egenskaper som både kan vara positiva och negativa 

beroende i vilken kontext respondenten väljer att göra dessa anspråk (Mishler, 1999).  

 
Their identity claims, that is, how they define themselves – as artists, craftspeople, 

or designers, and they all use these terms – also define relevant ”others”, the 

audiences whose response has to be considered: the general public, gallery 

owners…. (Mishler, 1999, s.130) 

 

Vår respondent gjorde exempelvis identitetsanspråk på att vara – ”kille”, ”FTM”, en ”skäggig 

jävel” under berättelsens gång. 

 

                                                 
24

 Tillgängliga modeller kring identitetsutveckling specificerar processen som sker inom individen (se Mishler, 

1999). 
25

 Interpersonell syftar till att denna process sker utom individen (se Mishler, 1999). 
26

 Se transkriptionsnyckel på s. 25 
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Sammanhang kontra motsägelsefullhet 

Antagandet av innebörden i en berättelse är beroende av koherens, det vill säga 

samstämmighet och spelar en viktig roll inom narrativa studier (Mishler, 1999). Hur delarna 

hänger ihop i en berättelse (Robertson, 2005) och för att förstå en berättelse måste det finnas 

ett sammanhang skriver Mishler (1999). Han menar även på att graden av konsekvens och 

ordning i olika delar av en berättelse är ett kriterium för att fastställa meningsfullheten. 

Antagandet av samstämmighet blir dock problematiskt utifrån det perspektiv 

livsberättelseforskning har på identitetsskapande. Detta då livsberättelser innefattar en 

komplexitet där motsägelsefullhet förekommer och ska tas i beaktande både under intervjun 

och analysen. 

 

 

Aktör och publik 

I berättelser förekommer aktörer, personer som återgestaltas av berättaren, som kan vara mer 

eller mindre konkreta (Karlsson, 2006a; Mishler, 1999). Dessa aktörer kan användas för att 

lyfta fram identitetsframföranden och identitetsanspråk hos den berättande (a.a.). Mishler 

(1999) kallar dessa aktörer för relevant others i berättandet och trots att de inte är fysiskt 

närvarande har de ett visst inflytande på det som berättas. Valet och användandet av dessa 

aktörer syftar till att lyfta fram exempelvis en händelse, en ståndpunkt eller situation som 

berättaren anser vara viktig (Karlsson, 2006a). Genom att ta en aktörs röst och citera en aktör 

görs denne mer levande och närvarande i berättelsen (a.a.). 

 

Det kan även förekomma mindre konkreta aktörer. Med detta menas att det inte är en bestämd 

person utan en grupp aktörer som kan presenteras av berättaren för att antingen identifiera sig  

med eller ta avstånd ifrån (Karlsson, 2006a). Ett exempel där intervjupersonen identifierar sig 

med mindre konkreta aktörer var ”Jag är medlem i feminina FTM-klubben, även om jag inte 

ser feminin ut och kanske inte själv säger att jag är feminin utan fjollig…” Ett annat exempel 

är när intervjupersonen positionerar sig genom att använda sig av ”Utredarna” som mindre 

konkret aktör för att visa att han inte tror på det binära könssystemet
27

 som utredarna utgår 

från ”Utredarna är också väldigt heteronormativa på den biten [A: Mm]. Dom kollar hur man 

beter sig, hur man rör sig och…” 

 

Stereotypa kategoriseringar av grupper och institutioner kan användas i förklarande syfte av  

berättaren och det skapar villkor som ger uttryck för identiteten (Karlsson, 2006a). 

Intervjupersonen exemplifierar detta genom att uttrycka ”Men hade jag bara lyssnat på 

läkarna så hade jag nog inte varit sådär super förberedd” där läkarna symboliserar en 

stereotypisk kategorisering av grupp. 

 

 

Narrativ analys 

Enligt Mishler (1999) går det inte som intervjuare att vara neutral och objektiv när 

livsberättelser används som metod. I samtalet är intervjuaren medkonstruktör av berättelsen 

genom att fråga och respondera på vad berättaren berättar. Genom att ha kunskaper inom 

området om hormoner, hormonbehandling och vad transitionen hos transsexuella kan 

innebära, skapas en gemensam plattform att utgå ifrån. Denna bakgrundsförståelse underlättar 

att skapa en tillfällig relation som inger berättaren och intervjuaren trygghet. Vår 

intervjuguide (se Bilaga 2.) var ostrukturerad med endast tre stora öppna frågor där vi 

                                                 
27

 I denna exemplifiering är vi trogna vår intervjupersons formuleringar. 



 21 

öppnade upp för respondenten att välja vad och på vilket sätt han ville berätta. Det 

respondenter väljer att berätta kan analyseras djupare både utifrån berättelsens kontext och 

intervjusituationen. Hur respondenter svarar visar på hur de vill visa upp sig själva och vad de 

tycker är viktigt att framhålla om ämnet, precis som Mishler (a.a.) framhåller är ett svar ett av 

många möjliga.  

 

Enligt Mishler är alla berättelser situerade återberättelser, som måste analyseras i skenet av 

hur historiska och sociala kontexter samt hur intervjusammanhanget påverkar berättelsens 

mening. Även om respondenten berättar sin berättelse som en linjär tidslinje kan det 

uppkomma fraser som markerar skiftningar i riktningar som Mishler kallar detours. Genom 

att analysera hur respondenten uttrycker sig så får vi möjlighet att djupare förstå berättelsens 

mening än genom att bara analysera vad han berättar. Vändpunkter, eller turning points, 

markerar i berättelsen oförutsedda händelser; olyckor eller oplanerade ändringar som är 

viktiga för respondenten (Mishler, 1999). 

 

Johansson (2005) menar att det är viktigt att låta respondenterna få tid och utrymme att 

berätta, att som intervjuare vara lyhörd för vad som sägs och att respektfullt gå varligt fram. 

Det kanske uppstår tystnader i intervjusamtalet och dessa tystnader bör analyseras i sin 

kontext (a.a.). Är det tyst för att intervjuaren gått för långt eller är det en tänkande tystnad? 

Tystnad kan också bero på att respondenten markerar ett slut på berättelsen och bollar över till 

intervjuaren (Mishler, 1999). Sammanhanget och transparensen i analysen kan här visas 

genom att återge både respondentens och intervjuarens uttalanden i berättelsen men även 

genom att analysera och diskutera vad intervjuarens uttalanden kan ha inneburit för 

berättelsens mening (se Karlsson, 2006b; Mishler, 1999). 
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Tillvägagångssätt och urval 

I detta avsnitt presenteras förberedelser inför uppsatsskrivandet, våra avgränsningar och 

motiveringar av urval samt hur vi gick tillväga i vår undersökning för att besvara vårt syfte; 

att undersöka transsexuellas identitetsskapande och erfarenheter i samband med 

hormonbehandling samt att fördjupa oss i den narrativa ansatsen. Vid livsberättelseforskning 

är det brukligt att avsnitt med metod och tillvägagångssätt fortlöpande skrivs i texten. Vi har 

istället valt att skriva dessa avsnitt enligt Institutionen för socialt arbetes riktlinjer (2007) för 

kvalitativ forskning. Vi anser att Kalles berättelse inte skulle lyftas fram tillräckligt då den 

skulle få konkurrera med metod och tillvägagångssätt. Vi tror att på detta sätt blir det lättare 

att fokusera på analysen i Kalles berättelse. 

 

 

Förberedande arbete 

Inför uppsatsskrivandet gjordes en litteraturfördjupning om transsexualism utifrån begreppen 

identitet, självbild och roller, då vår kännedom inom området var väldigt begränsad. Detta 

medförde en ökad kunskap och var till hjälp för att göra en avgränsning till hur 

hormonbehandling påverkar identitetsskapandet hos transsexuella. Den bakgrundsförståelse 

som vi hade erhållit medförde även att vi kunde skapa en gemensam plattform att utgå ifrån 

som medkonstruktörer i berättelsen. Detta gjorde oss trygga och vi kunde presentera oss 

själva som kunniga, autentiska och trovärdiga, vilket vi hoppas gjorde berättaren trygg och 

därmed kunde fördjupa sig i sin berättelse (jfr Mishler, 1999). 

 

 

Samtal med hormonläkare 

För att få ytterligare ökad förståelse angående hormonbehandling som transsexuella genomgår 

vände vi oss till RFSL, vilka hänvisade oss i sin tur till utredningsenheten på Huddinge 

sjukhus. Till slut fick vi kontakt med Stefan Arver, som är specialist- och överläkare inom 

endokrinologi vid Huddinge sjukhus som tidigare nämnts. Inför intervjuerna träffade vi 

honom personligen för ett informationssamtal; om hur hormonbehandlingen fungerar i 

praktiken och för att få riktlinjer i och hur hormonbehandlingen fungerar i Sverige, då vi 

övervägande hade läst internationell litteratur i ämnet. 

 

 

Urval 

 

Målgrupp 

Vår målgrupp var diagnostiserade transexuella kvinnor och män. Som tidigare nämnts syns 

fysiska förändringar efter cirka tre månader hos personen, enligt Arver. Vårt urval i 

målgruppen var personer som påbörjat hormonbehandling sedan minst fyra månader. Tanken 

med denna avgränsning var att intervjupersonen skulle kunna jämföra och se eventuella 

skillnader med motsatta könshormoner och utan. För att komma i kontakt med målgruppen 

använde vi oss av nätverksprincipen (Johansson, 2005) eller snöbollsurval (Esaiasson, 

Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2005; Johansson, 2005). Detta kan ibland vara det enda 

alternativet enligt Esaiasson et al. (2005) att kontakta intervjupersoner som besitter de 

egenskaper vi sökte. Utifrån nätverksprincipen kontaktade vi bekanta som i sitt nätverk kände 

eller kände till någon som passade vår målgrupp. Dessa bekanta blev så kallade grindvakter
28

 

(Gustafson, 2006) som kände någon som i sin tur kontaktade ytterligare en grindvakt eller den 

                                                 
28

 Kallas även gatekeepers (jfr Johansson, 2005). 
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eventuelle intervjupersonen. Vi tillfrågade en person på ett forum för transexuella på Internet 

om denne var intresserad att ställa upp för en intervju. Vi frågade även vår intervjuperson om 

han kunde vidarebefordra vår förfrågan till några potentiella intervjupersoner som passade in 

på vårt urval, att eventuellt lägga upp vår förfrågan på ett forum på Internet. Totalt tillfrågades 

tio stycken personer. Det gjordes även en vidarebefordran av vårt informationsbrev (se Bilaga 

1.) från en grindvakt till en grupp transsexuella, av okänt antal, uppskrivna på en mejllista. 

Bland bortfallet var de okända antal som inte svarade på mejlen och de fyra personer som var 

med i urvalet men som valdes bort för att de stod för nära oss som intervjuare eller våra 

grindvakter. Detta för att det skulle vara svårt att uppfylla de forskningsetiska principerna 

konfidentialitet och anonymitet. Ytterligare bortfall var sex tillfrågade personer som tackade 

nej samt tre tillfrågade personer som inte gav något svar. De personer som tackade nej uppgav 

att deras transition var klar och att de ville gå vidare i livet. Det skulle kunna jämföras med, 

när Griggs (2004) och Heath (2006) skriver att målet för många transsexuella är att smälta in 

och inte vilja bli påminda om tiden innan transitionen, varför det var svårt för oss att få fler 

intervjupersoner. Vi hade hoppats på två stycken intervjupersoner och deras livsberättelser 

men det slutade med en intervjuperson, Kalle.  

 

 

Tillvägagångssätt 

 

Intervjun 

Vid intervju av livsberättelser är det ganska öppet för hur strukturerad intervjuguiden kan vara 

(Johansson, 2005; jfr Kvale, 1997). Det kan vara en svår balansgång mellan hur många frågor 

som ställs och hur mycket intervjuaren styr samtalet med sina frågor. Vi valde att ha tre öppna 

frågor för att uppmuntra Kalles berättande. I vår intervjuguide (se Bilaga 2.) stod även stödord 

utifrån teman, hjälpformuleringar och Johanssons (2005) metodtekniska hjälpmeningar. Vi 

var ute efter Kalles egna ord, erfarenheter och reflektioner och ville styra samtalet så lite som 

möjligt. Det visade sig att Kalle var mycket berättande och vi tog lite plats i intervjun som 

resulterade i två timmars inspelad tid. 

 

Platsen för intervjun förlades efter förslag av Kalle till en föreningslokal där han är aktiv. 

Rummet var stort utan fönster, med några bord och bekväma fåtöljer. Vi placerade oss i 

mitten av rummet och förberedde diktafonen med en test för att se om alla deltagarna hördes 

bra. En möjlig faktor till att fokus kunde hållas under så lång tid var att vi alla satt bekvämt i 

fåtöljerna och avsaknaden av yttre störningsmoment. Ramarna för intervjun drogs kort; vi 

informerade intervjupersonen om livsberättelser som metod och att metoden var ny för oss. Vi 

berättade också att vi inte hade ett frågeformulär utan några öppna frågor och att intervjun 

skulle ses mer som ett samtal där vi alla är delaktiga. Då Kalle hade blivit intervjuad tidigare 

och var medveten om de forskningsetiska principerna
29

 inom humanistisk och 

samhällsvetenskaplig forskning så informerades principerna kort gemensamt med 

intervjupersonen. Detta lättade upp stämningen och grundade en gemensam plattform där vi 

upprättade en tillfällig relation (Mishler, 1999). Kalle berättade innan bandet startades att han 

arbetat mycket och därför var trött och kunde prata något osammanhängande. Genom att 

delge oss detta visade Kalle en seriös sida av sig; att göra det bästa efter de förutsättningar 

som rådde. Som Mishler (a.a.) påpekar är respondenternas intention att göra sitt bästa med att 

besvara frågorna i och med att de gått med på att bli intervjuade. 

 

                                                 
29

 Dessa principer är; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2002). 
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Transkriberingsarbete 

Inför transkriberingen av det inspelade materialet tog vi hjälp av Karlssons (2006b) råd 

gällande kodning. Först bestämdes hur materialet skulle kodas och sedan justerades den 

kodning som inte var tillräcklig tydlig i efterhand. Transkriptionsnyckeln presenterar vi i 

analyskapitlet nedan för att läsaren lättare ska kunna förstå transkriberingen med kodningen i 

anslutning till utdragen. Efter intervjun gjordes en gemensam transkriberingstest för att 

jämföra eventuella likheter och skillnader i hur vi tydde kodning och material. Vår test visade 

att vi transkriberade likvärdigt, därvid beslutades att en av oss skulle slutföra transkriberingen. 

För att försäkra oss att vi båda uppfattat materialet rätt så avlyssnades intervjun gemensamt 

samtidigt som transkriberingen lästes igenom. Det som var fel rättades till och behövde 

kodningen justeras gjordes det i detta skede. Etiska överväganden som anonymisering av 

intervjuperson, ändring av årtal, viss information samt andra situationer i intervjun gjordes för 

att inte röja vår intervjupersons identitet.  

 

 

Analysarbete 

I och med att vi endast hade en intervju, livsberättelse så valde vi att analysera och presentera 

denna i olika teman. För att bringa ordning och hitta en struktur i materialet analyserades det i 

flera skikt. Först gick vi igenom berättelsen och delade in den utifrån Mishlers (1999) 

teoretiska begrepp, som även ingår i våra frågeställningar; identitetsframföranden, 

identitetsanspråk och aktörer. Sedan sammanfattades hela transkriberingsmaterialet för att se 

om det förekom frekventa ämnen och hur stort utrymme dessa tog i Kalles berättelse med 

utgångspunkt från Lieblichs modell (se vidare Johansson, 2005). Därefter sammanfattades 

dessa ämnen till tre teman; könshormoner och hormonbehandling, att passera i olika kontexter 

samt identitetsskapande i samband med hormonbehandling. I varje tema gjordes sedan val av 

utdrag i berättelsen som var relevanta att lyfta fram för att kunna besvara vårt syfte. Utdragen 

i varje tema följer i princip samtalets kronologiska ordning för att kunna relateras till varandra 

men också för att underlätta en analys i ett händelseförlopp (se Karlsson, 2006b). För att 

läsaren lättare ska få en helhetsbild av berättelsen har resuméer lagts in mellan utdragen och 

mellan teman. Resuméerna är trogna transkriptionen genom att de är skrivna så nära 

berättelsen och berättarens ordval som möjligt. Vi har försökt att inte lägga in egna tolkningar 

eller gjort alltför stora omformuleringar i resuméerna som kan innebära att berättelsens 

innebörd ändras. När Kalle säger FTM i utdragen kommer vi att hålla oss till det begreppet. 

Däremot kommer vi själva som tidigare nämnts att använda oss av begreppen transman eller 

transkille där det är lämpligt och inte stör kontexten. 
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Kalles berättelse 

 

Introduktion 

I detta kapitel presenteras de viktigaste resultaten och vår analys i form av Kalles berättelse, 

som delats in i tre teman kopplade till våra frågeställningar. Dessa teman; könshormoner och 

hormonbehandling, att passera i olika kontexter samt identitetsskapande i samband med 

hormonbehandling blev ett naturligt val då Kalle återkom till dessa under intervjun. Vi 

försöker att synliggöra oss själva som subjekt, som medkonstruktörer (se Karlsson, 2006a; 

Mishler, 1999) och gör fortlöpande analyser. Kalles berättelse visas som utdrag och mellan 

dessa utdrag och teman har vi gjort resuméer där vi sammanfattar ej medtagen text av 

berättelsen för att ge läsaren en så god helhetsbild som möjligt av berättelsen. Dock är det inte 

möjligt att kunna ge återge helheten, då materialet är väldigt omfattande. När vi analyserar 

Kalles berättelse skapar vi en ny berättelse med och genom våra tolkningar, hur vi kan förstå 

Kalles identitetsanspråk och identitetsframföranden (a.a.) utifrån vårt teoretiska perspektiv. Vi 

kopplar även vår analys till tidigare forskning. Här följer vår transkriptionsnyckel och en 

presentation av Kalle. 

 

 

Transkriptionsnyckel 

Grunden i utdragen är talspråk, dock har vi gjort vissa ändringar av ord till en mer läsvänlig 

text (Johansson, 2005; Karlsson, 2006b). Då Kalle var vältalig behövdes inte många ändringar 

för att underlätta läsningen och vårt försök att återge samtalskänslan blir därigenom intakt 

(Mishler, 1999). Exempel på ord som har skrivits om från talspråksform till skriftspråkform 

för att underlätta läsningen är: konsti (konstig), ja (jag), å (och), e (är), asså (alltså), nånting 

(någonting), nånstans (någonstans) och inge (inget). Vi har även valt att skriva ut ord som 

uttalas utan ändelsen –de, exempelvis började, slutade, flyttade. Vi har valt att arbeta med 

denna transkriberingsnyckel: 

 

Fetmarkerad text  betoning 

[…]  kort paus1-3 sekunder 

[kort tystnad]  längre paus 

[tystnad]  lång tystnad 

[---]  ohörbart 

 -   omstarter mitt i mening 

[X: xx]  instickskommentarer med vem som säger: vad 

”xxx”  återger andras eller egen röst (citat) 

… borttagen text av 1) konfidentialitetsskäl eller 2) ej av relevans för 

syftet 

 

Icke verbala ljud sätts i klammer såsom: [fniss], [mm], [m], [ahm] och [skrattar]. Dessa ord 

har medtagits då de levandegör texten och synliggör rytmen i berättelsen och ytterligare 

underlättar läsningen (Karlsson, 2006b). 
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Kalle 

Vår intervjuperson, som vi kallar Kalle
30

, är född biologisk kvinna och är mellan tjugofem 

och trettiofem år. Han är diagnostiserad transsexuell sedan många år och har gått på hormoner 

i över tre år. Kalle har flyttat runt mycket vilket har medfört att könskorrigeringen har dragit 

ut på tiden och tagit längre tid än vad som är vanligt enligt de riktlinjer som finns. Just nu 

befinner sig Kalle i slutskedet och väntar på mastektomi samt ska inom en snar framtid skicka 

in en ansökan om fastställande av ändrad könstillhörighet
31

.  

 

 

Tema 1. Könshormoner och hormonbehandling 

Utdrag 1 

Bella:  Eh, den första frågan som är ganska öppen är vad vad betyder 

hormonbehandlingen för dig? 

 

Kalle:  Ehm, alltså nu […] nu är det nästan två år efter första sprutan, är det inte lika 

betydelsefullt på samma sätt. Ehm, från början var det ganska mer […] betydande, 

just att, ja rösten kommer att sjunka så att du kommer kunna passera i telefon och 

ställen där man inte syns så bra. [B: mm] Eh, plus skäggväxten, eh, det var 24 års 

längtan där som, som spelade lite roll, så att du kunde börja odla, ha lite skägg så 

det va, så det har blivit mindre betydande nu även om jag måste ju ta hormonerna 

för att fortsätta […] så att man inte, nu kanske inte allting går tillbaka men vissa 

grejer kan ju gå tillbaka [B: mm]. Ehm, så betydelsen har minskat ju mer, ju mer 

hormoner jag har fått [B: mm] om man säger så. Men det är också för att jag fått 

de effekterna som man får [B: mm] så då blir det inte samma förväntan för jag vet 

vad jag har fått [B: mm] förstår ni hur jag menar? [A: aa, mm] [B: ahm] 

 

Vi börjar intervjun med en öppen fråga om hormonbehandlingens betydelse då Mishler 

(1999) lyfter fram att ett specifikt svar är endast ett val av många andra valmöjligheter. 

Tanken med en öppen fråga är att Kalle kan välja vad han själv anser som betydelsefullt att 

berätta. Vi ville även förmedla en uppfattning om våra förväntningar (se Karlsson, 2006a), om 

att intervjusamtalet var fokuserat på hormoner. Kalle väljer att börja med att beskriva vad som 

är betydelsefullt för honom, skägg och en mörk röst, för att lättare kunna passera som man. 

Detta visar sig vara ett återkommande inslag i intervjun och kan tolkas att detta är särskilt 

viktigt identitetsanspråk för Kalle i hur han väljer att framföra sin identitet.  

 

När Kalle kollar av med oss förstår ni hur jag menar? tolkar vi det som att han vill försäkra 

sig om att vi följer hans resonemang och Kalle bjuder in oss att delta i samtalet. Det är 

alldeles i början av intervjun och vi håller ännu på att skapa oss en gemensam plattform i 

relationen och bygga upp en trygghet (Mishler, 1999). Bellas [mm] genom hela utdraget visar 

på att hon är med, visar intresse och på det sättet hjälper Kalle vidare i berättelsen.  

                                                 
30

 Av anonymitetsskäl har namnet och vissa detaljer ändrats. 
31

 Syftar till att ändra sitt juridiska kön. 
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Kalle berättar att rösten kommer att sjunka så att du kommer kunna passera i telefon. Att 

efterlikna och bli godtagen som det prefererade könet, så mycket som möjligt har visat sig 

vara viktigt för transsexuella (se exempelvis Heath, 2006; Landén et al., 2001; Lombardi & 

Davis, 2006). Särskilt rösten och sättet att tala har visat sig vara särskilt betydelsefullt när det 

handlar om att kunna passera och uppnå autenticitet, då en icke övertygande röst och sätt att 

tala kan skapa problem när det gäller social identitet (se exempelvis Schrock et al., 2005; 

Heath, 2006; Johnson, 2007). En man förväntas ha en mörk röst och en kvinna en ljus (se 

exempelvis Heath, 2006; Landén, 1999). Då rösten till stor del dessutom anses vara kopplad 

till könsrollen är det viktigt med en röst som upplevs som autentisk (se exempelvis Griggs, 

1998; Johnson, 2007) för att bli bekräftad i det upplevda könet. Kalle gör anspråk i sitt 

identitetsframförande att vilja ha en mörk röst så att han passerar. Betydelsen av 

könshormoner har belysts i tidigare forskning och ses som en viktig del i könskorrigeringen 

(se exempelvis Heath, 2006; Martin & Yonkin, 2006; Wassersug et al., 2007). Det blir tydligt 

då det blir svårt för transsexuella att passera och kunna leva fullt ut i det kön de upplever sig 

ha om de inte har ett fysiskt utseende som stämmer överens med deras könsidentitet (Griggs, 

1998). Kalle påvisar detta genom att berätta att betydelsen av hormoner var viktigare i början, 

till skillnad från idag då han passerar som kille. 

 

Innebörden av hormoner har förändrats ju mer hormoner han fått, men även som Kalle 

berättar att det är också för att jag fått de effekterna som man får. Detta kan ses som att han 

upplever att han har uppnått sitt mål med hormonbehandlingen och de förväntningar han 

hade, som bland annat är att frambringa det motsatta könets sekundära könskaraktäristiska 

drag (Wassersug et al., 2007). Några av de mest framträdande sekundära drag som förändras 

med hormonbehandling för transmän är mörkare röst och ökad kroppsbehåring (Heath, 2006). 

 

Kalle beskriver att betydelsen av hormoner var större i början av hormonbehandlingen, hans 

förväntningar kan sägas var större då han inte passerade som man. Han uttrycker det var 24 

års längtan som visar på en lång längtan, ända sedan han var liten, att han ville ha skägg. 

Forskning visar på att det är vanligt att vuxna transsexuella redan i ung ålder kan erinra sig 

om minnen som rör en önskan att tillhöra det motsatta könet (se exempelvis Benjamin, 1966; 

Gooren, 1999). Den långa längtan efter att kunna få skäggväxt kan ses som ett 

identitetsanspråk som Kalle gör och kan jämföras med Mishlers (1999) intervjupersoner som 

berättar att de ”alltid” sysslat med konst sen de var små barn; ett uttalande han ser som ett 

identitetsanspråk. Mishler (a.a.) påpekar att det vid analysen måste uppmärksammas vad 

kontexten gör för berättelsens mening. Med tiden har hormonerna blivit mindre betydande i 

och med att Kalle fått skäggväxt. Här är tiden och betydelsen av hormoner kontextbunden i 

och med att han får ökad behåring. När han sedan fått skägg och passerar lättare är hormoner 

inte lika betydande. Genom att Kalle betonar ordet vet, visar det på att den historiska 

kontexten har förändrats över tid och han kan göra andra identitetsanspråk än tidigare.  

 

Resumé 

Kalle berättar sedan i kronologisk ordning om hur och när han kom till insikt om att han var 

transsexuell, hur det kändes att ta den första hormonsprutan samt om de förväntningar som 

han hade. Då Kalle tar upp rösten som en av de första märkbara förändringarna ber Bella 

honom att berätta mer kring detta och Kalle förklarar hur rösten började förändras och glädjen 

över att få en mörkare röst som även bekräftades av närstående.  

 

Utdrag 2 

Anki:  Men skägget och rösten är det viktigaste för dig?  
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Kalle:  Ehm, nä, det viktigaste är egentligen mastektomin […] Jag vet inte hur insatta ni 

är i språket? 

 

Anki:  Jo, bröst. 

 

Bella:  Ja.  

 

Kalle:  Ja precis, säg till om jag använder ord som [B: Ja, nä för vi…]   

 

Anki:  Är ganska pålästa hoppas jag. [B: ja] 

 

Kalle:  Ja, för det finns en vana [B: ja] att man kör ord som ingen förstår, utan ”va?” [går 

upp i rösten]? Man bara ”ja, just det”. Eh, så det är mastektomin som är det 

viktigaste, jag har inte fått den än, så att, 17 februari  […] [B: mm] för det är den, 

eh, den? Dom som har gjort det svårast att passera [B: mm] men i och med röst 

och skägg så blev det lättare att dölja dom plus, har ju lite mage så det blir lite 

lättare och … så hormonerna har ändå en viktig del just för att jag passerar i första 

anblick när man hälsar [B: mm] dom ser skägget och sen blir det här sekundärt 

[pekar på brösten] liksom på något sätt […] Ja [B: mm] så att det […] 

mastektomin är viktigast men hormonerna hjälper väldigt mycket till att passera 

innan mastektomin … Nu börjar jag höra att jag är en skäggig jävel och hårig men 

[B: skratt] [A: skratt] det är en annan sak [skratt].  

 

Anki:  Hur känns det då? 

   

Kalle:  Ehm, alltså skägget är ju lugnt, det har jag ju velat ha sen, första tanken var när 

jag var 4, liksom [A: ja] så det är 24, ja 24 års längtan, höll på att glömma bort hur 

gammal jag är. Ehm […] Nu är det lite såhär, [---] hår på bröstkorgen är också 

ganska lugnt, så här och magen också, men när det började komma på ryggen så 

är det lite så här ”fan” [B: mm] men det är såhär för och nackdelar liksom. Jag vill 

ha skägg och då får man ta det andra håret också [B: mm] Plus att det här [visar 

håret på huvudet]  börjar försvinna [A: mm], det är lite jobbigt att jag börjar tappa 
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lite hår på huvudet  [B: mm] jag börjar bli skallig [skratt] [B: mm] Det är en stor 

nackdel [B: mm] [kort tystnad] 

 

Både Karlsson (2006a) och Mishler (1999) poängterar betydelsen av att synliggöra 

intervjuarens roll i samtalet som medkonstruktör, att påvisa interaktionen mellan berättaren 

och intervjuaren samt att belysa i vilken kontext samtalsparterna befinner sig i. Här i början 

på utdrag 2 är ett exempel där vi utgår från samma förståelsebas. Det finns en vana om man 

befinner sig i en viss kontext, ett sammanhang och i relationer där det råder en viss språklig 

kultur att man dels anammar och använder vissa uttryck och termer som är specifika för just 

den kulturen och att de dels blir en del av ens vardagliga språk. Då Kalle under samtalet 

befinner sig i en ny relationell kontext med oss som nya bekantskaper, uppmärksammas detta 

genom att han kommer på sig själv genom att uttrycka att det finns en vana att man kör ord 

som ingen förstår, utan, ”va?” [går upp i rösten] Man bara, ”ja, just det”.  

 

I och med att vårt delsyfte är att fördjupa oss i den narrativa ansatsen så kan vi här visa ett 

tydligt exempel av betydelsen med att kontextualisera det som berättas och inte lyfta ut 

berättelsen ur sitt sammanhang. Om vi exemplifierar detta genom att bara ta Nu börjar jag 

höra att jag är en skäggig jävel och hårig, får det en helt annan innebörd (jfr Mishler, 1999) 

än om vi tar med dels ickeverbala ljud som levandegör berättelsen men även berättandets ton 

samt helheten i det sammanhang det sägs. Kalle säger detta med en skämtsam ton vilket vi ger 

respons på genom att spontant skratta till, vilket Kalle i sin tur bekräftar genom att själv 

skratta till. Ankis frågar sedan hur känns det då för hon anade att det fanns mer känslor 

bakom Kalles val av att ta upp detta med ökad behåring. Den ökade behåringen kunde vara ett 

mycket känsligt ämne för Kalle och genom att fråga hur så överlät hon till Kalle att välja själv 

hur mycket och vad han kunde tänkas berätta. Känsliga ämnen bör behandlas försiktigt, att gå 

långsamt fram och inte avbryta (Johanson, 2005). Det kan tyckas naturligt med en följdfråga 

här för att få mer material men frågan har ytterligare innebörder. Den visar på att Anki aktivt 

lyssnade, var följsam i samtalet vilket ger trovärdighet och autenticitet som i sin tur stärker 

reliabiliteten (a.a.).  

 

Förutom att transmän, såsom Kalle får en ökad kropps- och ansiktsbehåring (se exempelvis 

Heath, 2006) så kan en av hormoneffekterna resultera i tunnhårighet, om det finns arvsanlag 

för detta (a.a.) vilket han förutom i utdrag 2 fortsätter att berätta mer om under samtalet. När 

Kalle berättar om sin ansikts- och kroppsbehåring, framhåller han igen sin långa längtan efter 

skäggväxt och den kan ses som ett viktigt identitetsanspråk för honom när det gäller hans 

manliga identitet. Det finns dock en dubbelhet av känslor inför var behåringen är. Han betonar 

”fan” när det gäller håret på ryggen men behåring i sig har en så pass stark betydelse att han 

är villig att acceptera det andra håret också. Kalle använder sig även av sig själv som aktör 

(se Karlsson, 2006a) när han uttrycker ”fan” för att kontextualisera denna händelse, och 

därmed påvisa att det var så han kände tidigare, och inte i intervjukontexten han befinner sig i 

nu. Han avslutar med att säga att Det är en stor nackdel att bli tunnhårig, och därefter uppstår 

en kort tystnad. Denna tystnad förstår vi som att Kalle markerar att han är klar och lämnar 

över till oss att fortsätta samtalet (se Mishler, 1999). 

 

Chiland (2003) skriver att många transsexuella upplever en avsky mot sina könsliga organ; 

biologiska män gentemot sin penis och biologiska kvinnor gentemot sina bröst. Detta är inget 

Kalle uttrycker, däremot tillskriver han sig själv att han anser att mastektomin är viktigast för 

honom i dagsläget, den vardagliga kontext han befinner sig i, för att passera och är en viktig 

del i hans identitetsframförande. Just att mastektomin ligger nära i tiden kan tolkas som att 
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den är viktigare än skägg och röst för att passera. Trots det återkommer Kalle till att 

hormonerna har varit en viktig del i underlättandet att passera med bröst, vilket bland annat 

Johnson (2007) skriver i sin artikel, men också att hormonerna i sig inte är tillräckliga. 

 

Resumé 

Samtalet fortlöper med att Kalle berättar vidare om sin medvetenhet om att det fanns en risk 

att han kunde bli tunnhårig då det låg i släkten samt att han på egen hand läst och skaffat sig 

kunskap om vilka effekter hormoner kan ge. Bella ställer senare frågan om han märkt av 

några känslomässiga förändringar förutom de synliga och Kalle berättar att han blivit mer 

lugn och landat i sig själv då de yttre förändringarna blivit påtagliga, samt känner sig mer hel.  

 

Utdrag 3 börjar med att Bella ber Kalle tänka tillbaka i tiden och berätta om han i dagsläget 

upplever en skillnad jämfört med innan han började med hormonbehandling. 

 

Utdrag 3 

Kalle:  Alltså […] [skrattar] Jag - något som jag insåg för ett och ett halvt år sen var att 

jag faktiskt tyckte det var kul med politik […] [B: ahm] Det var något som aldrig 

var på tapeten förut, men det tror inte jag har med saken att göra utan mer att jag 

har hittat ett nytt intresse men […] rent allmänt så […] såhär samlingar, när man 

är med mycket människor, jag får plats, alltså folk ger mig plats […] vilket är till 

skillnad från förut, jag menar - nu är det tillåtet att jag […] säger någonting rakt ut 

och ett kanske ger ett drypande svar, ett skämt - det ska inte gå för långt. Det får 

inte gå åt mansgrishållet liksom, men det får ändå vara inom ramen - nu brukar 

inte jag dra mansgrisskämt men […] ja [skrattar] Gud vilken dålig bild jag gav 

mig själv nu. 

 

När Kalle svarar på om han upplever en skillnad jämfört med innan han började med 

hormonbehandling är bland det första han säger något som jag insåg för ett och ett halvt år 

sen var att jag faktiskt tyckte det var kul med politik […] [B: ahm] Det var något som aldrig 

var på tapeten förut. Detta nya intresse kan förstås som att genom att Kalle nu får mer plats 

och andra ger honom mer plats, har politik blivit något som han upplever som kul. Den 

historiska kontexten har förändrats för Kalle och nu när han har en manlig identitet så lyssnar 

andra på honom mer än när han hade en kvinnlig identitet. Det politiska intresset skulle kunna 

ha funnits tidigare, men då Kalle gör anspråk på att han nu blir mer lyssnad på, kan det ses 

som att det finns en koppling till hans förändrade könsroll (jfr Griggs, 1998). Denna könsroll 

kan även ses som sammankopplad med hormonbehandlingen då det politiska intresset tas upp 

i just denna kontext; när Kalle får en fråga som har med hormonbehandling och upplevda 

skillnader att göra. 

 

Könsroller kan ofta anses vara förknippade med könsstereotyper (Stainton Rogers & Stainton 

Rogers, 2002) och detta är något som Kalle väljer att göra anspråk på i detta utdrag. Genom 

att relatera och lyfta in mindre konkreta aktörer, som han benämner som samlingar med 

många människor, visar han upp att han i dessa sammanhang blir tillskriven typiskt manliga 

förtecken och blir bekräftad i sin manliga könsroll genom att han betonar att han får som kille 

ta plats men även att folk ger honom plats. Detta kan kopplas till att transmän upplever en 
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skillnad när de konstruerar sin nya könsroll och erfar att de blir mer lyssnade på och blir ofta 

tillfrågade att lyfta tunga saker (se Griggs, 1998, Griggs, 2004; Hash & Ceperich, 2006). 

Även detta tog Kalle upp i exemplifierande syfte längre fram i samtalet då vi pratade om vilka 

skillnader han upplevt när han började passera som kille. Genom att Kalle väljer att uttrycka 

att det nu är tillåtet för honom att ta plats när han passerar som kille visar han upp att detta 

inte var något han tidigare kunde göra samma anspråk på i sitt identitetsframförande som tjej.  

 

Vi får en djupare förståelse för Kalles uttalande om att inte vilja framföra sig som en stereotyp 

mansgris, om vi kontextualiserar detta till något han berättar längre fram i samtalet. Han 

berättar där om att han tog alla manliga stereotyper han hade och sa jag var väldigt 

mansgrisaktig och idiotisk när jag kom ut … jag var tvungen att gå igenom alla [skrattar] 

äckliga jävla stereotyperna, riktig mansgris … det är hemskt när man tänker efter. Kalle 

tillskriver sig att vara en man som håller sig innanför ramen och inte är en stereotypisk 

mansgris som går över gränsen. Han gör här anspråk på att inte gå för långt i sitt 

identitetsframförande som man och positionerar sig (jfr Mishler, 1999) genom att ta tydligt 

avstånd ifrån att bli en riktig mansgris. 

 

 

Tema 2. Att passera i olika kontexter 

 

Resumé  

Kalle berättar att han nu befinner sig i en period där han inser att han hela tiden passerar som 

biologiskt född kille och exemplifierar detta genom att tala om sin arbetsplats, där ingen 

tvekar över hans könstillhörighet. Vidare berättar Kalle att han även inser att han nu har 

kommit dit han vill vara, att han passerar som kille. Men det finns sammanhang där han inte 

kan passera om han inte har kläder på sig. Han exemplifierar det genom att nämna bad och 

bastutillfällen.  

 

När vi kommer in i Utdrag 1 berättar Kalle om i vilka sammanhang han passerar mer eller 

mindre. 

 

Utdrag 1 

Kalle:  I HBT-sammanhang överlag så passerar jag mindre än i […] heterosammanhang 

om man ska säga så [B: mm] om man ska särskilja [skratt] det, just för att i HBT-

världen, kanske inte nu med skägget, men förut […] Det funkar att vara butchflata 

och se väldigt manlig ut men inte i den heteronormativa världen. Så att oftast i 

HBT-sammanhang så blir jag väl kille, TS-kille, beror på men alla säger ”han” 

ändå så att […] men i [skratt] heteronormativa världen så är jag kille. Jag vill inte 

outa mig, jag vill komma bort från det även om det känns som att jag ljuger när 

jag inte säger någonting [B: mm]. Såhär, ”Varför har du inte gjort lumpen?” ”Ehh, 

jag kom inte in, öhh”, ”Jag sökte inte lumpen” såhär, men det kan jag inte säga för 

att jag var tjej då eller [B: mm] det var jag inte men eller jag var, biologisk, fast 

juridiskt. Känslomässigt var jag inte det, men skitsamma. Så att det blir väldigt 

mycket såna saker som måste hitta på smålögner till hela tiden vilket kan bli 



 32 

jobbigt om man glömmer bort vad man har sagt [B: mm] Det blir jag om jag outar 

mig hela tiden och även om jag har ett väldigt bra jobb där det är väldigt mycket 

bögar [skrattar], väldigt mycket öppna människor så är det kanske ändå inte så är 

det kanske inte så kul att behöva outa sig hela tiden, så att det är lite såhär […] [B: 

mm] Jag fick herruniform i alla fall. [B: mm] 

 

Kalle berättar i detta utdrag att han utan tveksamheter godtas och passerar som kille i vissa 

kontexter men mindre i andra. Hur kommer det sig? Detta kanske kan förklaras med att i 

heteronormativa kontexter så utgår man vanligtvis från att det finns endast två kön (jfr Witten 

et al., 2003) och att det fortfarande inte finns mycket kunskap om transsexualism, och därmed 

passerar Kalle utan tvekan som kille. I HBT
32

-sammanhang däremot finns en större öppenhet 

och kunskap kring hur man kan välja att uttrycka och beteckna sin könsidentitet
33

, det blir 

därmed inte lika självklart. Detta skulle kunna förstås som att i den ena kontexten, den 

heteronormativa utgår man från ett dualistiskt tänkande kring kön, där det finns endast två 

könskategorier att välja mellan (a.a.). I och med att Kalle har skägg, en mörk röst, döljer sina 

bröst och har ett manligt utseende så råder det inga tveksamheter för andra vilket ”fack” han 

tillhör, han är kille. I den andra kontexten däremot, som är i HBT-sammanhang, råder öppnare 

könsgränser och det finns många fler variationer när det gäller att beteckna sin könsidentitet 

och därmed många fler ”fack”, där vissa ligger nära varandra och leder till att det inte blir lika 

självklart vilket fack han tillhör. Det går nämligen att vara biologisk tjej och både se ut och 

visa upp sin identitet som manlig och därmed överskrida det dualistiska synsättet kring kön 

(jfr Martin & Yonkin, 2006). Men samtidigt väljer Kalle att visa upp sig genom att påpeka att 

det endast fungerar att vara butchflata om man inte har skägg
34

, vilket han har nu. Genom att i 

sitt identitetsframförande i intervjukontexten nämna butchflata visar han här att detta var ett 

anspråk han tidigare gjorde, men att han nu gör anspråk på att vara kille. En komplexitet som 

kan ses i utdraget är, att trots att det finns öppnare könsgränser så finns det även tydliga och 

snäva gränser för de kategoriseringar som finns. En butchflata kan få se ut och vara hur 

manlig som helst, så länge hon inte har skägg.  

 

Kalle använder även sig av stereotypa kategoriseringar i förklarande syfte och relaterar till 

dessa (se Karlsson, 2006a) såsom HBT-sammanhang och heterosammanhang när han jämför 

hur det är att passera i de olika sammanhangen i det sociala livet, och detta visar på Kalles 

uppfattning hur han passerar i de olika kontexterna. Det kan ses som att dessa 

kategoriseringar dikterar villkoren för Kalles resonemang att passera och kan jämföras med 

det Karlsson (2006a) skriver kring stereotypa kategoriseringar, att de skapar villkor som ger 

uttryck för identiteten. När Kalle säger I HBT-sammanhang överlag så passerar jag mindre 

än i […] heterosammanhang om man ska säga så [B: mm] om man ska särskilja visar han på 

att det är skillnad och han är inte nöjd med att behöva särskilja de olika världarna. Det finns 

en motsägelsefullhet här i och med att Kalle säger att han passerar som kille i den 

heteronormativa världen, vilket är hans önskan men att han samtidigt inte kan vara ärlig helt 

och hållet när frågor kommer upp gällande lumpen. Kalle betonar även när han säger Jag vill 

inte outa mig, jag vill komma bort från det även om det känns som att jag ljuger när jag inte 

säger någonting. Detta kan visa på en frustration att ha ett förflutet som han vill dölja men 
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som han inte kan komma ifrån (se Griggs, 1998; Johnson, 2007). Kalle kan utan tveksamheter 

göra identitetsanspråk och framföra sin identitet som kille när det handlar om hans fysiska 

utseende och sätt att vara, men är medveten om att det blir problematiskt när det uppkommer 

frågor som handlar om tiden han var och levde som tjej. Detta kan även kopplas till det som 

nämns i bakgrunden om socialisering, om att kvinnor och män socialiseras in olika och har 

därmed mycket mindre erfarenhet av det som är könsspecifikt för det motsatta könet (jfr 

Griggs, 1998; Johnson, 2007; Schrock et al., 2005). Lumpen är ett exempel Kalle väljer att ta 

upp som kan ses vara något som är könsspecifikt för män. 

 

Genom att Kalle uttrycker att han oftast blir kille i HBT-sammanhang men i heteronormativa 

sammanhang så är han kille, påvisar det tydligt i vilken kontext han passerar. Detta skulle 

kunna tolkas som att det är den kontexten som är att föredra när det handlar om att kunna göra 

identitetsanspråk på att vara kille. Genom att Kalle gör anspråk på att han är kille och 

passerar som kille när han talar om den ena kontexten, finns det många tydliga paralleller med 

den forskning som finns. Kalle konstruerar sig till man där identitet kan ses som något vi gör i 

samspel i andra (se Mishler, 1999; Pérez Prieto, 2006). Det framkommer att det läggs en stor 

betydelse på att transsexuella vill bli bekräftade i sitt ”nya” kön och vikten av att kunna 

passera i sociala sammanhang enligt många undersökningar som gjorts (Heath, 2006; 

Johnson, 2007; Nuttbrock et al., 2002).  

 

Sammanfattat kan det sägas att hur andra tillskriver Kalle beror på vilken kontext han 

befinner sig i. I detta utdrag kan det förenklat ses som att de olika kontexterna är varandras 

motpoler. I HBT-sammanhang fungerar det att vara butchflata, men inte i heteronormativa 

sammanhang. Däremot passerar han utan tvekan som kille i dagsläget i denna kontext, till 

skillnad från i HBT-sammanhang där han inte passerar lika lätt. 

 

Resumé 

Här inleds utdraget med att vi samtalar om de stereotypa förväntningar som kan finnas på 

könsroller och nedanstående utdrag tar vid direkt efter att utdrag 3, under det första temat 

könshormoner och hormonbehandling slutar. Kalle har precis berättat om sitt nya politiska 

intresse och att han både får mer plats och andra ger honom mer plats nu när han är kille. 

 

Utdrag 2 

Bella:  Näe men jag förstår, för det där har jag också läst, just det här med […] ehh […] 

Vissa har upplevt en skillnad just när dom har övergått, att till exempel - har läst 

en bok där hon jobba i en videoaffär och var jätteduktig tekniskt och då var hon 

man […] eh och sen när hon var kvinna plötsligt så gick kunderna direkt till 

männen som jobbade där och frågade, så plötsligt förändrades det och samma sak 

tvärtom, när när personen passera som man, då blev det genast mer rum - [K: ja] 

fick mer utrymme att prata, kunde prata och - så det ligger någonting i det?  

 

Kalle:  För man förväntas lite mer också, det förväntas att jag är stark, det förväntas när 

dom behöver någonting fysiskt som ska flyttas [B: mm] då ska jag vara framme 

och hjälpa till liksom [B: mm] […] Det är lite såna saker, jag menar, det är inte 

kanske alltid man orkar och då blir det lite såhär [ljud med munnen] såhär [B: 



 34 

mm] […], ”Hallå, du är man”, om man säger att någonting är tungt, ”Gud jag 

orkar inte”, ”Men du är man” och liksom, ”Ta det som en man” blir väldigt 

väldigt mer kränkande om man inte klarar av en uppgift, eller om man inte orkar, 

eller någonting såhär och dom bara ”Men ta det som en man”, det blir dubbel 

bemärkelse just för mig då, just eftersom jag […] försöker att passera hela tiden 

och klara av den biten, samtidigt som dom ser mig som bio-man och så blir det - 

det blir någon slags krock såhär, för jag inte vill eller orkar en dag men jag måste 

nästan göra det för att det är så män gör [B: mm] Man måste leva upp till någon 

slags stereotyp fast man inte vill […] 

 

Kalle beskriver att det dock finns en baksida med att passera som kille, då det tillkommit 

andra stereotypa förväntningar på honom nu när han har en manlig könsroll och passerar. Han 

tar flera olika aktörers röster för att synliggöra sitt resonemang och ger tydliga exempel på 

vilka dessa kan vara genom att citera andra aktörer (se Karlsson, 2006a) som exempelvis 

”Hallå, du är man” och ”Men ta det som en man”. Mishler (1999) kallar dessa aktörer för 

relevanta ”andra” och dessa kan även användas för att lyfta fram en händelse, ståndpunkt eller 

situation som berättaren anser viktig (Karlsson, 2006a). Genom att relatera till dessa aktörer 

gör han här ytterligare tydliga anspråk på att han uppfattas och tillskrivs av andra som man, 

men genom att Kalle även väljer just dessa aktörsröster gör han tydliga identitetsanspråk på 

att vara man, samtidigt som den underliggande tonen när han säger det påvisar att det inte 

endast är positivt menat i denna kontext. Han upplever när han får höra ”Ta det som en man” 

som väldigt väldigt mer kränkande särskilt om han inte klarar av en uppgift som en man 

förväntas klara av, eller inte alltid har ork och lust att lyfta tunga saker. Hans starka känsla 

kring sin upplevelse betonar han genom att upprepa sig.  

 

Det kan tolkas som att det Kalle anser vara av betydelse att lyfta fram är, att det för honom är 

viktigt att göra anspråk på att han inte är en stereotypisk man genom att han positionerar sig 

och tar avstånd ifrån de stereotypa förväntningar som finns på honom (jfr Stainton Rogers & 

Stainton Rogers, 2002). Dock råder en dubbelhet i detta som gör han mot sin vilja ändå lever 

upp till dessa förväntningar. Denna dubbelhet är ett exempel på det komplexa 

motsägelsefulla, icke-koherenta i livsberättelser som Mishler (1999) talar om. För Kalle kan 

det ses som det är av stor betydelse att framföra detta, att andra tillskriver honom en 

stereotypisk mansroll som han själv inte vill göra anspråk på. Han känner sig dock ändå 

tvungen då han hela tiden försöker att passera som man, och som man finns förväntningar på 

en som ska uppfyllas. Dessa förväntningar kan i likhet ses med det Stainton Rogers och 

Stainton Rogers (2002) skriver kring könsroller. Dessutom har studier visat på att dessa 

stereotypa könsrollsmönster blir bekräftade bland transsexuella i och med könskorrigeringen 

(Hash & Ceperich, 2006). Transmän upplever främst att de som män blir mer lyssnade på och 

ofta blir tillfrågade att bära tunga saker (Griggs, 1998; Griggs, 2004; Hash & Ceperich, 2006). 

 

Bellas roll som medkonstruktör i berättelsen syns tydligt i detta utdrag då hon tar vid det 

Kalle sagt tidigare och återkopplar det till litteratur hon läst. Tanken bakom frågan var att 

försöka bekräfta vad tidigare forskning kommit fram till när det gäller könssterotypa 

förväntningar (se Griggs, 1998; Griggs, 2004; Hash & Ceperich, 2006; Stainton Rogers & 

Stainton Rogers, 2002). Här ville Bella försöka utröna om Kalles kontextualisering av 

könsstereotypa förväntningar svarar mot en större allmän kontext. Kalle responderar med ja 
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för att visa att han är med i resonemanget. Det kan tyckas att Bella styr Kalle alltför mycket 

men Kalle går vidare och berättar utifrån sina erfarenheter. Istället för att bara hålla med så 

omformulerar han berättelsen så den passar in den situationsbundna kontexten (Karlsson, 

2006b; Mishler, 1999). 

 

Resumé 

Samtalet fortsätter en lång stund med att vi pratar vidare om stereotypa förväntningar och 

könsroller samt om hur Kalle själv resonerar både kring sin egen manliga könsroll men även 

kring hans tankar som har med könsroller överlag att göra. Innan utdrag 3 börjar har Kalle 

precis berättat om att han tror att man i början överdriver någon slags manlighet och försöker 

vara extra mycket man just för att passera, men att denna överdrivenhet även kan vara det som 

gör att man inte passerar just för att man överdriver. Samt att nu när han passerar så behöver 

han inte följa stereotyperna som finns om han inte vill.  

 

Detta leder samtalet in på frågan om det finns några förväntningar och stereotyper inom FTM-

världen, såsom inom både den heteronormativa-världen och HBT-världen, som tidigare 

uttryckts av både Kalle och medkonstruktörerna. 

 

Utdrag 3 

Kalle:  Man behöver inte vara på ett visst sätt, det finns stereotyper inom FTM-världen 

bara […] och för många så är man inte accepterad FTM om man är feminin […] 

utan man ska vara mer maskulin, men det handlar också om vilka man är med och 

vilka som finns och [---] men det handlar också om hur accepterande dom andra 

är. Men om du som FTM skulle börja ta på dig en klänning och säga att du är 

kille, då skulle det nog - utredarna skulle gå i taket, för dom skulle inte gå med på 

det. Men även i FTM-världen så skulle du kanske bli - ja inte utstött men plötsligt 

så dom nog flesta skulle nog ”Är du säker på att du är TS?” Även om dom inte 

skulle använda dom orden utan dom skulle nog komma mer underifrån […] ”Ja, 

hur långt har du kommit?” ”Ska du gå hela vägen?” Dom skulle köra den, tror jag 

- så […] Nu sprider jag rykten, elaka rykten om FTM men […] Ja […] 

 

I detta utdrag är vi som intervjuare väldigt passiva. Kalle gör i detta utdrag få pauser och har 

ett flyt med långa meningar. Vi går därför inte in och stör Kalle med verbala hummande utan 

uppmuntrar honom istället med nickningar. När han gör sin tankepaus i slutet av utdraget låter 

vi honom tänka, och frågar inte vidare. Det skulle te sig naturligt att ställa en följdfråga när 

Kalle avslutar, men vi låter honom få äga sin tanke och vi väljer att inte gå vidare (Johansson, 

2005). 

 

Under Kalles livsberättelse använder han sig frekvent av olika aktörer som han relaterat till på 

olika sätt. Utifrån delsyftet att sätta oss in i den narrativa ansatsen, innehåller detta utdrag ett 

fylligt exempel med fokus på Kalles användande av aktörer genomgående i sin berättelse. 

Dels återfinns aktörer som stereotypa kategoriseringar (jfr Karlsson, 2006a), som Kalle kallar 

FTM-världen, dels lyfter han fram mindre konkreta aktörer (a.a.) i form av en grupp aktörer, i 

detta fall utredarna samt konkreta aktörer (a.a.) som han citerar och kan identifieras som 

andra FTM. 
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Genom att lyfta fram FTM-världen, visar Kalle upp i detta utdrag att han tar avstånd ifrån de 

stereotypiseringar han upplever finns, inom hans egen umgängeskrets. Han exemplifierar vad 

han menar genom att säga att och för många så är man inte accepterad FTM om man är 

feminin. Kalle gör nämligen själv anspråk på att han är feminin och fjollig under samtalet på 

olika sätt, bland annat genom att berätta att han är med i en klubb för feminina FTM
35

. 

Genom detta visar han upp att han tar avstånd från den stereotypa normen inom FTM-världen. 

Samtidigt är det betydelsefullt för Kalle att påvisa att det finns nyanser i hans påstående och 

att det handlar om i vilken relationell kontext som man befinner sig i, då han inte vill 

generalisera hela gruppen. Detta kan ses som att det för Kalle är viktigt att vi som 

medkonstruktörer och publik ska kunna förstå berättelsen i sitt rätta sammanhang (jfr Mishler, 

1999; Robertson, 2005).  

 

Utredarna som kan ses som mindre konkreta aktörer, påvisar i denna kontext att det även 

finns ett stereotypt synsätt inom yrkesgruppen
36

 och det kan ses som att det finns liknande 

åsikter bland utredarna och vissa inom FTM-världen. En tolkning av Kalles val att använda 

sig av utredarna, skulle kunna vara att de FTM som han lyfter fram är, att de själva 

underhåller de stereotypa förväntningar som finns. Detta kan även ses som att Kalle upplever 

att han arbetar i motvind och känner sig sviken av den egna gruppen genom att de står på 

utredarnas sida. Tolkningen som görs kan förstås och blir tydligare om den kontextualiseras 

till det Kalle sagt tidigare. 

 

Kalle:  […] Antingen får man följa med stereotypen eller så får man bryta den […] [B: 

mm] ju mer jag bryter mot stereotypen och normen desto lättare blir det för dom 

som kommer efter också [B: mm] Ehm, jag behöver inte vara machoman för att 

vara man. 

 

Kalle tar även upp utredarna som en aktör då utifrån kontexten att de har en viktig och 

avgörande roll i beslutsunderlaget
37

 (jfr Landén et al., 2001), vilka enligt Kalle är väldigt 

heteronormativa. 

 

Ytterligare en tolkning som skulle kunna ses i Kalles användande av aktören utredarna, är att 

de dikterar villkoren för vad som är okej - utredarna skulle gå i taket, för dom skulle inte gå 

med på det angående att bära klänning. Genom att utredarna har en viktig roll för 

transsexuella, kan det ses som Kalle uttrycker att de får riktlinjer för hur man bör vara som 

transsexuell. Kalle känner sig ifrågasatt när han tar andras röst i FTM-världen och säger ”Är 

du säker på att du är TS?” Kalle uttrycker här att transmän utgår från sig själva och det gehör 

de fått från utredarna genom att framföra sig som maskulina och tvivlar därmed på de 

transmän som är feminina. Detta kan i likhet ses med det som skrivs om hur en ”riktig” man 

bör vara, och det är att undvika alla feminina egenskaper (Stainton Rogers & Stainton Rogers, 

2002). 

 

För att ytterligare lyfta fram sitt anspråk och positionera sig mot den stereotypa norm som 

finns inom FTM-världen och som förespråkar maskulinitet, använder Kalle sig även av 

konkreta aktörer. Dessa representerar andra transmäns röster och gör dem både mer levande 
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och närvarande i hans berättelse (se Karlsson, 2006a). Kalle uttrycker genom detta, att då det 

inte är särskilt accepterat att vara feminin som transsexuell man, blir hans egen identitet 

ifrågasatt genom att han i sitt identitetsframförande uttrycker att han har en feminin identitet. 

Det Kalle berättar här kan ses som att han upplever att vissa inom den egna gruppen är 

inskränkta och kan ifrågasätta transsexuella män som uppvisar femininitet genom 

insinuationer såsom ”Ja, hur långt har du kommit?” ” Ska du gå hela vägen?” Detta är något 

som Kalle tar avstånd ifrån, men får dåligt samvete för efter sitt uttalande. Ambivalensen kan 

ha att göra med att han både identifierar sig med denna grupp i och med att han själv är FTM 

samtidigt som han ändå gör anspråk på att ta avstånd från den diskriminering och inskränkthet 

som kan förekomma, då han även identifierar sig med gruppen feminina FTM. Kalle avslutar 

sitt resonemang med att han är medveten om att han sprider rykten, elaka rykten om FTM och 

tillägger ett men. Detta kan tolkas som att trots att Kalle har insikt om detta och får dåligt 

samvete så är det så han upplever det och vill framföra det. Denna tolkning kan styrkas 

genom utdraget, där han väljer att inte ta tillbaka sitt påstående utan gör istället en kort paus 

säger Ja och gör ytterligare en kort paus, som enligt Mishler (1999) kan tolkas som att Kalle 

markerar ett slut på detta resonemang och lämnar över till oss. 

 

När Kalle i detta utdrag beskriver att dom skulle nog komma mer underifrån, skulle det kunna 

ses som att dessa insinuationer är mer smygande än rakt ställda. Det Kalle säger, skulle kunna 

förstås om man väljer att tolka det som att det finns ett samband med transsexuellas tidiga 

socialisering. Transmän formas från födseln in i den könsroll de biologiskt tillhör, det vill 

säga som kvinnor (se exempelvis Johnson, 2007; Lewins, 2002) och när de sedan påbörjar sin 

könskorrigeringsprocess måste de socialiseras om och lära sig det motsatta könets könsroll, 

det vill säga den manliga, då det är en viktig förutsättning för att de ska kunna passera och 

uppnå autenticitet i sin upplevda könsroll som man (se exempelvis Griggs, 1998; Johnson, 

2007; Schrock et al., 2005). Detta är dock något som sker över tid och det går inte heller med 

säkerhet att uttala sig om, utifrån den litteratur som finns, hur mycket av den tidiga 

socialiseringen som finns kvar när könskorrigeringen är klar. Detta då det själv kan vara svårt 

att urskilja vad som är ens identitet och vad som är socialt konstruerat genom samhällets 

påverkan (jfr Berger & Luckmann, 1979; Burr, 2004). Kan det Kalle säger, tolkas som att de 

transmän han talar om, tidigare varit socialiserade som kvinnor och har kvar mönster som 

tillhör den kvinnliga könsrollen, i och med att Kalle säger att insinuationerna kommer mer 

underifrån? Det är allmänt känt att biologiskt födda kvinnor socialiseras in i att ha mer subtila 

sätt att framföra sina åsikter till skillnad från män som ofta är mer raka i sitt framförande (jfr 

Stainton Rogers & Stainton Rogers, 2002). 

 

Mishler (1999) menar att den ickekoherens som förekommer i berättelser bör lyftas fram, inte 

endast det som är samstämmigt. Den ickekoherens som kan utläsas i utdraget; att transmän 

agerar och beter sig i Kalles berättelse enligt en mer typiskt kvinnlig könsroll, blir koherent då 

vi har en bakgrundsförståelse kring hur socialiseringen påverkar formandet av könsroller (jfr 

Ekins & King, 2006; Johnson, 2007; Schrock et al., 2005; Stainton Rogers & Stainton Rogers, 

2002). 

 

 

Tema 3. Identitetsskapande i samband med hormonbehandling 

I detta avslutande tema är tanken att lyfta fram de viktigaste identitetsanspråk och 

identitetsframföranden Kalle gör i sin berättelse, samt lyfta fram vilka och hur Kalle relaterar 

till. För att försöka skapa en förståelse för vad som har en essentiell betydelse i Kalles 

livsberättelse och vad han vill visa upp, har vi valt att belysa detta med endast ett utdrag som 

innehåller en viktig vändpunkt i Kalles liv. 
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Utdrag 1 

Kalle:  Eh, och sen när jag var 21-22 någonting så va jag på en gruppverksamhet … [B: 

mm] ehm, och då hade vi sanning och konka som alltid, ehm, och då var den 

frågan som ställdes till alla: vad skulle du göra om du skulle byta kön för en dag? 

[B: ahm] och alla tjejer dom skulle ju när dom var killar för en dag, dom skulle ha 

sex med en massa tjejer [B: fniss] Alltså den där biten [B: ja], och alla killar när 

dom var tjejer, dom skulle leka med brösten, ha sex med massa killar [B: mm] den 

biten. Jag skulle odla skägg [B: mm] Eh, så en kompis drog ut mig och frågade 

om jag var transsexuell, ”Ja ba näe näe vad är det?” [fniss], typ. Ehm, men jag 

kunde inte sova den natten […] [B: mm] Sen dagen efter så googlade jag och 

hittade en svensk sida [B: ahm] på den tiden, ehm, och sen så var 

tankeverksamheten igång […] [B: mm] Ehm, ett och ett halvt år senare, eller ett 

halvår senare bytte jag namn till Kalle [B: mm] för jag hade kommit så långt att 

ok, jag är inte tjej [B: mm] det var liksom, så långt hade jag kommit, inte tjej, men 

sen vad det skulle bli resten det visste jag inte och sen ett år ytterligare efter det så 

kom jag ut som TS, som kille på pride […] … [B: mm] så då var jag 24 [B: ahm] 

 

Detta utdrag synliggör flera betydelsefulla aspekter som är kopplade till Kalles identitet och 

hur han under sin livsberättelse framfört sitt identitetsskapande. Utifrån delsyftet att fördjupa 

sig inom den narrativa ansatsen kan det genom detta utdrag även belysas hur man inom 

livsberättelser kan analysera vad som sägs och hur det sägs i en historisk, kulturell och social 

kontext (Mishler, 1999).  

 

Under sin berättelse beskriver Kalle om hur och när han kom till insikt om att han var 

transsexuell. Denna berättelse kan ses som en viktig vändpunkt i Kalles liv för hans identitet 

och identitetsskapande (Mishler, 1999). Denna vändpunkt markerar en viktig och oförutsedd 

händelse som medför en stor förändring i hans liv (jfr a.a.). I sitt identitetsframförande 

berättar Kalle i vilken social kontext han befann sig i och visar i berättelsen upp vem han är 

och vem han skulle vilja vara i relation till andra i denna återberättade situation och 

sammanhang (a.a.). Kalle avviker från hela gruppen som han benämner som alla killar och 

alla tjejer genom att säga Jag skulle odla skägg om han fick byta kön för en dag.  

 

Genom Kalles avvikande svar kan det även ses som att han positionerar sig och gör ett viktigt 

identitetsframförande som kommer vara framträdande genom hela livsberättelsen, nämligen 

betydelsen och vikten av skägg, ett av de viktigaste identitetsanspråken som Kalle gör. Detta 

anspråk hade inte varit möjligt för Kalle om han inte börjat med hormonbehandlingen (jfr 

Gooren, 1999; Heath, 2006; Wassersug et al., 2007). 

 

I utdraget kan den historiska kontexten ses som en linjär tidslinje
38

, där Kalle i kronologisk 

ordning berättar om vändpunkten. Även den sociala kontexten för vändpunkten kan ses, som 
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är ögonblicket då Kalle fick frågan av en kompis om han är transsexuell. Denna fråga får en 

så stor betydelse för Kalle att han inte kan sova på hela natten och betydelsen av frågan han 

fått, markeras ytterligare genom att frågan gjorde så djupt intryck på honom att han redan 

nästa dag började söka på Internet efter vad transsexualism är. I Kalles återberättande då han 

svarade på frågan, använder han sig även här av sig själv som en konkret aktör och säger ”Ja 

ba näe näe vad är det?” [fniss], typ. Han påvisar här en återuppspelning av händelsen då även 

hans röst och tonläge förändras och visar även upp hur han kände under den situationen, 

vilket även levandegör hans berättelse (se Karlsson, 2006a). 

  

Kalle säger i samma mening att sen så var tankeverksamheten igång vilket kan påvisa att 

detta är något som skett över tid och att han ägnat många funderingar kring transsexualism 

och över om han själv är transsexuell efter att denna viktiga händelse inträffat. Samtidigt 

väljer han att visa upp att denna process gick relativt snabbt, då han redan efter ett och ett 

halvt år senare, eller ett halvår senare bytte namn och året efter det kom ut som transsexuell. 

Kalle visar här upp, att genom att berätta om händelseförloppet, att han var och är säker i sina 

identitetsanspråk. Namnbytet kan även ses som att kontexten har förändrats för Kalle och att 

han nu befinner sig i en ny kontext samt att hans identitetsanspråk har förändrats, han är inte 

tjej. 

 

Ytterligare ett viktigt identitetsanspråk som han gör och som kan ses som en viktig del i hans 

identitetsskapande är den insikt han kom till, för jag hade kommit så långt att ok, jag är inte 

tjej [B: mm] det var liksom, så långt hade jag kommit, inte tjej, men sen vad det skulle bli 

resten det visste jag inte. Förutom att Kalle här tydligt markerar sin ståndpunkt, att han inte är 

tjej så framkommer det att han vid tidpunkten då han bytte namn, ännu inte var helt säker på 

vad han ville göra för anspråk och framföranden i sin identitet förutom detta. 

 

Kalles tydliga betonande på att han endast hittade en svensk sida och hans tilläggande på den 

tiden, kan förstås som att även detta är kontextbundet. Genom att Kalle lägger till detta 

påvisar han att han idag anser att det finns mer svensk information och hemsidor på Internet, 

till skillnad från då det endast fanns en.  

 

Ett identitetsanspråk och identitetsframförande som Kalle gör är när han väljer att berätta om 

när han kom ut som transsexuell. Anspråket Kalle gör på att vara transsexuell kan ses vara 

nära förbundet med hans identitetsframförande kring namnbytet. Namnet är som tidigare 

nämnt till stor del kopplat till det kön man vill tillhöra och det sociala kön som vanligtvis 

medföljer (Griggs, 1998; Johnson, 2007; Schrock et al., 2005). Det föreligger även en annan 

kontext i efter det så kom jag ut som TS, som kille, där innebörden av hans framförande får en 

helt annan karaktär och kan ses som essentiell för vändpunkten i hans liv. Denna innebörd blir 

synlig när det Kalle säger lite senare i berättelsen, lyfts in i kontexten som handlar om hur 

andra kan reagera när han kommer ut med att han är transsexuell, främst i heteronormativa 

sammanhang. 

 

Kalle: [kort paus] och sen kommer det här, ”Ja men det är modigt att du vågar” och - det 

är inte modigt, jag kunde välja att leva eller inte leva, jag valde att leva. Vad är det 

för modigt med det? Det gör alla andra […] Eller de flesta andra. Det blir lite, det 

blir lite så här, ”Åh men gud vad duktig du är som faktiskt vågar göra det här”, det 

blir lite offermentalitet och jag tycker inte om det. Jag är inget offer. 
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Vändpunkten och att Kalle kom ut som transsexuell och därmed påbörjade sin 

könskorrigering får en fördjupad innebörd när detta kontextualiseras. Genom att Kalle 

uttrycker att jag kunde välja att leva eller inte leva, jag valde att leva, kan det ses som att han 

här visar upp att han har mått dåligt tidigare och att insikten om att vara transsexuell och att 

genomgå könskorrigering, kan tolkas som att den har räddat hans liv. Genomgående i 

litteratur har den mentala hälsoaspekten tagits upp hos transsexuella utifrån olika aspekter. 

Många transsexuella mår generellt dåligt, men det visar sig även att majoriteten mår avsevärt 

bättre när de påbörjat sin könskorrigering eller är klara (se exempelvis Benjamin, 1966; 

Heath, 2006; Landén et al., 2001). 

 

Kalle visar även upp en annan aspekt av att vara transsexuell som är av betydelse att lyfta in i, 

nämligen att han blir ibland tillskriven att vara ett offer av andra, som han tydligt positionerar 

sig emot genom att uttrycka Jag är inget offer. Det Kalle berättar kan även ses som att han 

gör ett viktigt identitetsanspråk, han är inget offer. Synen på vad som är avvikande eller inte 

är nära förbundet med vilken kulturell kontext en individ befinner sig i (jfr Berger & 

Luckmann, 1979; Burr, 2004). Genom att Kalle uttrycker att det finns en offermentalitet kan 

det ses som att transsexualism utifrån en kulturell kontext, ses som avvikande och att det finns 

en syn på transsexuella som att de är offer. 

 

Utdrag 1 får ytterligare en fördjupad kontext om det Kalle säger mot slutet av intervjun lyfts 

in.  

 

Bella:  När började du tänka på det här med […] hormoner överhuvudtaget?  

 

Kalle:  Alltså det var ju i samma veva som, min kompis fråga mig om jag var transsexuell 

och jag sa nej och när jag då började söka på det på nätet, då läste jag mycket, 

alltså, såhär - hormonbehandling, ”Oh shit, kan jag få skägg?” Så det kom i 

samma veva liksom [B: mm] och eh, det första jag tänkte på var skägg [B: mm] 

och mm, det var nog det viktigaste [B: mm] 

 

Som Kalle tidigare visat upp i sin berättelse har skägg haft en stor betydelse för honom redan 

sedan han var liten och är ett av de viktigaste identitetsanspråk han gör under sin berättelse. I 

sin roll som medkonstruktör, frågar Bella mot slutet av intervjun ytterligare en fråga kring 

temat hormoner, dels för att stämma av om hon uppfattat Kalle rätt under berättelsens gång 

men även för att avsluta med en fråga i nära anslutning till öppningsfrågan. På så vis kan det 

bli en naturlig avslutning på intervjun, i och med att samma tema som påbörjar samtalet även 

avslutar det. Dessutom ges Kalle en möjlighet att omformulera sig, lägga till eller förtydliga 

det han berättat tidigare. 

 

Kalle väljer att gå tillbaka till det han berättade i början av samtalet och kan ses i detta tema i 

utdrag 1. Kalle säger Alltså det var ju i samma veva som, min kompis fråga mig om jag var 

transsexuell och jag sa nej. Kalles uttryck det första jag tänkte på var skägg kan åter ses som 

att det för Kalle är viktigt att framhäva betydelsen av skägg och kan även ses som ett 

identitetsframförande han gör. Det som även kan ses är att även Kalle väljer att mot slutet av 

intervjun gå tillbaka till början av sin berättelse och anknyter igen till händelsen då han kom 

till insikt att vara transsexuell, som kan ses som en vändpunkt. Hormonbehandling ger som 

nämnt flertal olika effekter för transmän (se exempelvis Heath, 2006), men det Kalle väljer att 
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visa upp är alltså, såhär - hormonbehandling, ”Oh shit, kan jag få skägg?” Detta uttalande 

kan ses som väldigt talande för vad som är betydelsefullt för Kalle och hans 

identitetsskapande i samband med hormonbehandling, men även hur han säger det, är av 

betydelse i livsberättelser som nämnts. Även här använder Kalle sig själv som aktör och hans 

återspegling av den kontext han befann sig i när han upptäckte detta, blir mer levande i och 

med att han återuppspelar sin reaktion för oss.  

 

Det Kalle väljer att berätta om när han sökte information på Internet är nämligen att han fann 

att han äntligen kan få skägg och tillägger att och mm, det var nog det viktigaste. Så 

hormonbehandling är viktig och betydelsefull för Kalle. Genom att han vidare säger det var 

nog det viktigaste kan det igen ses som att den historiska kontexten har förändrats och de 

tolkningar som gjorts kan styrkas till det som finns i utdrag 1 under det första temat, 

exempelvis att betydelsen har minskat just mer hormoner han fått. Avslutningsvis kan det 

sägas att Bellas avslutande fråga till Kalle, får positivt gehör. Kalle väljer nämligen själv att 

både tillföra en del ny information kring det vi tidigare samtalat om och avslutar med att åter 

igen välja att visa upp, det som visar sig vara en viktig händelse i hans liv, genom att själv 

välja att framföra hur viktiga hormoner är i sitt identitetsframförande. 

 

 

Sammanfattning 

Kalle gör i sitt identitetsskapande identitetsframföranden, där han visar upp sig i olika 

relationer och gör anspråk på vem han vill vara i de olika kontexterna. Ett identitetsanspråk 

han gör är exempelvis att ha skägg, som är ett resultat av hormonbehandlingen, vilket gör att 

han passerar som biologisk kille. Genom att Kalle relaterar till och använder sig av olika 

aktörer i berättelsen visar han upp relevanta andra som tillskriver honom egenskaper som 

antingen visar på något positivt eller negativt för honom och hans identitetsskapande. Vad 

Kalle ständigt återkommer till är HBT-världen, heteronormativa världen och stereotyper. 

Dessa aktörer använder Kalle sig av då han kontextualiserar, hur han bör vara både 

utseendemässigt och beteendemässigt, i relation till andra. Kalle väljer att dela in de olika 

världarna för att beskriva hur mycket han passerar då han upplever en skillnad. Stereotyper 

visar på det komplexa med livsberättelser där det icke koherenta, motsägelsefullheten, 

uppstår. I Kalles berättelse framkommer det att han inte vill vara stereotyp men ändå är det ett 

av de anspråk som tillskrivs Kalle och som han försöker relatera till. Kalles vändpunkt kan ses 

som en stor händelse i hans identitetsskapande då han kommer till insikt med att vara 

transsexuell och har därmed till stor del omformat hans liv. 
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Diskussion 

Här nedan diskuterar vi våra slutsatser av resultatet tillsammans med metodval och teoretisk 

utgångspunkt. Vi för även ett resonemang huruvida vi kan validera vår undersökning samt 

förslag till vidare forskning. 

 

Våra resultat visar att delarna könshormoner, könskorrigerande kirurgi och könsroll i en 

social kontext är beroende av varandra för att kunna passera i det önskade könet. Den 

ömsesidiga växelverkan mellan könshormonernas effekter och sociala relationer, gör att Kalle 

upplever att han lättare passerar som man och tillsammans med mastektomin blir intrycket 

totalt. Vi kan se att i Kalles berättelse har det sociala inflytandet stor betydelse för att passera 

och han upplever att han passerar olika mycket i olika kontexter, exempelvis HBT-

sammanhang och heterosammanhang. Forskning utifrån påverkan av relationella och sociala 

kontexter för transsexuella har släpat efter, till skillnad från det biomedicinska 

forskningsfältet (jfr Wassersug et al., 2007). Vi hoppas genom vår undersökning kunna 

komplettera kunskap till den som finns om transsexualism, utifrån vårt teoretiska perspektiv.  

Vi hoppas också att denna kunskap om könshormoners påverkan i de sociala kontexterna kan 

underlättar bemötandet för de ungdomar som funderar på om de är transexuella eller ej, då en 

uppskjuten pubertet kan underlätta en eventuell transition genom att de primära 

könskaraktäriska könsdragen ej hunnit blivit befästa (se exempelvis Stainton Rogers & 

Stainton Rogers, 2002). 

 

En slutsats som kan göras av denna studie är den oerhörda kraft som finns i de socialt 

konstruerade normerna och hur svårt det är för en individ att bryta mot normen. Kalle gör 

anspråk vid flera tillfällen hur han inte vill vara en stereotypisk kille och försöker att bryta 

mot normen. Däremot genom att han ändå blir tillskriven en stereotyp könsroll, känner han 

sig tvungen att upprätthålla de villkor normen dikterar genom att ibland göra saker han 

egentligen inte vill utifrån vikten av att fortsätta kunna passera som kille.  

 

Vikten av könshormoners effekter att kunna passera som man och att bli bekräftad av 

omgivningen i Kalles berättelse har vi känt igen från och kunnat koppla till tidigare forskning 

och litteratur. Men också upprätthållande av könsroller och förväntningar kring dessa kan 

kopplas till forskning (Johnson, 2007; Stainton Rogers & Stainton Rogers, 2002). Det hade 

varit intressant om det hade funnits saker som visat på det motsatta. Då vår respondent var väl 

påläst om transsexualism och bland annat studerat genus, tror vi att det kan ha påverkat de 

resultat vi har fått. En annan tanke är att då Kalle har flyttat många gånger så har han provat 

på nya kontexter att relatera till och därmed fått många nya erfarenheter. Dessutom tror vi att i 

och med att könskorrigeringen dragit ut på tiden så hade vår respondent haft mycket tid att 

kunna reflektera kring sin transition. 

 

I och med att det endast blev en livsberättelse, har vi försökt att balansera upp detta genom att 

göra analyserna i Kalles berättelse så omfattande som möjligt och låtit dessa ta upp en 

ansenlig del av uppsatsen som helhet. 

 

Genom forskarens hantverksskicklighet (Kvale, 1997), trovärdighet och moralisk integritet 

kan den narrativa analysen valideras (Johansson, 2005). Livsberättelser som teori och metod 

var något helt nytt för oss och det är svårt att avgöra hur väl vi varit metoden trogna. Särskilt 

genomförandet av intervjun var i efterhand något vi diskuterade mycket kring; om vi ibland 

som medkonstruktörer var alltför styrande. Efter genomgång av transkriberingsmaterialet 

visade det sig att vi tog liten plats verbalt, men var desto mer aktiva ickeverbalt. Det 

empiriska materialet visade sig vara väldigt fylligt och omfångsrikt, då respondenten var 
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vältalig och ofta exemplifierade sina resonemang. Å andra sidan, hur hade materialet sett ut 

om vi varit mer verbalt aktiva? Hade det visat på mer motsägelsefullheter i resultatet som inte 

kunnat styrkas av tidigare forskning? Det är dock en svår balansgång med hur verbalt aktiv 

intervjuaren som medkonstruktör bör vara då det finns risk för att styra respondenten till de 

resultat man vill ha. Istället för att låta respondenten göra egna val av det denne vill berätta 

(Mishler, 1999). 

 

Trovärdigheten gentemot Kalle visar vi honom genom att vara förberedda i att ha kunskaper 

om ämnet och i analysen där vi är så transparenta som möjligt. Vi validerar vår analys genom 

att visa berättelsens utdrag, med aktörer och publik som är relevanta för kontexten samt att 

visa upp oss som subjekt. Genom att göra tolkningar nära berättelsen och inte sväva för långt 

ifrån ökar vi validiteten, med andra ord giltigheten (jfr Kvale, 1997; Mishler, 1999). Vi kan 

bara göra anspråk på att vi har valt vissa tolkningar. Allt ses som en konstruktion och de 

tolkningar vi har gjort är också konstruktioner, på samma sätt som vi har valt vissa utdrag. 

Men däremot kan vi styrka dessa tolkningar genom att hänvisa till vårt empiriska material; 

Kalles berättelse och styrka våra kopplingar till forskning och teori. 

 

Vi har under arbetets gång försökt hålla ett etiskt resonemang och vår moraliska integritet 

uppvisar vi i materialet genom att göra noga efterforskningar; vilka uttryck, begrepp och 

referenser vi valt att använda för att inte stöta oss med berörda personer. Även etiska 

överväganden och ställningstaganden har gjorts under hela arbetet för att inte röja identitet 

(Vetenskapsrådet, 2002), undvika känsliga områden, att vi har delgett Kalle våra utdrag ur 

berättelsen samt att Kalle själv vill ta del av slutrapporten (Johansson, 2005). 

 

Ur generaliseringssynpunkt kan vi via igenkännande av gestaltning generalisera vårt material 

(Larsson, 2001). Genom att identifiera mönster i Kalles berättelse kan vi jämföra dessa 

mönster med tidigare forskning där dessa mönster framkommer, exempelvis när Kalle berättar 

om könsstereotypiska roller. Gestaltningen av fenomenet står i fokus men kontexten är också 

relevant (a.a.). Genom att tolka vilka identitetsanspråk Kalle gör när han berättar om dessa 

könsstereotyper kan vi därmed jämföra hur tidigare forskning tolkar sina resultat i liknande 

kontexter. 

 

Vårt val av livsberättelser som teori, är både en metodologisk och en teoretisk ansats 

(Johansson, 2005; Mishler, 1999). Att använda sig av just livsberättelser som teori i praktiskt 

socialt arbete med människor, anser vi att det kan tillföra ytterligare ett synsätt till att försöka 

förstå människor på. Det socialkonstruktivistiska perspektivet som förståelsebas har varit till 

stor hjälp för att synliggöra betydelsen av den sociala och relationella kontexten i analysen. 

Kalles berättelse visar på återkommande kontexter där HBT-världen och heteronormativa 

världen har stor plats. Här skulle det tänkas vara förenligt att applicera queerteori på analysen 

av en berättelse av detta slag men vi gjorde en avgränsning till att endast ha en teoretisk 

ansats. Det kan vara ett förslag till vidare forskning att applicera queerteorin för att få 

ytterligare en dimension på fenomenet. 

 

Vi kan inte låta bli att spekulera kring hur identitetsskapande skulle se ut, om det fanns fler än 

två juridiska kön i Sverige. Nepal har nämligen före årsskiftet 2007 beslutat att erkänna fler 

än två juridiska kön, med motivering att ens könsidentitet inte får diskrimineras. Detta innebär 

i praktiken att identitetshandlingar kan skrivas ut utifrån vilken könsidentitet individen 

upplever sig ha, oberoende av biologiskt kön. Vilka konsekvenser skulle synen på 

transsexualism få, om även den svenska lagstiftningen skulle införa detta i framtiden? Ett 

annat förslag på vidare forskning är att göra en ny attitydundersökning där svenska folket får 
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ta ställning till Nepals lagändring och om det finns en önskan om sådan lagförändring även 

här.
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Bilaga 1. 

 

 

 

 

Stockholm 2007-11-20 

 

 

 

 

Hej 

 

Vi heter Isabella och Anki och är två socionomstuderande på Socialhögskolan i Stockholm.  

Till vår c-uppsats söker vi intervjupersoner, där vi vill undersöka transsexuellas erfarenheter 

av hormonbehandling och hur hormonerna påverkar identitetsskapandet. Du ska vara 

transsexuell och påbörjat hormonbehandlingen minst fyra månader tillbaka. 

 

Vi följer de forskningsetiska principerna från Vetenskapsrådet där individskyddskravet 

betonas. Detta innebär bland annat att deltagandet i undersökningen är frivilligt och att du har 

rätt att avbryta din medverkan när som helst. Samtalet kommer att spelas in och materialet 

kommer att hanteras konfidentiellt och bara av oss. Innan samtalet börjar går vi igenom de 

forskningsetiska principerna mer utförligt. 

 

Tanken är att du som intervjuperson berättar för oss om dina upplevelser och erfarenheter, så 

kallade livsberättelser. Tiden för intervjun kan variera men uppskattningsvis cirka en timme. 

Platsen för intervjun kommer vi överrens om. 

 

Så här kan du nå oss: 

 

Isabella Wand 

Mobil: xxx-xxxxxxx 

Mejladress: xxxxxxxxxxxxx 

 

Anki Bexelius Parijs 

Mobil: xxx-xxxxxxx 

Mejladress: xxxxxxxxxxxxx 

 

 

Vår handledare är Katarina Gustafson på Institutionen för socialt arbete, Socialhögskolan, 

Stockholms Universitet. 

 

 

 

Med Vänlig Hälsning 

 

Anki och Bella 
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Bilaga 2. 
 

 

Syfte 

 

Syftet med denna studie är att undersöka transsexuellas identitetsskapande och erfarenheter i 

samband med hormonbehandling. För att kunna ta del av transsexuellas identitetsskapande 

har vi valt att använda oss av livsberättelser vilket leder oss in på ett delsyfte, som är att 

fördjupa oss i den narrativa ansatsen.  

 

 

Frågeställningar: 

 

 Vilka identitetsanspråk görs i berättelsen? 

 

 Vilka identitetsframföranden görs i berättelsen? 

 

 Vilka och hur visar respondenten upp sig i berättelsen? 

 

 

 

Öppningsfrågor 

 

Vill du berätta från det du började med hormonbehandlingen tills idag? 

 

Berätta om hur hormonbehandlingen påverkat dig? 

 

Vad betyder hormonbehandlingen för dig? 

 

Tänka på: (teman) 

 

 Innan HB  

 Under HB 

 Det känslomässiga och fysiska 

 Närståendes tillskrivna bilder 

 Egen bild av sig själv 

 Hormonernas verkan 

 Synliga/dolda förändringar 
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Hjälpformuleringar: 

Kan du ge exempel? Vad hände?  Kan du berätta…. 

Hur kändes det? Hur gick det till? Kan du beskriva…. 

 

Vilka situationer/sammanhang? 

I vilka sociala sammanhang? 

 

Egna definieringar? 

 Vad är det att vara TS? 

 Vad brukar du definiera dig som? (transman, FTM?) 

 Kallade dig nåt annat innan? (identitetskoppling) 

 

Ur Johansson (2005) 

Känsliga ämnen  
Mycket handlar om tempo, gå långsamt framåt, vänta och avbryt inte deras 
berättande, vänta på att de skall känna tillit. 
 
Repetition  
Repetition av andras meningar och idéer i samspel, är ett sätt som kan ge bränsle åt 
ett samtal. 
 
Tystnad 
Vissa erfarenheter är särskilt svåra att tala om, eller man antas inte tala om dem. Det 
är då tystnaden inträder. Inte tystnad nödvändigtvis som en paus, ett faktiskt 
uppehåll i samtalsflödet, utan en frånvaro av tal. Detta gäller både berättaren och 
lyssnaren. Tystnader är något man skapar tillsammans. 
 
Vändpunkter 
Kan det identifieras vändpunkter som är av särskild vikt för identitetsskapandet? 
Följa upp? 
 


