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Om sexuellt begär och könsidentiteter ur ett transperspektiv 

Amina Lebbad 

Abstract 

Syftet med denna uppsats är att utifrån ett transperspektiv förstå hur transpersoners kön och 

sexualitet förhålls till varandra utifrån kropp, tid och partners. Studiens material består av 

intervjuer med tre olika transpersoner om deras könsidentitet, sexuella läggning och 

transerfarenheter. Som teoretiskt ramverk står Judith Butlers Gender Trouble som exempel på 

queerteori, samt Jay Prossers Second Skins som exempel på transteori. Resultatet av studien är 

att subjekts identitet och begär står i relation till varandra samt att transpersoners antagna eller 

aktiva gränsöverskridanden gör att de som subjekt kan erfara denna relation med större 

tydlighet och över flera kategorier, med kropp, tid och partners som tydligast exempel. 
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Inledning 

Jag har ofta uppfattat diskurser om kön inom genusvetenskap som abstrakta, svårbegripliga 

och krångliga att applicera på verkliga livet. Som transperson kan det ofta skava för mig att 

höra cispersoner som aldrig upplevt könsdysfori, ett psykologiskt obehag av att tilldelats fel 

kön (Psykologiguiden), som aldrig behövt välja mellan kroppsligt obehag eller våldet från 

oförstående transfober, prata om kön och könade kroppar som något teoretiskt när det är så 

praktiskt påtagligt för mig och många andra transpersoner. Jag har alltid drivits av 

nyfikenheten att förstå mig själv och andra, med en premiss som bygger på respekt och 

förståelse, där det vi teoretiserar om grundar sig i den erfarenhet som finns i vår värld.  

Att hitta en brygga mellan teori och erfarenhet blir viktigt för mig. När denna brygga inte 

finns måste den skapas. En värld där de akademiska och kroppsliga sfärerna existerar åtskilt 

är något som inte bara gör mig frustrerad utan nästintill apatisk. Det är mot denna bakgrund 

som idén om min studie kom till. Queerteoretiker som Judith Butler skriver texter som är 

banbrytande men svårbegripliga, där det ibland krockar när en utgår ifrån ett transperspektiv. 

För hur ska vi förstå skapandet av kön när vi ser kroppar som bryter mot de normerna? Hur 

formas den syn som med en genomslående kraft gör det tydligt hur vi ska förstå och förhålla 

oss till våra kroppar i ett snävt och rigitt schema? Hur applicerar vi dessa teorier på det 

verkliga livet för marginaliserade subjekt? 

Att queer- och transteori alltid behöver stå i konflikt med varandra är däremot inte per 

automatik givet. Det går att använda sig av båda teorierna i symbios med varandra. J. Jack 

Halberstam prövar och utarbetar i In a queer time and place (2005) vilken signifikans 

transpersoners kroppar får genom queerandet av tider och platser samt hur filmatiseringen av 

mordet på Brandon Teena, en ung transman, förstås ur ett queert perspektiv.  

Men jag saknar sätt att förstå den konflikt som ibland uppstår mellan queer och trans som 

teoretiska perspektiv, samt vad den bottnar i. Butlers Gender Trouble (1990), som blivit en av 

queerteorins kanske mest kända texter, och Jay Prossers Second Skins (1998), där en central 

och tidig kritik mot Butler ges ifrån ett transteoretiskt ramverk, är i detta sammanhang två 

böcker som får utgöra ett exempel på var och hur den konflikten framkommer.  
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I centrum för konflikten står vilken roll det sexuella begäret har i förhållandet till kön, vad 

sambandet kan tänkas vara, och hur de interagerar med varandra inom en kropp som gör 

revolution med könet. Jag är intresserad av att pröva teori mot transpersoners levda 

erfarenheter.  

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka relationen mellan sexuellt begär och könsidentitet. 

Detta syfte innefattar två delar: För det första att studera transpersoners erfarenheter och för 

det andra att jämföra hur två teorier inom queerforskning respektive transforskning kan 

prövas mot transerfarenheter. Uppsatsen inbegriper med andra ord ett moment av komparativ 

metaanalys. 

Det övergripande syftet sönderfaller i följande frågeställningar: 

Hur relaterar transpersoners kön och sexualitet till varandra, och till hur de förstår sina 

transerfarenheter? Med följdfrågor; 

1. Vilken betydelse får kropp? 

2. Vilken betydelse får tid? 

3. Vilken betydelse får partners uppfattning om sexualitet och kön? 

Hur fungerar Butler respektive Prossers förståelse av kön i förhållande till transpersoners 

erfarenheter? 

Disposition 

Jag inleder med att förklara vilka material och metoder jag använt mig av för att samla in samt 

behandla materialet. Efter det går jag in på de etiska aspekterna av den här uppsatsen och hur 

jag tänkt kring mitt arbete ur ett etiskt perspektiv. För att göra läsandet enklare finns det efter 

det ett kapitel om centrala begrepp som förklarar olika ord och termer som används i 

uppsatsen. Vidare går jag in på tidigare forskning som också tar upp transerfarenheter, och 

sedan vilka teorier jag använt mig av, vad som motiverat mig till att använda dem, och hur de 
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förhåller sig till varandra. En kort bakgrund av ämnet ges för en mer ingående förståelse av 

vad uppsatsen är sprungen ur och blir en inledning av analysen, som består av tre delar. Dessa 

delar handlar om kroppen, tiden och partners. Därefter avslutas uppsatsen med en 

sammanfattning av mitt resultat och en sammanfattande diskussion av den teori som prövats. 

Material och metod 

Anledningen till att jag valt att använda mig av intervjuer som material i denna studie är att 

jag vill pröva hur levda erfarenheter kan förstås med hjälp av de teorier jag använder mig av. 

Förhållningssättet till kön blir i min uppfattning mer påtagligt och närvarande för 

transpersoner, då brytandet av normer oftast gör det som skaver uppenbart; i detta 

sammanhang individens kön.  

Inför studien har semistrukturerade djupintervjuer skett med tre självidentiferade 

transpersoner om deras könsidentitet, sexuella läggning, och sammanflätningen av dem. 

Informanterna har i förväg fått tillgång till mitt intervjuprotokoll (som kan läsas i bilaga 1), 

där mina planerade frågor står, men har också fått besvara frågor som jag funnit intressanta att 

ställa just med tanke på det de har berättat i stunden. Intervjuerna har skett i informantens 

hem, mitt hem och över Skype. Samtliga intervjuer har spelats in och transkriberats av mig 

personligen. 

Min efterlysning av informanter gjordes via Facebook, där jag skrev ett publikt inlägg om att 

jag sökte transpersoner som var intresserade av att vara med i en studie om könsskapande och 

sexuellt begär. Jag har varit väldigt tydlig med att jag har en relativt bred syn på vad en 

transperson är, och att jag inte letar efter en specifik typ av transperson, då personer som 

identifierar sig som trans ofta exkluderas om de inte visar ett tydligt begär att genomgå en 

könskorrigering. Eftersom jag uppfattar den bilden som väldigt snäv och onödig i relation till 

denna studie var det viktigt för mig att vara tydlig med detta. 

Att välja semistrukturerade intervjuer som metod har varit givande för mig då de fångar upp 

kärnan av vilken information jag vill få fram om informanternas erfarenheter, men också 

lämnar utrymme för spontanitet då det ger mig tillfälle att ta del av information jag aldrig 

annars skulle ha haft möjlighet att få (Hesse-Biber och Leavy 2007: 115-116). 
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Jag använder mig av situerad kunskap som metod för att försöka nå en feministisk objektivitet 

gällande det jag skriver. Donna Haraway beskriver det bäst i Situated Knowledges (1988) där 

hon tar upp hur feministisk forskning bör arbeta med förståelse av objektivitet. Genom att 

positionera mig själv som forskare i relation till mitt forskningsobjekt kan de läsare som tar 

del av min studie få en djupare förståelse för hur jag dels gått tillväga i mitt arbete men också 

hur jag i min maktposition som forskare färgar de resultat jag når fram till. För att vara så 

ärlig och transparent som möjligt i denna uppsats väljer jag därför att situera mig själv i 

förhållande till det material jag jobbar med. Genom att tydligt utgå ifrån mig själv och ge en 

begriplig bakgrund menar jag att det blir enklare att förstå hur jag går tillväga med att tillämpa 

olika teorier och hur jag analyserar mitt material. 

Informanterna 

Mina informanter är Alexa, som är en 20 år gammal stockholmare. Alexa föredrar pronomen 

hon/henne och identifierar sig själv som transkvinna. Max bor även han i Stockholm och 

föredrar pronomen han/honom, är 22 år och identifierar sig som icke-binär transmaskulin. 

Den sista informanten, Sam, identifierar sig som icke-binär och är 27 år gammal. Sam 

föredrar pronomen hen eller han. Sam bor i Berlin. 

Av en slump har det visat sig att samtliga informanter har läst genusvetenskap på olika nivåer 

(det har alltså inte varit ett krav från mig eller ens något jag letat efter hos mina informanter). 

De har därför redan haft en bakgrund och delvis förståelse för de begrepp och verktyg jag 

använt mig av. Deras akademiska bakgrund kan färga hur de ser på sina liv och förstår den 

värld de lever i, men jag har gjort avvägningen att inte se det som ett problem då de ändå har 

olika infallsvinklar och erfarenheter som ger ett varierat material. 

Etik 

För mig har den etiska aspekten av denna uppsats varit väldigt viktig. Då transpersoner 

fortfarande utsätts för diskriminering, förtryck och våld bara för att de är trans har det varit 

viktigt för mig att vara tydlig med hur informationen jag får av mina informanter samlas in, 

hanteras och används. Samtliga informanter har tilldelats ett nytt namn, information som kan 

tänkas avslöja vem dem är har jag valt att anonymisera på olika sätt. Alla informanter har 



5 

 

även fått frågorna skickade till sig i förhand, för att kunna förbereda sig på vad jag kommer 

att ställa för slags frågor, men även för att kunna avgöra om de kan vara med i studien.  

Trots att jag försökt att skydda informanternas identitet så mycket som möjligt finns risken 

fortfarande att en som läsare kan lista ut vem informanterna är. Därför har jag även varnat i 

förhand om detta, så att alla informanter vet om vad risken är innan de deltar i studien. Jag har 

även varit tydlig med att informanterna kan välja att dra sig ur studien både innan, under och 

efter intervjun. Informationen jag skickat ut i förhand kan läsas i bilaga 2. 

Centrala begrepp 

Trans är ett latinskt ord som kan översättas till bortom eller på andra sidan. Trans som prefix 

används då i kontext av kön eller genus där en transperson går bortom den normativa 

förståelsen av kroppen och könsroller. Ofta används begreppet transsexuell när en pratar om 

transpersoner, alltså en person som blivit tilldelat ett kön som den inte identifierar sig med 

och då väljer att genomgå en könskorrigering (1177 vårdguiden). Ur samma bakgrund 

kommer ordet cis, som på latin betyder på samma sida eller på denna sida av. Cis används 

som ett prefix för en individs kön/genus när personen är bekväm med det kön som tilldelats 

av samhället. 

På hemsidan transformering.se, skapad av RFSL Ungdom för att ge mer information kring 

ämnet, förklaras begreppet: 

 "Trans" är en förkortning för transperson, som är ett 

paraplybegrepp för personer som bryter mot samhällets normer för 

kön och könsidentitet. Gemensamt för transpersoner är att ens 

könsidentitet eller könsuttryck inte stämmer överens med det 

juridiska kön en tilldelades vid födseln och som bestämdes av hur 

ens kropp såg ut och tolkades då. (Transformering 2015) 

Jag har valt att inte utgå ifrån termen transsexualism då jag anser den vara för snäv. Det är 

inte alla transpersoner som vill genomgå könskorrigering eller som vill fullfölja en hel 

behandling av könskorrigering i form av hormonterapi, kirurgiska ingrepp, gå hos en logoped 

m.m. En del transpersoner väljer istället att leva i den kropp som de fötts i, utan korrigering, 

men väljer att gå bortom det kön och den könsnormativa bild av sin kropp som de blivit 
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tilldelade. Därför använder jag i denna studie främst trans- och transpersoner, som kan ses 

som ett paraplybegrepp för samtliga kroppar och individer som bryter mot dessa oskrivna 

regler och normer om sina kön. 

Det är viktigt att förstå begreppet kön vid läsandet av denna uppsats. När jag talar om kön gör 

jag ingen distinktion mellan kön och genus, utan använder endast kön. Genus får ofta stå för 

det psykiska och kön för det kroppsliga, där ett stort fokus läggs på dem som två olika, 

avgränsande begrepp inom genusvetenskapen. Istället utgår jag, utifrån Butler, om tanken på 

kön som en diskursiv förståelse av kropp och hur individer förstås som könade varelser. Det 

går inte att skilja våra anatomiska kroppsdelar, som till exempel våra könsorgan, från vår 

kulturella förståelse av vår könsidentitet. Butler redogjorde för detta när hon skrev; “hence, 

sex could not qualify as prediscursive anatomical facticity. Indeed, sex, by definition, will be 

shown to have been gender all along. “(Butler 1999:12) 

Drag, som tas upp i samband med Butler, är ett uppträdande där en person uppträder som 

manlig eller kvinnlig i ett nästan överdrivet eller parodiserande framförande, där personen 

som utför det här ofta kallas för antingen dragqueen eller dragking, beroende på vilket 

könsuttryck personen vill draga. 

I vårt samhälle utgår vi från en normativ bild av hur sexualitet och sexuella begär uttrycks, 

detta kallas oftast för heteronormativitet. Den dominerande normen utgår ifrån att människor 

attraheras sexuellt av personer av motsatt kön. Människor antas vara heterosexuella, och allt 

som faller utanför denna normativa bild stämplas som abnormalt eller till och med 

patologiseras (Ambjörnsson 2006: 51-53).   

Heteronormer utgår även ifrån en bild om hur kön kan förstås som antas vara universell för 

hela mänskligheten. Normen är att endast attraheras av personer av motsatt kön, vilket betyder 

att kön som går utanför en binär förståelse av kön hotar den normen. Som motsats till 

heteronormen används ofta begreppet queer, vilket används ibland i betydelsen som ett 

brytande mot heteronormen (RFSL 2015). Då transpersoners kroppar ofta bryter mot 

heteronormativiteten stämplas de oftast som queera. 

En viktig aspekt av Butlers teorier är hur hon förklarar och beskriver heterosexualitet och dess 

relation till kön. I sin teori om den heterosexuella matrisen menar hon att heterosexualitet 

ställer upp kroppar, kön, och begär i två binära kategorier som ställs emot varandra; kvinna 

och man. Dessa ställs emot varandra för att skiljas åt i grupperingar av maskulin och feminin, 

där det då antas att dessa två grupperingar alltid ska vara olika för varandra men även begära 
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den andre. Vår förståelse av man och kvinna är enligt Butler effekten av denna heterosexuella 

matris.  

Denna uppsats behandlar även begreppet tid, ur ett queert perspektiv. Det finns olika sätt att 

använda begreppet tid på i detta sammanhang. I antologin Livslinjer (2010) skriver Fanny 

Ambjörnsson och Maria Jönsson om hur åldrande och livslinjer stakas upp av heteronormer, 

där det är underförstått vad en person ska genomgå under sitt liv, ”hur genus och sexualitet 

konstrueras i relation till ålder och åldrande”. (Ambjörnsson och Jönsson 2010: 8) 

Hur jag använder mig av begreppet tid och ålder är däremot skilt från denna förståelse, även 

om den ändå är relevant. Tid kan här istället förstås utifrån förändring, där utvecklingen av 

händelser som har skett, sker, och kommer att ske, kan uppfattas som tid. Tid som begrepp 

här är kronologiska ordningar av händelser, skeenden och den förändring av jaget samt 

omvärlden som uppstår som reaktion till dessa händelser. Jag använder mig inte av tid som en 

utomstående faktor som identiteter samspelar med. Istället menar jag att tid kan ses som en 

faktor för identitetens utveckling. Med andra ord, tid blir inte ett heteronormativt ramverk 

utan istället ett element för ett skifte i identiteten. 

Med en av informanterna tas en del BDSM-termer upp som kan vara svåra att tolka för den 

opraktiserande. BDSM står för bondage & disciplin, dominance & submission samt sadism & 

masochism, och är ett paraplybegrepp för fetisch-/kinkpraktiker. En term som ofta används 

för det som inte är BDSM, som istället är normativa praktiker, kallas ofta för vanilj. Att leka i 

ett bdsm-kontext handlar om att utöva BDSM tillsammans med en eller flera partners. 

(Veniamagazine)  

Ordet scen har en dubbel betydelse inom BDSM-världen. En scen kan betyda ett scenario som 

ska spelas ut, i form av rollspel eller liknande. Scenen (oftast i bestämd singular) kan även 

referera till BDSM-communityt. När en refererar till exempel till den svenska BDSM-scenen 

menar en då det svenska BDSM-communityt. (Xeromag 2015) 

Tidigare forskning 

Transforskning är ett relativt ungt forskningsfält, vilket påverkar hur mycket tidigare 

forskning jag har kunnat hitta. Den inriktning jag hittat mest forskning kring handlar om 

transkroppar och hur transpersoner bemöts, speciellt i vården. I Sverige har vi till exempel 
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Signe Bremers avhandling Kroppslinjer (2011) som utforskar transpersoner erfarenhet av 

behandling inom vården, samt normativa mönster inom både lagen, och transvårdens 

diagnostisering samt behandling av transsexualism. Bremer visar på hur normer inom 

transvården påverkar vem som får behandling och hur den vården ser ut. Trots att min uppsats 

inte handlar om just vårdens roll ur ett transperspektiv är det viktigt att förstå hur transkroppar 

måste förhålla sig till en norm för att överhuvudtaget få genomföra en könskorrigering och 

hur den normen påverkar transpersoner, vilket jag tar upp kort i min analys. 

En annan formativ forskning för mitt arbete har varit författaren och aktivisten Leslie 

Feinbergs Transgender Warriors (1996) som behandlar kön i olika kulturer och historiska 

epoker samt de individer som genom historien överträtt rådande könsnormer. Genom 

personliga berättelser och historisk forskning visar Feinberg hur transpersoner, som hen själv, 

rört sig genom tidens rum. Transgender Warriors framställer en mer mångfacetterad bild av 

trans, som inte visar sig vara enhetlig i kontexten av kultur och tid. Det formar hur jag själv 

skriver och tänker på trans och transnarrativet, att jag ständigt måste komma ihåg att det inte 

finns en transkropp eller ett transnarrativ som talar för alla transpersoner. 

Susan Stryker skriver i Transgender history (2008) en historisk redogörelse av den 

amerikanska transrörelsen i modern tid. Stryker redogör för uppkomsten av transsexuellas och 

transvestiters rörelser efter andra världskriget, fram till transrörelsen i början av 2000-talet, 

och visar hur transrörelsen utvecklats samt förändrats under de senaste 100 åren. Där Feinberg 

vidgar sitt fokus till olika kulturella platser och ett längre tidsspann, snävar Stryker in på 

modern amerikansk historia, vilket haft en stor påverkan på hur världen förstår och ser på 

trans, men vilket också utelämnar transnarrativ som inte är USA-centrerade. Däremot ger 

Stryker en mer detaljerad genomgång av den historien, som ändå har spelat en väldig stor roll 

i den allmäna transhistorien, i en västerländsk kontext. 

Tidigare nämnda J. Jack Halberstams verk In a Queer Time and Place (2005) är en fallstudie 

om hur maskulinitet skapas och formas i hegemoniska och alternativa former, av t.ex. kvinnor 

och transmaskulina subjekt, samt hur massmedia approprierar det. Med Brandon Teenas 

livsberättelse som exempel, en ung transman som mördades under uppseendeväckande 

förhållanden, och massmedias skildring av Teenas liv i den kritikerrosade filmen Boys Don’t 

Cry studerar Halberstam ur ett queeranalytiskt perspektiv transrepresentation i olika 

mediaformer och hur maskulinitet gestaltas i olika kulturer och subkulturer samt inom olika 

medieformer.   
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Teori 

Scheman och drag 

En prominent forskare inom queerteori är litteraturvetaren Judith Butler. Gender Trouble: 

Feminism and the Subversion of Identity (1999) är en av Butlers mest kända verk, där hon 

genom att använda sig av poststrukturalism, diskursanalys och psykoanalys riktar kritik mot 

feminism och vår förståelse av kön. Jag utgår till stor del ifrån ett antal av teorierna i Gender 

Trouble, i synnerhet den heterosexuella matrisen och performativitet. Den heterosexuella 

matrisen är ett teoretiskt ramverk Butler använder för att peka på en normativ förståelse av 

sexualitet, där manlighet och kvinnlighet produceras som sina varandras antagonister i en 

binär dikotomi, där relationerna mellan dessa två parter ska ha ett reproduktivt syfte. Butler 

menar att vår förståelse av kön skapas för att följa en heterosexuell matris, där genus blir en 

effekt. Hon pekar även på hur denna förståelse tvingats på oss och maskerats som ett naturligt 

skeende, där allt som inte följer detta schema stämplas som onaturligt.  

I Freuds teori om oidipuskomplexet menar han att varje barns utveckling har en period då en 

begär sin förälder av motsatt kön men att ett incestförbud yttrar sig som hinder. Barnet ser då 

den andre föräldern som sin rival och hanterar denna rivalitet genom att identifiera sig med 

den föräldern. En son som begär sin moder börjar alltså identifiera sig med sin far, då det 

uppfattas som att fadern är objektet för moderns begär, och överger sitt moderbegär genom att 

hitta ett nytt objekt att förflytta sitt eget begär till. (Butler 1999: 74-76) 

Butler menar dock att före incesttabuet yttrar sig ett annat tabu, nämligen det homosexuella 

tabuet. Barnet lär sig först att inte begära föräldern av samma kön och möts då av ett vägskäl. 

Antingen väljer barnet att identifiera sig med objektet som förlorats eller genom att befästa 

den maskulinitet/feminitet som den andra föräldern, rivalen (eller kanske ett tidigare förnekat 

objekt för begär), står för. Barnet fixerar alltså sin identitet i ramar av maskulinitet eller 

feminitet beroende på hur hen hanterar sitt oidipuskomplex. Det här lägger då grunden för den 

heterosexuella matrisen, där de två olika tabuna gör att vårt första sexuella begär för våra 

föräldrar skapar vårt genus. (Butler 1999: 80-82) 

Gender Trouble använder även det teoretiska begreppet performativitet. Butler menar att kön 

inte finns utan ständigt görs, i ett slags uppträdande. Utifrån Simone de Beauvoirs kända citat 

“man föds inte till kvinna, man blir det” förklarar Butler att kön är ett uppträdande som 

ständigt görs om, utan början eller slut. För Butler är kön en imitation av en tidigare imitation. 



10 

 

Där använder hon drag som exempel när hon skriver “[i]n imitating gender, drag implicitly 

reveals the imitative structure of gender itself - as well as its contingency” (Butler 1999: 175). 

Butler menar här alltså att genom att imitera kön visar utövare av drag hur könsuttryck är 

imitation, oavsett om personen gör kön omedvetet eller med ett parodiskt syfte. Vi har alla 

blivit inlärda av vår familj, våra vänner, lärare och resterande omgivning vad korrekt görande 

av kön är. Allt från hur vi klär oss, pratar eller till och med kissar är ett performativt görande 

av kön. 

Mycket av det Butler skriver om i Gender Trouble är viktigt att förstå, då Butler redogör hur 

kön inte är essentiellt utan att för den sakens skull få kön att framstå som vare sig imaginärt 

eller oviktigt. Att något är diskursivt eller socialt konstruerat betyder inte det att de är mindre 

verkligt eller totalt kan ignoreras. De lagar vi har i ett samhälle är socialt konstruerade men 

kan ha verkliga och ibland fatala konsekvenser om en inte följer dem. Det samma gäller kön 

och heteronormativitet. Däremot är det ibland svårt att förstå hur Butlers teorier kan 

appliceras på verkligheten. Varför finns det människor som jag själv, som inte följer den 

heterosexuella matrisen? Hur kommer det sig att vissas telos (grekiska för mål eller begär) 

blir att forma om kroppsdelar till att passa ett annat könsuttryck?  

Transition och subversion 

En prominent kritiker mot Butler är transteoretikern och litteraturvetaren Jay Prosser. För att 

tillämpa Butlers teorier och förstå dem utifrån ett transperspektiv har jag använt mig av den 

första delen av det första kapitlet ur Prossers bok Second Skins (1998) som handlar om just 

Butler och till stor del Gender Trouble. Som forskare utgår Prosser ifrån ett transnarrativ och 

transperspektiv, där han ställer viktiga frågor som problematiserar Butlers teorier.  

Det en transperson i sig gör, en transpersons själva sysselsättning, är att genomgå en 

transition av kön, att gå bortom det kön som tilldelats en och den idé av kön som råder som 

norm. Detta menar Prosser när han pratar om transitioner, alltså att göra en resa i det 

kroppsliga, psykiska och sociala för att resa ifrån, mot eller bortom kön. (Prosser 1998: 4-5) 

Prosser menar att transpersoner, av queerteoretiker som Butler, på gott och ont har framställts 

som subversiva subjekt vars enda syfte är att problematisera eller omstörta normer. Genom att 

använda transitioner diskursivt har queerteori ofta valt att lämna kroppen utanför, vilket han 

menar förminskar transkroppar till binära termer av subversiv eller hegemonisk. ”It seems 

clear that it cannot be adequate to reduce the complex body of work – sometimes essentialist 
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and biologistic – that transsexual narratives represent to these two operative binaries: 

literal/deliteralizing; subversive/hegemonic.” (Prosser 1998: 16) 

Den här kritiken har Butler besvarat i och med Bodies that Matter (1993) genom att granska 

kroppen och kön (sex) ur en materiell dimension och vilken signifikans det får för den 

heterosexuella hegemonin. Butler förklarar även hur performativitet inte är ett aktivt val som 

görs varje dag, utan ett omedvetet görande, som både kan vara subersivt eller förstärka den 

hegemoniska heterosexualitetsnormen. Prosser bemöter det här genom att peka på att Bodies 

that Matter till viss del upprepar de problematiska brister som han menar att teorierna i 

Gender Trouble innehar. (Prosser 1998: 44-45) 

En annan kritik Prosser tar upp är hur Butler talar om trans som ett homosexuellt görande. 

Han menar att Butler använder sig av beskrivningar av kön och trans som får det att verka 

som att trans i förhållande till cis är det homosexualitet är i förhållande till heterosexualitet. 

Trans, påstår Prosser, utmålas som ett homosexuellt könande, då den heterosexuella matrisen 

bygger på en förståelse av icke-heterosexuella könsskapanden som i grunden homosexuella. 

(Prosser 1998: 30-31) 

Prosser menar även att ”Gender trouble cannot account for a transsexual desire for sexed 

embodiment as telos” (Prosser 1998: 33). Med andra ord får transsubjektets syfte och mål en 

avsevärt liten roll i Butlers analys, medan de har en nyckelroll i transnarrativet. Att förstå och 

ta i beaktning ett subjekts intention avfärdar Butler indirekt som mindre viktigt genom att inte 

ta upp det. Att använda drag som exempel för performativitet utan att analysera just aktörens 

syfte med att draga är förmodligen ett sätt att tala om performativ i generella termer. Butler 

pekar på att omedvetna cispersoner gör kön på liknande sätt och menar alltså inte att 

performativitet är ett aktivt görande, men att förstå syftet bakom aktören (om den är medveten 

eller ej) kan vara en viktig pusselbit i att förstå hur könsperformativitet tas emot och förstås. 

Med fokus på Gender Trouble är det även viktigt att påpeka att tilldelandet av rollen som 

subversiv och omstörtande till individer inom en margnialiserad grupp i sig är problematisk. 

På sätt och vis lägger Butler ett stort ansvar på en grupp som redan är utsatt. Dessutom, vilket 

Prosser tar upp, är det i många transpersoners fall inte en avsikt att gå ifrån de könsnormer 

som finns, utan snarare att passera obemärkt inom dem. Dessa transpersoner uttrycker sig med 

ord och tankar som kan anses vara normativa, t.ex. genom att säga ”jag visste om att jag var 

en man för att jag lekte med bilar”. Det är intressant att förstå varför de gör detta, men kan 

också vara orättvist att lägga den bördan på dem, när alternativet kan vara att bli utstött eller 

mördad. 
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Prosser faller dock ibland i fällan av att vara essentialistisk och alltför simpel i sin förklaring 

av transpersoner, när han kritiserar Butler. Genom att generalisera transnarrativen om vad en 

transperson begär skapar han restriktioner för vår förståelse av transpersoner. Ibland finner jag 

mig själv gå ifrån att känna igen mig i det han tar upp, till att bli fullständigt alienerad inom 

loppet av en mening, när han till exempel skriver ”the matter that often most concerns the 

transsexual: the narrative of becoming a biological man or a biological woman (as oppossed 

to the performative of effecting one)” (Prosser 1998: 32).  

Genom att simplifiera och essentialisera man och kvinna i termer av biologisk (även 

biologiska termer är diskursiva), som att det är en renare form av att vara könad, som att 

transnarrativet handlar om att gå från att vara biologisk kvinna till biologisk man eller vice 

versa, skapar han en förståelse av trans och kön som essentialistiska. 

Även om Prosser ifrågasätter kritikers argument kring essenstialism, där han påpekar att 

”[w]hat has become most routine in theory is the evaluation of all representations on the basis 

of whether they reveal (‘good’: antiessentialist) or conceal (‘bad’: essentialist) their 

constructedness” (Prosser 1998: 15). Mitt läsande av Prosser får mig att tolka det som en 

ursäktande användning av essentialism. Att det är okej att essentialisera subjekt, kroppar eller 

kön om det sker med en marginaliserad röst, eller att det inte ens är ett sådant görande. 

Genom att simplifiera och rent ut sagt infantilisera diskursen mot essentialism blundar han för 

konsekvenserna av sina argument.  

Vi transpersoner inom den akademiska världen måste lägga grunden för begrepp och teorier 

som inte kan användas emot oss när vi redogör våra tankar. När vi faller in i förenklade 

argument och förklaringar som bottnar i en diskurs kring en essens inom kön stänger vi in oss 

själva i den bur transfober försöker fånga oss i. Istället måste vi redogöra för hur vår flykt 

ifrån cisnormer är lika acceptabla och av lika stort värde som andras flykt in i dem. 

Bakgrund 

Det är viktigt att förstå hur transpersoner har talats om i en västerländsk nutidskontext för att 

förstå relationen mellan sexualitet och transkroppar som funnits det senaste decenniet. Hur 

transpersoner talas om i feministiska rum har i många fall både påverkat synen av 

transpersoner som funnits och fortfarande finns, men även sättet på vilket transpersoner talat 
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om sig själva. Inom den radikalfeministiska rörelsen har det funnits röster, som exempelvis 

Janice Raymond, så kallade trans-exclusionary radical feminist (förkortat TERF), som aktivt 

arbetat för att exkludera transpersoner, i synnerhet transkvinnor, från att röra sig i rum 

ämnade för kvinnor. För dem har transkvinnor endast varit män som förklätt sig till kvinnor, 

snarare än att de har accepterat deras könsidentitet som kvinnor. (New Yorker 2014) 

I samband med detta har även argumenten från dessa TERF:s varit att transkvinnor endast 

känner ett begär av att vara kvinna och genomgå en könskorrigering för att de fetischerar 

vaginan. TERF:s menar att transkvinnor har ett sexuellt begär till att ha en vagina. Det här 

argumentet har tagits från Ray Blanchard, en psykolog som arbetat med transpersoner, som 

myntade begreppet och diagnosen autogynephilia. (New Yorker 2014) 

WPATH (World Professional Association for Transgender Health) har dock kritiserat 

diagnosen för att vara högst ovetenskaplig och att det inte finns styrkande empiriska bevis för 

Blanchards påståenden (Knudsonab, Cuyperec och Bockting 2011).  

Den här bilden av transkvinnor och transpersoner som individer med ett fetisherat behov av 

en vagina är en patologisering och ett misstänkliggörande av transpersoner som används som 

ett argument för att utesluta transpersoner ifrån rum på grund av transfobiska motiv, då 

personer som Raymond anser att transpersoner inte är vad de påstår sig vara, utan till exempel 

endast påstår sig vara kvinnor av perversa anledningar. 

Med det här som bakgrund är det av största vikt att förstå att jag motsätter mig den här bilden 

av transpersoner, inklusive mig själv. Den inte bara avfärdar transnarrativet som sjukligt utan 

används även som ett argument för att inte tro på transpersoners egna erfarenheter och 

förklaringar. När jag skriver om transpersoners relation till sin sexuella läggning menar jag 

alltså inte autogynefili. Inte heller menar jag att transpersoners motiv att inte identifiera sig 

med det kön de blivit tilldelade beror på ett fetisherande av ett könsorgan. Snarare vill jag 

förstå hur en individs sexuella läggning ska förstås i kontext till personens könsidentitet.  

Att jag valt just transpersoner som informanter beror på att de, i min mening, tänker oftare 

och ibland (men inte alltid) mer nyanserat på sin könsidentitet, då rådande könsnormer 

ständigt påminner de personer som bryter mot dem om sin könsidentitet, mer än de personer 

som inte bryter mot könsnormer. Transpersoner kan också över tid ha erfarenhet av flera olika 

positioneringar när det gäller könsidentitet och sexuell identitet, och därmed levd erfarenhet 

av flera perspektiv, då den sexuella läggningen ofta omdefinieras när en omdefinierar sin 

könsidentitet för omgivningen. 
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Analys 

Kroppen 

Kroppen är ett relativt genomforskat ämne inom transstudier. Min avsikt med denna studie 

har varit att inte lägga ett allt för stort fokus på kroppen, då jag funnit att det finns tillräckligt 

med studier och teorier om just det kroppsliga inom ämnet kön och trans. Dessutom upplever 

jag fokuset på kroppen, där allt det andra faller bort i bakgrunden, som allt för simplifierat 

inom ett ämne som är så komplext. Däremot går det inte att förneka den stora roll som 

kroppen faktiskt får när vi pratar om kön. Mina informanter har på eget bevåg tagit upp sin 

relation till sina kroppar och hur deras kroppsliga utvecklingar påverkat deras förståelse av 

både kön och sexualitet.  

I Gender Trouble lägger Butler en bristfällande liten vikt i just kroppens roll i hennes 

förståelse av kön. Den kritik Prosser riktar mot Gender Trouble, när han påstar att det 

transsexuella narrativet är att bli biologisk man eller kvinna, handlar om att fokuset ligger runt 

kroppen, en somatisk inriktning. Trots att inte alla transpersoner vill, som Prosser uttrycker 

sig, vara biologiska män eller biologiska kvinnor så är det vanligt att transpersoner känner ett 

obehag för den kropp de fötts in i.  

Det är vanligt att det obehaget, som ofta benämns som könsdyfori, först yttrar sig i början av 

puberteten, då det är vid den tiden de flesta kroppsattribut som anses vara könade kommer 

fram. För Alexa blev just den förändringen i takt med puberteten en källa för obehag. 

Kroppen blev ännu en markering på att hon inte sågs för det hon egentligen är, en kvinna. I 

vårt samtal nämner hon hur hon till viss del försökte kontrollera förändringen hon genomgick. 

Alexa: […] kroppen växer ju på ett visst sätt, dom flesta när man 

kommer i puberten. Ja men har man en manlig pubertet så... ja blir 

kroppen på ett visst sätt. Från mer slank till bredare, större 

överkropp. Bredare axlar och sånt... ah du vet ju hur puberteten 

fungerar. Då tänkte jag framförallt att jag gillade inte att vara stor i 

kroppen, så då kändes det mer bekvämt att vara smal och så där, 

inte benig men känna sig slank eller något. Plus att jag så där, jag 

tror också att när man inte har kontroll över hur sin kropp 

utvecklas så kan det vara skönt att ha kontroll över något. Då kan 

det vara ganska lätt att ha kontroll över vad man äter eller göra 

något annat. 

 

Det är inte ovanligt eller konstigt att Alexa begärde just slankhet, till och med kontrollerade 

hur hon åt för att försöka utveckla en kroppslig femininitet eller åtminstone slippa vissa 
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manliga kroppsattribut. I den heteronormativa binära dikotomin ser vi ständigt tecken på att 

slankhet kopplas till femininitet medan större kroppar ofta kopplas till maskulinitet. Ett 

exempel är hur kvinnliga bodybuilders ofta får sin status som kvinna hotad på grund av deras 

kroppar som anses vara för stora och muskulösa (Bunsell & Shilling 2009). Dessa normativa, 

oskrivna regler om hur en kropp bör vara blir uppenbara för många transpersoner. Att passera 

som cis, att alltså inte göra sin transerfarenhet uppenbar för sin omgivning, kan inte bara vara 

ett sätt att slippa det hotet från transfobers håll utan även vara en bekräftelse på att en gjort 

kön korrekt, att en faller in i den hegemoniska bilden av könsroller.  

Prosser skriver hur queerteoretiker ofta skriver in transsubjekt i kategorier, antingen som 

subversiv (och då riskera att inte passera) eller hegemonisk (att då förstärka könsnormerna), 

där han menar att Butler läser in transsubjekt som queera och därför subversiva (Prosser 1998: 

29). Att ständigt se transpersoner som subversiva eller hegemoniska är i sig orimligt i och 

med att det inte enkelt går att dissikera när och hur en transperson är det ena eller andra. I och 

med subjektets transerfarenheter, som redan där bryter mot normen, finns alltid ett element av 

subversion, men jag menar att det inte heller omöjliggör att det kan finnas normer om hur kön 

ska göras för att bli begriplig eller acceptabel. 

Att normer bestämmer hur transkroppar görs förstådda märks på hur omgivningen reagerar 

kring transpersoners transition.  Max som genomgått en mastektomi där bröstvävnaden tas 

bort för att ge en plattare bröstkorg (Transformering Masketomi 2014) berättade om hur hans 

familjs och läkares normativa bild om hur könade kroppar bör vara blev uppenbara i och med 

samtal om hans framtida planer att genomgå viss könskorrigering av sin kropp. 

Jag: [Menar] du att dom här läkarna inom transvården uttrycker sig 

att om du tar bort livmorden så borde du skaffa penis? 

Max: Typ, ja. Läkarna och familjen, dom är bara... dom tänker att 

antingen så har du kvar eller så har du det motsatta, en penis. 

Antingen har du livmoder och hela den skiten, eller så har du [en 

penis]. Men du måste ha nånting. Annars är du bara tom. 

Jag: Att du inte liksom har en essence av mänsklighet i dig om du.. 

Max: Ja, om du har reproductive organs. Till och med om den inte 

funkar som, som reproductive. Det är inte som att man kan göra 

någon gravid eller nånting. Men det är bara tanken av att det går... 

eller ja. […] Men om du har livmodern eller det här så kan du ändå 

få barn nån dag. Men om du inte ska ha [en livmoder] kvar så ska 

du ha… eller varför inte bara ha penis då? (Skrattar) 

 

Här handlar det alltså om att omgivningens och Maxs önskan om hur hans kropp skulle se ut 

och fungera var motstridiga, läkarna och hans mamma uppfattade det som att han antingen 
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behövde behålla sin livmoder eller operera bort den och plastikoperera fram en penis. 

Kroppens roll blir i denna kontext ett instrument för att göra och förstärka heterosexualitet. 

Att Max inte skulle vara kapabel eller ens villig att skaffa sig barn är mindre viktigt. För hans 

omgivning var det viktigare att han, om han inte kan föda barn på grund av en avsaknad av 

livmoder, åtminstone skulle ha en penis för att imitera den normativa bilden av 

heterosexualitet där syftet är att reproducera. Butler menar att det här är en effekt av tvingad 

heterosexualitet när hon skriver ”[t]he category of sex belongs to a system of compulsory 

heterosexuality that clearly operates through a system of compulsory sexual reproduction.” 

(Butler 1999:141) 

Bremers avhandling Kroppslinjer (2011) visar hur patienter inom transvården ofta bemöts av 

heteronormativa förståelser av hur deras kroppar bör formas och kunna placeras som antingen 

maskulin eller feminin. En person vars kropp uppfattas som maskulin genom dess olika 

kroppsattribut (kroppsbehåring, platt bröstkorg, penis m.m) har alltså lättare att accepteras 

som man (Bremer: 105). 

Eftersom Max kropp bryter mot den normativa bilden av vad kön är och hur kön görs måste 

hans omgivning placera in honom i en reproducerande heterosexualitet för att kunna förstås. 

För dem blir hela hans jag, ur ett heteronormativt perspektiv, omöjligt att förstå om han inte 

ens har själva de reproducerande komponenterna, en livmoder eller penis. Om de kan 

användas för detta syfte eller ej spelar i denna kontext mindre roll. 

Enligt Prosser är det alltså viktigt att förstå kroppens roll. Då är det också viktigt att förstå 

dess förhållande till subjektets könsidentitet samt omgivningens normativa bild av hur 

kroppen ska vara och göras. Den normen nöts in i oss, i allt ifrån hur vi bör bete oss i ett 

offentligt badrum till hur vi söker vård, samt vad vi kan förvänta oss i olika slags situationer. 

Att veta när det är lämpligt att gå in i ett könat badrum och när det är riskabelt, är något en får 

lära sig eller möta konsekvenserna av, vilket Halberstam benämner som badrumsproblemet i 

Female Masculinity (1998). Det är inte ovanligt att transpersoner har misshandlats eller 

mördats vid just offentliga toaletter, då transpersonen inte lyckats passera i den miljön (Mic 

2015). När vi ser sådant på nyheterna, i en film, i verkligheten, eller själva bemöter det våldet, 

lär vi oss att vi inte kan ses, förstås, eller accepteras som människor av värde förrän 

omgivning uppfattar oss som begripliga.  

Däremot betyder inte det att en som transperson alltid begär att ha en kropp som passar in i 

normen. Att vilja förändra en del av kroppen betyder inte nödvändigtvis att allt det andra som 
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könats som kvinnligt/manligt måste följa efter. När Max pratar om sin kropp och hur han 

genomgått könskorrigering har det inte varit för att bli eller vara en man. 

Jag sa till min terapeut […] "jag vet inte varför jag skulle va en 

transkille, för jag vill inte va en snubbe. Jag tycker inte om dom, 

jag vill inte vara som dom. Jag vill vara som jag vill vara, jag vill 

bara se ut på ett visst sätt. Jag vill inte ha vissa kroppsdelar eller 

whatever. Jag vill ha på mig dom kläderna som jag vill, men jag 

vill inte passa in i mansrollen, för jag hatar verkligen den" och hon 

sa men ah, men du får definera själv vilken sorts man du är och det 

var då som jag ba "okej då är jag transman", började på hormoner, 

det kändes skitbra. Men sen efter att jag varit på hormoner i... 3 år 

nu, och fick en topsurgery för två år sen och har kroppen typ som 

jag känner mig bekväm i isch, enough, så har jag mer utrymme nu 

att bara identiferia mig som icke-binär och queer. Jag säger 

transmaskulin pågrund av min kropp bara, eller så säger jag FTM 

som transsexual och inte som köns, asså gender identity utan nån 

slags sex identity. Jag säger ju att det förändras hela tiden, men ja 

ickebinär är just det att jag inte... jag förstår inte genusidentitet 

eller vad man vill kalla det. Jag kan förstå en kroppslig känsla, att 

jag vill ha en viss kropp, att jag försöker att få de så mycket som 

möjligt men det här med att jag ska va på ett visst sätt som kille 

eller... ah. Jag typ fattar inte, så då känns queer och ickebinär 

väldigt sköna som kategorier för mig. 

 

Max talar alltså om att genomgå olika slags könskorrigeringar, inte för att bli mer som en man 

utan för att uppnå mer bekvämlighet i sin kropp. Att göra en masketomi eller ta hormoner 

menar han alltså är ett sätt att göra sig mer icke-binär, snarare än mer manlig. Att genomgå 

könskorrigering i någon omfattning betyder alltså inte att en faller in i en binär, normativ 

könsroll, att en följer narrativet att bli som en man eller få en manlig kropp. Istället kan 

kroppen istället ses som ett uttryck av ens könsidentitet som inte behöver följa en 

heterosexuell matris. Att behandlas med testestoron och operera bort bröstkörtlarna var för 

Max inte en idé om att göra sig manlig eller till en man, utan snarare att göra sig så bekväm i 

sin kropp att han kunde ges utrymme att gå ifrån den normativa bilden av kön, som dels målas 

upp av förståelsen av tid och den relation en har med partners. 

Tid och förändring 

Det är viktigt att ta upp tid och förändring, speciellt då förändring av en aspekt kan trigga en 

annan del av en att förändras i takt, likt en kedjereaktion. Ibland kan det vara simpelt och 

säkert att tala i fasta termer som förkastar förändring. Som transperson, speciellt en som är i 

behov av könskorrigering, är det ofta ett måste att bevisa sig som oföränderlig för att få 

behandling. Ett exempel är real life-testet som krävs att en genomgår i ett år för att få byta 
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juridiskt kön, där en testar att leva i enlighet med sin könsidentitet (Transformering 

Könsutredning 2015). 

Den normativa bilden, genomdriven av vården, skapar en viss bild av att trovärdighet i form 

av tid. Endast genom att kunna upprätthålla och leva i enlighet med sin könsidentitet i ett år 

får en tillgång till transvård, vilket kan tolkas som att förändringar och en annan förståelse av 

könsidentiteten kan användas som ett bevis på ens oäkthet, att en inte är tillräckligt trans eller 

tillräckligt kvinna m.m. för att få tillgång till den vården. 

Ordet identitet är även det en bidragande faktor till hur vi förstår förändring. Identitet kommer 

från det latinska ordet identitatem som kan översättas till den samme eller identisk (Online 

Etymology Dictionary). Diskursen kring identitet samlar sig då, utifrån de regler som vården 

följer och det ursprung ordet har, kring en förståelse av identitet som något beständigt och 

konstant.  

Ett sätt att förstå sin egen förändring över tid är att utforska hur begreppet för ens identitet 

förändras i takt med ens egen förändring. Genom att förstå sin könsidentitet kan samma term 

eller namn för ens läggning även utvecklas. Alexa, som definierar sig själv som bisexuell 

menar att hennes förståelse för och användning av ordet bisexuell har förändrats i och med att 

hon gått ifrån att se sig själv som man till att förstå att hon är en kvinna med transerfarenheter. 

 

Alexa: Jag brukar vanligtvis säga bisexuell och när jag säger 

bisexuell innefattar det då killar, tjejer och folk som är någonting 

annat. Vare sig det är mitt i mellan eller ingetdera. Så öppen till 

personer oavsett deras könsuttryck eller sexuella läggning själv är 

väl min utgångspunkt. Då brukar jag använda bisexuell, pansexuell 

kanske man ska säga. Jag vet inte, jag har alltid använt [bisexuell].  

Jag: När kände du att du kom underfund med att du var bisexuell? 

Alexa: Nästan nyligen skulle jag nog vilja säga, för att jag... i 

samband med att jag har pendlat i könsuttryck eller liksom försökt 

förstå det så blev det, så har det också blivit svårt att ta in en 

sexuell identitet för det är ju oftat väldigt kopplat till kön. Idag är 

ändå jag i en position där jag kan säga att jag liksom... könsuttryck 

spelar inte sån stor roll för mig, jag tycker om... ah jag tycker om 

det mesta inom det spektrumet, inget i liksom sexuell relation för 

mig kan avgöras med att det här könsuttrycket är attraktivt för mig. 

Men att jag när jag var yngre hade jag inte heller den här 

kunskapen om trans och könsuttryck så innebar att jag också sa 

bisexuell för att jag visste att jag förmodligen gillade både killar 

och tjejer. Men att det fanns något utöver det var väl inte en vinkel 

jag hade tagit in. Så kanske när jag var 15 eller nåt så började jag 

identifiera mig själv som bisexuell. 
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Jag: Så din förståelse eller det begreppet av bisexualitet som du 

använt dig av har på ett sätt utvecklats ju mer du har förstått din 

egen könsidentitet kan man säga? 

Alexa: Ah, mm. 

 

Alexa talar om sig själv som bisexuell, där utveckligen av den läggningen har förändrats i takt 

med hennes nyfunna förståelse för sin könsidentitet. Hon uppfattade det som att hennes 

läggning gick från att omfatta en preferens för både män och kvinnor, till att senare kunnna 

omfatta att kön inte spelar en så stor roll för hennes preferens gällande partners. Med andra 

ord innefattar hennes läggning numera fler än bara män och kvinnor. Det här betyder inte att 

den förändringen Alexa upplevde är universell bland transpersoner. Det är inte ovanligt att en 

transperson talar om sina erfarenheter och sin identitet som beständiga, att de alltid vetat om 

vem de är eller att när de väl hittat sin identitet så har den varit oföränderlig. Däremot visar 

det här hur delar av ens identitet kan förändras över tid. Under fikasamtalet med Alexa 

kommer vi in på just det ämnet. Jag frågade henne om hon kände sig klar i sin könsidentitet, 

om hon uppfattar det som att hon hittat hem, och efter lite betänketid svarar hon: 

Alexa: Nä men... ja men jag kan väl säga nej, men att jag inte 

behöver tycka det är nåt negativt nu. Att det är något jag får jobba 

med, nu känns det mer som en grej jag kan göra för att få något 

slags välbefinnande för mig själv. Att det inte är något jag måste 

bestämma, "nu är det så här". Men nu har jag ändå kommit fram 

till att jag är en transkvinna, det har vissa innebörder i samhället 

där jag inte riktigt tycker det känns så här... eller då känns det inte 

som att det är så relevant att bara kalla mig kvinna punkt. För det 

finns liksom flera delar i att vara trans, även fast jag ses som 

kvinna rent så här juridiskt och samhälleligt, när min korrigering är 

över […]. Men jag kommer ju ändå att ha en icke-normativ 

kvinnoidentitet hela mitt liv och det är liksom en sak jag kommer 

få behöva få utforska resten av mitt liv och vara lite förvirrad över 

men så får det vara liksom. 

  

Hon menar alltså att trots att hon påbörjat resan ifrån det kön hon tilldelades uppfattar hon det 

inte som att hennes könsidentitet är klar eller någonsin kommer kvara det. Att Alexa hittat en 

bekvämlighet i att se sig själv som kvinna med transerfarenheter, men att hon med all 

sannolikhet kommer fortsätta att utveckla sin förståelse kring sin egen könsidentitet livet ut. 

”Transition provokes discomfort, anxiety […] it pushes up aginst the very feasibility of 

identity. Yet transition is also necessary for identity’s continuity; it is that which moves us 

on.” (Prosser 1998: 3). Prosser beskriver alltså transitioner som både en källa för obehag och 

en nödvändig funktion för identitetens utveckling. 
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För vissa tar den här transitionen aldrig slut. Som Butler skriver finns det ingen början eller 

slut i vårt könsperformativ, vi behöver ständigt göra om kön. Att ha dessa transerfarenheter 

betyder endast att dessa uppträdanden blir mer medvetna. Att vissa förkastar sin identitet som 

trans efter att de genomgått olika könskorrigerande behandlingar kan vara ett tecken på att 

den medvetenheten försvinner, att en passerar så fullständigt att en inte längre behöver göra 

sig medveten om sin performativitet, som vissa cispersoner. Andra, som Alexa, befinner sig i 

en flod av medvetande som förmodligen aldrig kommer att torka ut.  

Ett annat sätt att förstå hur könsidentiteter skapas och förändras visar sig i en annan 

konversation. I ett skypesamtal med Sam pratar vi om hens tidigare relationer och när hen 

kom underfund med att hen inte var cis. I samband med det berättar Sam om hens relation till 

sitt dåtids-jag. Hen har gått ifrån att se sig själv som en heterosexuell ciskvinna till att inse sin 

transidentitet och utforska sin läggning mer. Jag frågar henom hur hens identitet som trans 

påverkat hens förståelse och uppfattning av sin livserfarenhet. 

Sam: Jag känner att jag har en annan typ av distans till mina 

tidigare erfarenheter nu. På ett sätt kan jag känna att, så som jag 

levt innan, särskilt innan jag började hänga i queercommunityn. 

Största delen av mitt liv har jag levt som mer eller mindre en 

straight vanilla ciskvinna och haft förhållanden med män. Varit 

ganska olycklig, inte riktigt klarat av det men ändå fortsatt för att... 

jag vet inte. Lätt att träffa killar eller nånting. Couldn't be 

bothered. På ett sätt känns det som att den personen, jag har svårt 

att relatera till den personen nu när jag hittat andra saker som 

känns mer som jag på riktigt. Det är lite som att den personen var 

kanske en släkting eller nånting. Så det har ju format, på det sättet 

påverkat hur jag ser på mitt förflutna.  

 

Reflektionen över hens livserfarenheter och dåtid visar att Sam ser ett slags distans mellan sitt 

nutida och dåtida jag, att hen ser dåtidsjaget som en släkting. Utifrån Sams beskrivning av 

hens erfarenheter verkar det som att dessa två förändringar, av könsidentiten och hens 

sexuella läggning, har skett nästan i samklang. I sin reflektion över dåtiden blir distansen 

mellan hens dåtida och nutida jag så pass stor att det nästan blir omöjligt att förstå att det ens 

är samma person. I utforskandet av henom själv blir det enklare att se jaget ifrån dåtiden som 

en helt annan människa, som delar samma DNA och kan ses som en släkting, men inte som en 

faktisk del av henom själv. Inte minst på grund av de negativa känslorna som associeras med 

den tiden och det jaget. 

Ett återkommande transnarrativ är att göra en ganska stark distinktion mellan den en var och 

den en är. Istället för att tala om sig själv i form av förändring, att jaget förändrats till den 
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graden att en blivit den en nu är, väljer vissa transpersoner att tala om sitt dåtidsjag som någon 

annan eller en del av en själv som nu är död. Ett sådant exemel är begreppet deadname, som 

är det namn en tilldelats som barn. Många transpersoner väljer att byta namn när de genomgår 

sin transition, dels för att namnet som tilldelats ofta könas i motsats till ens könsidentitet men 

också för att genomgå ett slags pånyttfödelse.  

Att beskriva sitt tidigare jag som dött blir en tydlig markering. Här börjar jag och där slutar 

min tidigare identitet. Det blir en beständig och stabil avgränsning. Mycket av det beror på en 

rädsla för att bli avslöjad för omgivningen som trans. Dessutom kan de ting som påminner om 

ens tidigare liv, ofta traumatiska på grund av könsdysforin och omgivningen, liksom ens 

dödsnamn tvinga en tillbaka till den där obehagliga delen av sitt liv. Men det finns också en 

normativ bild av hur vi ska förstå oss själva som transsubjekt. Det tas förgivet att jag ska välja 

ett nytt namn när jag kommer ut som trans eller väljer att använda ett annat pronomen.  

Men att dela upp transnarrativ i dikotomier av normativ/hegemonisk eller subversiv är som 

jag tidigare nämnt problematiskt. Prosser menar att Gender Trouble utgör transsubjekt för att 

vara subversiva då de visar på könsperformativitet, medan de som försöker dölja köns 

performativa natur genom att få kön att verka naturligt/biologiskt/prediskursiv är 

hegemoniska (Prosser 1998: 33). Underförstått kan det läsas som att det finns en schematisk 

bild av att de som faller inom den subversiva kategorin är the good guys medan de 

transpersoner som förstärker normer håller heteronormer vid liv. Men är inte det här att 

missförstå Butlers teorier? 

En individ i sig kan inte vara normativ, det skulle förutsätta att det finns något slags 

inneboende essens som då inkorporerar normativitet eller subversivitet. Snarare är det 

individer gör i kontexten av varandra normativa. Kontext är alltså viktigt för att förstå vad 

som är och inte är normativt. En individ kan alltså både förstärka och bryta ned normer 

samtidigt, i rätt kontext. Det behöver absolut inte säga något om själva individen, utan 

redogör snarare för hur dessa normer yttrar sig. Att glömma att Sam bryter mot en rad olika 

normer i det livet hen lever är alltså lika illa som att glömma att även hen är kapabel till att 

förstärka andra normer om en söker en djupare förståelse för hur dessa normer formar 

samhället och individer. 

Mitt eget liv är ett tydligt exempel. När jag följer vissa normer, medvetet eller ej, gör jag det 

också av en anledning. Att inte göra en distinkt och tydlig markering mellan mitt liv i 

garderoben och mitt liv utanför den kan då väcka misstankar om att jag inte är tillräckligt 

säker eller tillräckligt trans eller tillräckligt stabil i min identitet, som att stabilitet av det inre 
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går att mäta. I mötet med omgivningen visar det sig att den stabiliteten gör det enklare för just 

omgivningen att bekvämt förstå ens identitet. Speciellt i mötet med relationspartners blir det 

här tydligt. 

Partners 

Genom intervjuernas gång var en komplex men också intressant aspekt just hur informanterna 

förhåller sina respektive identiteter till sina tidigare partners. Hur en partner definierar sig 

själv och vilken syn partnern har på sin egen könsidentitet har en viss påverkan på 

informanterna. På ett sätt kan partnern bli en spegel som möjliggör reflektioner av en själv. 

När vi pratade om vad som triggade Sam till att ens börja fundera på sin egen könsidentitet, 

att ens tänka över om hen var trans, kommer vi lite kort in på hens relation med sitt ex: 

Sam: Mer definitivt blev väl med mitt ex som... jag var i ett 

förhållande, som var ganska tvåsamt, med en tjej som kom ut och 

genomgick transition under vårt förhållande och nån gång i vintras 

så... jag frågade lite hur det gick med hennes hormonbehandling 

och hon ba "ah det är bra och så vidare, du då?". Hon ville ta upp 

mig, jag vet inte, "hur definierar du dig" eller nånting sånt. Hon 

tog upp ämnet och det fick mig att börja fundera lite, att hon hade 

alltid sett mig som något annat än en ciskvinna. Men vi hade väl 

aldrig pratat om det, det var så mycket fokus på henne för att det 

var så mycket som hände med hennes utredning och så. Så jag tror 

att det var då jag började treva lite på det. 

 

När Sam talade med sitt ex om hennes hormonbehandling riktade exet tillbaka fokuset på 

Sam, vilket blev en möjlighet för henom att reflektera över sitt eget kön och sin möjliga 

transidentitet. Eftersom samtal om kön och queera könsidentiteter redan var centralt i själva 

relationen, i och med att partnern var mitt uppe i en könsutredning, gav hens partner henom 

möjligheten att fundera över sin egen könsidentitet. Även om det här inte var första eller enda 

gången som någon ställde en sådan fråga till henom blev just frågan från partnern en 

markering om att hon inte hade sett henom som en ciskvinna. Att förstå hur partnern såg på 

henom gav Sam möjligheten att börja fråga sig själv hur det egentligen låg till. 

I samtalet med Alexa märks det dock att det här fokuset på kön kan ske hos en partner som är 

cis också. Till skillnad från Sam var Alexas upplevelse dock problematisk. Partnern blev här 

en aktör som istället försökte kräva en förståelse av Alexa som hon själv inte kunde ge: 

Alexa: Jag har varit tillsammans med en kille som identifierar sig 

som bisexuell, men då främst gay. När jag var tillsammans med 

honom var det under en period då jag identifierade mig som kille, 
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eller att jag visste inte riktigt vad annat så då var jag liksom kille 

eller en väldigt feminin kille, men fortfarande kille. Den relationen 

var väldigt jobbig, för båda personer, just för att... kanske han 

kände ett större behov av att liksom ha en slags placering i vad jag 

hade för kön […]. 

Jag: Kan man säga att till exempel den här cismannen du dejtade, 

som var bisexuell, han ville följa nåt slags könsschema? Ville 

verkligen placera in allt på nån slags könskarta och att det var 

precis det du ville komma bort ifrån? 

Alexa: Jo precis att han antingen ville vara ihop med en kille eller 

tjej, antar jag, och det var en period då jag var liksom så långt bort 

från det som möjligt. [Mitt kön] skulle nog vara en identitet som 

han kände var mer... lättare att placera på något sätt. [N]är det är 

relationer som är väldigt könsbaserade då handlar det om att 

personen måste vara bekväm med att kunna kategorisera en på 

något sätt. Om det inte funkar så blir det så att den personen blir 

stressad för det blir svårt för den personen att prata om sin relation 

med andra, för den vet inte vad den ska säga.  

 

Det Alexa pekar på är hur kön kan bli ett sådant fokus i relation till en partner.  Eftersom 

partnern finner sig själv med en person som inte riktigt passar in i den heterosexuella matrisen 

blir det viktigt för partnern att göra den andre begriplig. Det är här alltså inte Alexa, som är 

trans, som lägger en sådan stor vikt vid könets roll, utan partnern. Eftersom han inte kan 

placera in henne i en stabil mall av maskulin eller feminin skapas en förvirring som blir 

påtaglig genom hela förhållandet. En press läggs då på Alexa att definiera sig själv i tydligare 

termer, men hur definierar en något som i sig själv är så abstrakt? Att direkt veta vad ens 

identitet är, speciellt när det känns som att tiden och kroppen förändras på ett mer märkbart 

sätt, och kunna artikulera vad den är, blir ibland omöjligt. 

Dessutom visar det sig att hur vi förstår oss själva, hur vår identitet artikulerar sig, påverkas 

av vem vi har ett förhållande med. Att förklara sig själv i samklang med sin partner(s) 

identitet(er) är inte ovanligt. Vi väljer ofta att använda oss av begrepp som passar in med de 

begrepp vår partner använder på sig själv. Vi uppfattar oftast en person som kallar sig för 

lesbisk att vara en person som dras till och som haft relationer med kvinnor, där värderas vad 

aktörens begär läggs på, vilken könsidentitet föremålet för begäret har. När vi kommer in på 

Max tidigare partners nämner även han detta: 

Max: Ja hmm, det har hänt att jag använt begrepp som passar mer 

in i min partners sexualitet. Jag var tillsammans med en tjej som 

var väldigt starkt lesbisk identitifierad och då sa jag också att jag 

var lesbisk eller whatever. Och sen var jag tillsammans med en tjej 

som var... eh, typ ingenting? Hon sa inte att hon var nånting, hon 
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bara vill va tillsammans och så var det och så var jag också då. Sen 

var jag tillsammans med en tjej som bara hade haft 

heteroförhållanden förut. Så sa jag, ah men det här är väl ett 

heteroförhållande. Men sen har det varit mycket så att jag har 

påverkat dom som jag varit med, att dom har tidigare bara varit 

med cissnubbar och sagt att dom är hetero, sen kommer jag in i 

bilden och vill typ förvirra dom och säga att ”nä men nu kan du väl 

inte vara hetero för jag är icke-binär eller transmaskulin eller 

whatever, så nu måste du vara queer för du tycker om mig”.  

 

Max talade alltså om en trend av att se sig själv utifrån de partners han hade. Dejtade han en 

lesbisk person, uppfattade han själv som lesbisk. Dejtade han en person som inte identifierade 

sig som något speciellt gjorde han detsamma. Hur vi bestämmer oss för att definiera vår 

sexuella identitet ger upphov till en viktig fråga; Hur förstår vi ens vår läggning?  När jag 

frågar Sam om hens preferenser när det kommer till hens lekpartners frågar jag om det speglar 

hens sexuella läggning. Vad Sam tar upp visar på en komplex och bred förståelse av läggning: 

Sam: Jag vet inte vad läggning är ens […]. Min läggning är ju ett 

visst förhållningssätt till intimitet och faktumet att jag kan 

uppskatta att göra vissa saker som är intima och både psykiskt och 

fysiskt och kan vara sexuella med folk jag inte ens känner mig 

särskilt attraherad är ju en del av min läggning. Att läggning 

kanske inte bara handlar om begär efter specifika människor utan 

begär efter en viss dynamik och att ingå i specifika praktiker, jag 

tycker att det också är läggning. Om jag skulle ta bort det vet jag 

inte riktigt vad som skulle va kvar, om du fattar? 

 

För vad är ens den vedertagna definitionen av en sexuell läggning? Om vi utgår ifrån att en 

lägging är könspreferenser för olika sexuella partners måste vi först definiera vad exakt sex är. 

Den heteronormativa definitionen av sex har länge varit penetrationssex, där penisen ska 

penetrera och ofta inseminera vaginan, med en eller flera orgsamer och eventuellt barn som 

slutprodukt. Men om vi erkänner individers intima pratiker som inte alltid involverar 

penetration men ändå leder till orgasmer eller njutning och dessutom definieras som sex av 

dessa personer måste vi också fundera kring andra praktiker av sex, är min personliga 

uppfattning.  

Att bli piskad, bunden, förnedrad eller trampad på kan för en person vara lika mycket sex, om 

inte mer, som att ha penetrationssex, oralsex eller alla andra former av sex vi accepterat som 

vedertagna. När vi accepterar att sex och njutning är ett bredare koncept än vad det normativa 

samhället uppfattar, då rubbar det hela balansen kring vår uppfattning av sexualitet och 

sexuell läggning. För om vi inte kan göra generella definitioner om vad som är sex och inte är 
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det, utan förstår att det beror helt på vad individen ifråga uppfattar det som, visar det sig att 

dessa ord och begrepp som från början setts som deskriptiva istället är preskriptiva. För vad är 

heterosexualitet om vare sig aktörernas kön eller deras intima praktiker passerar inom den 

heterosexuella matrisen? 

På ett liknande sätt visar Alexa på hur queerandet av kön kan vara lika subversivt som queera 

sexuella praktiker. När vi talar om Alexas tidigare partners visar det sig att hon på ett sätt är 

medveten om hur hennes sexuella läggning är förändrad av just hennes könsidentitet. Hur hon 

redogör för sitt förflutna med olika partners visar detta ganska tydligt: 

 

Alexa: Att säga att jag har varit en kille i ett heterosexuellt 

förhållande, det går ju inte riktigt för mig men det har ändå varit en 

position jag har kunnat ha förut. Det är det som har gjort att 

sexualitet har gjort att det blir ett ganska brett och vitt begrepp för 

att det liksom, jag själv har kunnat ha så många olika identiteter 

och mina parterns har kunna ha så olika sexuella identiteter men 

ändå haft en attraktion till mig. Fast än det kanske inte 

överrenstämmer med vad dom anser sig ha för sexualitet. Så det 

har nog lätt till att jag har själv haft en sån öppen syn på det här 

med sexuell identitet. Vad jag tycker om och att det kanske inte 

förhåller sig till den här sortens könsidentitet, utan snarare att jag 

kanske gillar folks könsuttryck av olika anledningar och att det 

bara är en del utav min sexualitet.  

 

Genom att tala om sig själv i olika positioner reflekterar Alexa över sig själv och sina partners 

utifrån ett spektrum av olika identiteter inom kön och sexualitet genom åren. Hon reflekterar 

över sin identitet som olika positioner vars förflyttning har skett i takt med åren och de 

partners hon haft, hur de ser på henne och hur hon ser på dem. Butler anser att kön inte bör 

konstrueras som stabila identiter utan istället en ”identity tenuously constituted in time, 

instituted in an exterior space through a stylized repetition of acts.” (Butler 1999:179). Utifrån 

samtliga informanteras återberättande om sig själva och sina identiteter bekräftar de Butlers 

påstende. Deras handlingar förstärker den identitet de har och när dessa handligar förändras 

utifrån yttre förändringar, till exempel att de börjar dejta någon eller deras kropp utvecklas på 

ett eller annat sätt, ger det upphov till en inre granskning av deras identitet. Dessutom skapar 

detta en kedjerekation i delar av deras identitet, där den sexuella identiteten skapar förändring 

i könsidentiteten och vice versa. 

Det finns dock en viktig poäng i att markera faktumet att de yttre förhållandena inte är de 

enda eller nödvändigtvis ens grundorsaken till dessa förändringar. Här ligger nog den absolut 

största kritiken Prosser har mot Butler, faktumet att Gender Trouble tar upp kroppen som ett 
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ontologiskt ytligt föremål. Med andra ord att det som syns är det som är. När Butler har byggt 

upp kroppen på så vis blir är det näst in till naturligt att inre uppfattningar om kön, ett 

könande som skapas inifrån (vare sig det uppfattas som psykologiskt eller somatiskt) bedöms 

som overkliga eller drömlika symtom som orsakas av den heterosexuella melankolin av att ha 

förlorat objektet för ens begär. (Prosser 1998: 43)  

Hans kritik går ut på att Butlers teorier saknar en tydlig utredning av de inre elementen i 

skapandet av kön. Genom att se kön och genus som oskiljaktiga menar Prosser att det är 

omöjligt att förstå transsexualitetens logik (Prosser 1998: 43). Det måste finnas ett 

erkännande av både det som kan ses och det som endast kan kännas inom en, och som tidigare 

nämnts tar Butler endast upp det som kan ses, det yttre. Men betyder det att Butlers argument 

om att kön inte är prediskursivt utan en diskursiv förståelse som inte går att skilja från genus 

inte håller? Där är jag inte villig att hålla med. Avsaknaden av det inre i Gender Trouble 

betyder inte att Butlers samtliga teorier rasar, utan, i min uppfattning, endast att de är 

bristfälliga, det finns alltså något som saknas för att ge en begriplig bild av kön ur 

transperspektiv. Men Butlers förståelse av kön behöver inte grunda sig i en total och 

fullständig förståelse av kön som exteriört. Det finns inget mina informanter tagit upp som 

motsäger det här eller visar på att denna förståelse av begreppet kön är oförenligt med 

transnarrativ. 

När mina informanter, exemplevis Alexa, pratar om sina partners, formas en förståelse av kön 

som performativt, och som grundat i en viss förståelse av sexuellt eller romantiskt begär. 

Detta ett viktigt element för att läsa av hur kön förstås och förhåller sig till andra, till ens 

sexuell identitet och det sexuella begär en har för andra individer. Som transperson skapar ens 

icke-normativa könsidentitet och förståelse av kön en kedjereaktion av förändringar och 

queera förståelser av sig själv och andra.  

Sammanfattande diskussion 

Genom att utreda vilken roll det sexuella begäret har i kontexten kön och könsidentiteter har 

jag analyserat intervjuer med tre olika transpersoner, där de har fått svarat på frågor om sina 

könsidentiteter, sexuella läggningar, partners och transerfarenheter. Samtliga informanter har 

gett nyanserade svar som skiljer sig från varandra men som ändå visar hur det för samtliga är 
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viktigt att ta upp element som tid, kropp, och relationer i denna kontext, för att förstå hur de 

själva uppfattar sina könsidentiter och läggningar. 

Genom att använda Judith Butlers Gender Trouble och Jay Prossers Second Skins som 

teoretiska ramverk har resultatet av min analys gett varierande utslag. När jag har använt mitt 

material för pröva teorierna som tas upp i Gender Trouble och Second Skins, har det visat att 

viss kritik som Prosser riktar mot Gender Trouble och Butler förstärks i en queer läsning av 

mitt material, med Butler som utgångspunkt. 

I redogörelsen av analysdelen har jag valt att bryta upp mitt material i tre kapitel som handlar 

om kropp, tid, och partners. I analysen av mitt material utifrån dessa element har jag använt 

mig främst av Butlers teorier om performativitet och den heterosexuella matrisen. I samband 

med det har jag även tagit upp Prossers kritik och analys av Gender Trouble för att ge ett 

transteoretiskt perspektiv, samt för att undersöka hur ett transteoretiskt verk kan förstå 

queerteori. 

Mina intervjuer visar att transpersoners görande av kön och begär inte behöver vara varken 

renodlat subversivt eller normativt, eller förhålla sig essentialistiskt till uppfattningar om kön 

och identitet. Alla dessa processer kan pågå samtidigt, men också när som helst upphöra att 

gälla. Mina informanter berättar alla om föränderlighet i den egna kroppen, den egna 

identiteten och det egna begäret, över tid, i relation till sitt eget föränderliga jag, och i relation 

till andra subjekt. Identitet och begär är något relationellt som de skapar utifrån andra 

identiteter och begär, eller utifrån egna behov. Här blir det tydligt att queerteori, transteori, 

och transidentiteter kan samexistera fruktbart, och att det finns områden där undersökningar 

av transpersoners antagna eller aktiva gränsöverskridanden kan användas för att 

vidareutveckla teorier om kön, identitet och begär. 

I min analys är det tre kritiska poänger Prosser tar upp mot Butler som är relevanta att 

diskutera mer sammanfattande. Den förstnämnda är att Butler lägger ett allt för stort fokus vid 

det visuella i diskussionen om kön. Det andra är hans kritik mot uppdelningen av subjekt i 

kategorierna subversiv eller hegemonisk. Det sista är hans kritik av tolkningen av trans, där 

han menar att Butler missförstår vad transpersoners mål egentligen är. 

Kritiken mot det visuella grundar sig i att Butler lägger en oproportioneligt liten del på att tala 

om de inre elementen i teoritiserandet kring kön, medan det visiuella (kroppsmässigt, 

performativt m.m) får det största fokuset. Uppfattningar av kön som tros komma från det inre, 

på ett fysiskt eller mentalt plan, tas aldrig riktigt upp, utan avfärdas som en fantasi eller 
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drömprodukt i relation till det förlorade objektet för begär som Butler menar är orsaken till 

ens könspositionering. Där i ligger en stor brist som behöver åtgärdas för att ge en större bild 

av hur individer positioneras som cis eller trans. Däremot håller jag inte med Prossers 

argument att Butlers teorier om den heterosexuella matrisen och performativitet omintetgörs 

på grund av denna brist. 

I diskussionen om det subversiva och hegemoniska har jag tagit upp att den kritiken till viss 

del stämmer, att tala om marginaliserade individer som antingen subversiva eller 

hegemoniska lägger ett ansvar på dessa individer som blir en slags börda. Däremot finns det 

en poäng i att förstå hur en individs handlingar kan förstärka eller nedmontera vissa normer, 

då det ger en djupare förståelse för hur normerna fungerar, hur de yttrar sig, och hur individer 

som anses avvika från till exempel heteronormativiteten faktiskt förhåller sig till den i sitt 

vardagliga liv. Jag menar här att Prosser missförstår det som att Butler skriver om individer 

som helhet, snarare än de handlingar som individen står för. 

Den sista kritiken, som grundar sig i missförståndet av transpersoners mål, handlar om det 

transsexuella narrativet. Prosser menar att de som identitifierars som transsexuella har som 

mål att förändra sin kropp för att vara biologiska män eller kvinnor. Den kritiken tycker jag är 

den minst hållbara av det Prosser tar upp och är ett typexempel på varför jag valt att inte 

grunda min studie i termen transsexuell och istället föredragit trans- och transgender. 

Användandet av begreppet transsexuell sker till stor del i benämnandet av en person som inte 

identifierar sig med det kön hen tilldelats och väljer att transitionera ifrån det könet, oftast 

med hjälp av hormonterapi och operationer, men att transsexuella individer vill bli biologiska 

män eller biologiska kvinnor behöver inte nödvändigtvis stämma. Dessutom redogör han inte 

heller för vad en biologisk man eller biologisk kvinna egentligen är.  

En del av transrörelsen har aktivt arbetat emot förståelsen av kön som biologiskt då det 

essentialiserar kön i termer av vilka könsorgan, kromosomuppsättningar eller visuella attribut 

en person har. Vilket sedan används emot transpersoner som argument för att en går emot 

naturen eller är något en egentligen inte är. Den här delen av transrörelsen är den jag själv 

aktivt är en del av och ställer mig bakom, då den essentialistiska inriktningen dels utesluter 

andra transnarrativ och dels tolkar kön som något biologiskt snarare än socialt konstruerat, 

vilket jag är starkt kritisk till. 

Prosser tar upp kritik som är viktig för att den visar på brister dels i queerteorin som helhet 

och dels specifikt hos Butler, en av dess mest prominenta författare. De brister hans kritik 
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innehåller kan självklart inte stå för hela den transteoretiska rörelsen, men måste ändå 

klargöras och motarbetas för att bredda vägen för framtida trans- och queerforskning. 

Framtida forskning 

Den forskning jag främst saknar, och som jag själv gärna hade velat ägna mig åt om jag inte 

utförde just den här studien, är en mer djupgående diskursanalys av transteori och queerteori. 

De likheter och motsättningar som finns mellan dessa teorier behöver utforskas för att 

utveckla teorier och tolkningar av kön, sexualitet, identitet och normer som ger oss en större 

förståelse för hur och varför dessa olika kategorier skapas och utvecklas. Jag uppfattar det 

som att queerteoretiker som Butler har kommit långt, men att det finns brister och hål som 

måste stärkas och fyllas. Där tror jag att den forskning transteorin står för kan spela en stor 

roll, men då krävs det en symbios mellan de olika teoriinriktningarna, vilket först kräver en 

förståelse av bådas nuvarande styrkor och brister. Jag ser fram emot fler forskare som 

undersöker transsubjekts inre, där kroppen och omgivningen inte är det enda som spelar 

någon roll.  
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Bilagor 

Bilaga 1 

Intervjuprotokoll 

 Innan intervjun bör du dubbelkolla detta: 
o 18 år eller äldre; självidentifierad som trans 
o Påminn deltagarna att de kan välja att inte svara på frågor, att de kan ta en paus när 

som helst och att de kan avbryta intervjun utan att behöva förklara sig själva.  
o Att de är införstådda med att intervjun kommer spelas in och användas i studien men 

vara anonym. 
o Kom ihåg att exempel är a och o! 

"Trans" är en förkortning för transperson, som är ett paraplybegrepp för personer som bryter mot 

samhällets normer för kön och könsidentitet. Gemensamt för transpersoner är att ens könsidentitet 

eller könsuttryck inte stämmer överens med det juridiska kön en tilldelades vid födseln och som 

bestämdes av hur ens kropp såg ut och tolkades då.(Transformering.se)  

 

1. Hur identifierar du din könsidentitet? Vilket pronomen använder du? 
2. När och hur kom du underfund med din könsidentitet? 
3. Hur har din identitet som transgender format dina livserfarenheter? 
4. Vad är din sexuella läggning? När kom du underfund med din läggning? 
5. Hur förhåller du din läggning till din könsidentitet?  
6. Har din sexuella identitet någonsin gett dig en djupare insikt om din könsidentitet, eller vice 

versa? 
7. Påverkas din uppfattning om din sexuella läggning/könsidentitet av den 

läggning/könsidentitet din(a) partner(s) haft/har? Varför/Varför inte? 
8. Har du någonsin upplevt att din sexuella läggning eller din könsidentitet har förändrats? Om 

ja, hur? Om nej, hur då? 
9. Uppfattar du den sexuella läggningen som viktigt för en individs könsidentitet? 
10. Identifierar du dig vid en sexuell identitet/term?(T.ex. bög, flata, queer) Om ja, varför? Om 

inte, varför då? 
11. Finns det något du vill tillägga som vi inte tagit upp än? 
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Bilaga 2 

Information om intervjun 
 

Den här intervjun är i samband med en studie om sexuellt begär, könsidentiteter och transerfarenheter 

via genusinstitutet på Stockholms Universitet. Syftet med studien är att förstå hur sexuella begär och 

könsskapandet kan förstås utifrån ett transperspektiv. För att få tillgång till detta transperspektiv 

kommer 3-5 djupintervjuer ske med olika informanter som på ett eller annat sätt självidentifierar sig 

som trans, där fokus kommer ligga på informantens syn på dess egen erfarenhet av kön och sexualitet. 

Intervjun kommer att ske med mig, Amina Lebbad, som är den som utför studien och kommer hålla i 

alla intervjuer. Jag är 21 år gammal, uppväxt i Stockholm, föredrar pronomen han/honom och 

självidentifierar mig som transmaskulin och icke-binär. Alla intervjuer kommer att spelas in och 

transkriberas av mig. 

 

På grund av den känsliga naturen av det informanterna delger sig med och då det ännu idag kan vara 

riskabelt och farligt att vara helt öppen med ens transidentitet kommer all information som delges 

under intervjuernas gång klassas som känslig information. Transkriberingen kommer att anonymiseras 

och alla informanter kommer att tilldelas ett nytt namn som inte kan kopplas till informanten. Det är 

dock viktigt att i förhand vara införstådd med att risken finns att någon kan lista ut vem informanten 

är, trots denna anonymisering. Inget av den information informanterna delar med sig av kommer att 

användas eller läsas av någon annan än mig innan den anonymiseras. 

 

Intervjuerna kommer ske i en miljö som informanten känner sig tillräckligt trygg nog i. Om 

informanten har önskemål på plats att föra intervjun prioriteras det först. Har informanten inget 

önskemål kan avskild plats för intervjun ordnas. Intervjun kommer ta mellan 1-3 timmar. 

Informanten kan alltid välja att inte svara på en eller flera frågor. Informanten kan dessutom 

närsomhelst välja att pausa eller avbryta intervjun. Inga krav på förklaringar kommer ställas. Om 

informanten väljer att i efterhand dra sig ur studien och inte längre vara delaktig måste detta ske 

senaste den 1 december 2015. Inget krav på förklaring kommer ställas även då. 

 

Om det finns några oklarheter eller om det finns några obesvarade frågor kring studien eller intervjun 

kan du kontakta mig via [mailadress] eller [telefonnummer]. 



 

 

 

Stockholms universitet 

SE-106 91 Stockholm 

Telefon: 08 – 16 20 00 
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