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Abstract  
The purpose of this essay has been to examine the identity creation and living conditions of 

non-binary transgender people based on a social and institutional approach. In this essay, we 

have used qualitative methods in the form of eight semi-structured interviews with people who 

identify themselves as non-binary transgender people. Previous research has shown that more 

people identify beyond the gender of man and woman, they suffer from mental stress and are 

exposed to risks and oppression within the scope of opportunities and limitations that the social 

and structural offers. Theories linked to this essay are Honneth's theory of recognition, Jenkin's 

theory of social identity and Butler's theory of the heterosexual matrix and the sex's 

performativity. The result shows that non-binary transgender people are not recognized by the 

entire society, an attempt to find themselves in a heteronormative world with a compelling dual-

sex norm and that this has an impact on their mental health and living conditions. 

Representation is of great importance for their identity creation, which is supported by the 

emergence of the information society. 

 

Keywords: Non-binary, trans, identity, living conditions, recognition, heteronormativity, two 
sexes as the norm, sex. 
 

 
Abstrakt  
Syftet med uppsatsen har varit att undersöka ickebinära transpersoners identitetsskapande och 

livsvillkor med utgångspunkt i ett socialt och institutionellt bemötande. Uppsatsen har använt 

sig av kvalitativ forskningsmetod i form av åtta semistrukturerade intervjuer med personer som 

identifierar sig som ickebinära transpersoner. Tidigare forskning har visat att fler identifierar 

sig bortom könen man och kvinna, mår psykiskt dåligt samt utsätts för risker och förtryck inom 

ramen för möjligheter och begränsningar som det sociala och strukturella erbjuder. Teorier som 

kopplas till uppsatsen är Honneths teori om erkännande, Jenkins teori om social identitet samt 

Butlers teori om den heterosexuella matrisen och könets performativitet. Resultatet påvisar att 

de ickebinära transpersoner inte erkänns av hela samhället, ett försök att hitta sig själv i en 

heteronormativ värld med en tvingande tvåkönsnorm och att detta har en påverkan på deras 

psykiska hälsa och livsvillkor. Representation är av stor betydelse för identitetsskapandet, 

vilket understöds av informationssamhällets framväxt. 

 

Nyckelord: Ickebinär, trans, identitet, livsvillkor, erkännande, heteronormativitet, samhälle, 

tvåkönsnorm, kön. 



  

Begreppslista	
 
Agender - Person som inte definierar sig själv i fråga om kön. 
 
Biologiskt kön - Ord som man använder för att skilja på individer av djur, växter och andra organismer 
beroende på vilken sorts könsceller de har. 
	
Cisperson - En person som identifierar sig med det kön som denne fick vid födseln och trivs med det.	
	
Genderqueer - En person som identifierar sig som mellan eller bortom könskategorierna kvinna och 
man.	
	
LHBTQ+ - Står för lesbisk, homosexuell, bisexuell, trans, queer och plus (+) står för övriga sexualiteter 
och könsidentiteter. 	
	
Heteronormativitet - Normen för människors sexualitet där män förväntas åtrå kvinnan och tvärtom. 
Innefattar även att könsorgan definierar ens könsidentitet och att det därmed endast finns två kön.	
	
Ickebinär transperson - Många ickebinära identifierar sig inte med något kön alls, men kan också 
identifiera sig som mellan eller bortom könen man och kvinna. Ickebinär kan ibland användas som ett 
paraplybegrepp för olika könsidentiteter som inte följer tvåkönsnormen. Ickebinär betyder olika för 
olika personer.	
	
Juridiskt kön - Det juridiska kön man blir tilldelad vid födseln genom exempelvis personnummer. 	
	
Könsdysfori - En känsla av att vara tilldelad fel kön vid födseln. Känslan är kopplad till ett psykiskt 
lidande och blir påfrestande för människor i vardagen. Personer som har könsdysfori är berättigad 
könsbekräftande vård och behandling. 
	
Könsuttryck (Manligt och kvinnligt kodat) - Hur en person uttrycker sig genom attribut, till exempel 
kläder, kroppsspråk, röst, frisyr etc. Kopplat till maskulinitet och/eller femininitet.  
	
Pronomen - Hen/Den/Hin/Hon/Han - Ord man använder istället för namn.	
	
Transsexuell - En person vars könsidentitet inte stämmer överens med det juridiska kön man tilldelades 
vid födseln. 	
	
Transperson - Transbegreppet har många undergrupper och människor kan vara trans på flera olika 
sätt. Definitionen av en transperson är att personen delvis eller inte alls identifierar sig med det kön den 
fått tilldelat vid födseln. Att vara transperson kan också innebära att man inte följer normerna i samhället 
för hur ett visst kön ska vara, förutsatt att personen som gör detta själv identifierar sig som en 
transperson. 	
	
Tvåkönsnorm - Samhällsnorm som säger att människor tillhör ett av två befintliga kön.	
	
Queer - Ett begrepp som ifrågasätter heteronormen och kan innebära en önskan om att inkludera alla 
kön och sexualiteter samt inte behöva identifiera eller definiera sig. 
 

           Källa: RFSL 
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1. Inledning  
Ett tredje juridiskt kön skulle för oss innebära att även staten säger att det här är på riktigt och 

vi kan luta oss mot det - berättar Serny Lilja som är aktiv inom RFSL och identifierar sig som 

ickebinär transperson (SVT 2018). I Sverige är majoriteten av riksdagspartier positiva till att 

införa ett tredje juridiskt kön, men det största motståndet för de personer som identifierar sig 

som ickebinära är att deras identitet inte är legitimerad. Ickebinära transpersoner upplever sin 

identitet som problematisk i relation till samhällets normer och strukturer som finns idag. Enligt 

en studie som RFSL (2017) har gjort har det visats att ickebinära upplever att det är omöjligt 

att leva i enlighet med sin könsidentitet och att personer de inte känner felkönar dem i alla 

situationer. Studien har också visat att ickebinära transpersoner generellt mår sämre, att de står 

utanför samhället och att de inte uppfyller samhällets normer om tvåkönsamhet (RFSL 2017). 	

	

Vad innebär det egentligen att identifiera sig som ickebinär? Ickebinära transpersoner är dem 

som identifierar sig som mellan eller bortom kvinna-man uppdelningen av kön. Det kan 

förklaras som ett paraplybegrepp som omfattar olika könsidentiteter som inte följer 

tvåkönsnormen. Viktigt att påpeka är att ickebinär betyder olika för olika människor. En del 

identifierar sig som både tjej och kille, vissa befinner sig mellan könen och andra ickebinära 

identifierar sig inte med något kön alls (RFSL 2017). 	
 

Denna uppsats kommer genom kvalitativ metod genomföra intervjuer med ickebinära 

transpersoner och höra deras berättelser om identitetsskapande och livsvillkor i relation till 

socialt och institutionellt bemötande i samhället. Anledningen till att vi har valt att fokusera på 

livsvillkor är för att det är ett utav programmets huvudteman som i stor utsträckning kan 

reflekteras över och förstås i kombination med de ickebinära transpersoners ställning i 

samhället. Livsvillkor är ett omfattande begrepp som berör bland annat jämställdhet, rättvisa, 

gemenskap och delaktighet, vilket gör att våra livsvillkor påverkas av allt som sker i vår 

omvärld samt de övergripande och ständiga förändringar som präglar samhället. 

Problemområdet som uppsatsen berör är också sociologiskt relevant och minst sagt aktuellt 

idag. Detta eftersom att det dels är en fråga om mänskliga rättigheter, men också en politisk 

fråga som berör de normativa och strukturella samhällssystemet.  

 

Kön och könstillhörighet är en fråga om genus, som i sociologiska termer analyseras utifrån ett 

intersektionellt perspektivet med kön, klass, etnicitet, funktionsvariation och religion i fokus. 

Jämställdhet är knutet till genus som i sin tur påverkar maktförhållanden i samhället, vilket är 

ytterligare en anledning  till problematiseringen av området. Denna uppsats fokuserar därför på 
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livsberättelser från den samhällsgrupp som ofta blir ifrågasatt, inte anses uppfylla samhällets 

normer om tvåkönsamhet och får på så sätt inte sin könsidentitet legitimerad. 

 
 
1.1 Syfte och frågeställning	
Syftet med denna uppsats är att förstå och reflektera över hur samhällets strukturellt betingade 

normer återspeglas i den sociala omgivning och institutioner och vilken inverkan dessa har på 

de ickebinära transpersoners identitetsskapande och livsvillkor. Vidare är syftet med uppsatsen 

att utifrån de ickebinära transpersoners berättelser också få en förståelse för deras könsidentitet. 

Genom kvalitativa intervjuer kommer denna uppsats att beskriva och analysera individuella 

livserfarenheter med utgångspunkt ur ett sociologiskt perspektiv. 

	

Frågeställning 
● Hur påverkas ickebinära transpersoners identitetsskapande och livsvillkor i relation till 

socialt och institutionellt bemötande? 

 

2. Bakgrund 	
I detta kapitel presenteras bakgrund om ämnet, som bidrar till ökad förståelse och har även varit 

en röd tråd genom hela uppsatsen. Kapitlet är uppdelat i tre teman där trans som paraplybegrepp 

förklaras, kön och könstillhörighetens betydelse och slutligen om hur heteronormativa 

föreställningar kommer till uttryck i praktiken. 

	

2.1 Transperson som paraplybegrepp 	
Transperson är ett omfattande paraplybegrepp och det som är gemensamt för denna grupp är 

att deras könsidentitet och könsuttryck inte stämmer överens med det juridiska könet som de 

tilldelades vid födseln (Folkhälsomyndigheten 2015). Begreppet transperson innefattar således: 

 

● Att identifiera sig som både, eller bortom de binära könen man och kvinna. 
● Personer som inte identifierar sig som det juridiska könet de tilldelades vid födseln. 
● Normer om klädsel och utseende stämmer inte överens med det juridiska könet. 
● De som inte vill, kan eller tycker att det är viktigt att definiera sig i fråga om kön. 

 

Samhällets normer och förväntningar på hur människor ska vara utifrån sin könsidentitet 

påverkar personers livsvillkor och livskvalitet (Socialstyrelsen 2018). Samhällets inställning 

har blivit mer tolerant gentemot homo- och bisexuella medan transfrågor har hamnat efter. Det 
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vi själva uppfattar som normalt kan i många fall uppfattas som problematiskt av transpersoner. 

Transpersoner behöver ofta bevisa sin könsidentitet på grund av att de inte beter sig 

”tillräckligt” maskulint eller feminint genom att ständigt bli påminda om sitt normbrytande 

attribut. Detta på grund av att dessa personer använder könsuttryck som socialt inte associeras 

med könet som de identifierar sig med (Socialstyrelsen 2018).   

 
2.2 Kön och könstillhörighetens betydelse 
Psykologen, forskaren och feministen Eva Magnusson beskriver i boken Könstillhörighet: 

förklaringar, normer och betydelser (2019) att det finns flera olika uppfattningar och 

definitioner om vad kön och könstillhörighet är. De som ser på kön och könstillhörighet ur en 

traditionell tvåkönsmodell ser detta i syfte att människan fortplantar sig (Magnusson 2019:20). 

De som ser på kön och könstillhörighet ur ett transperspektiv talar däremot ofta om kvinnors 

och mäns roll i arbetslivet, maktskillnader utifrån kön och att kön inte har en fastslagen och 

accepterad innebörd. Kön är en kategori bland en rad olika indelningar som moderna samhällen 

kategoriserar människor utifrån. Exempel på indelningar är klasstillhörighet, etnisk tillhörighet, 

sexualitet, utbildningsnivå, hälsotillstånd eller intellektuell funktionsnivå och för att förstå kön 

och könstillhörighet som kategori bör man även förstå andra kategorier och dess konsekvenser 

(Magnusson 2019:21).  

 

Kön och könstillhörighet är ofta det första människor lägger märke till i mötet med andra. 

Anledningen till att denna kategori är av betydelse är för att det skapar obehag hos människor 

när de inte kan kategorisera andra utifrån kön vilket leder till att människans andra egenskaper 

blir försummade. Detta är särskilt påtagligt hos människor med könsöverskridande identiteter 

och de som inte tillhör någon könskategori alls eftersom den traditionella tvåkönsmodellen varit 

dominerande i samhället under hela människans existens och ses därför fortfarande av många 

som viktig (Magnusson 2019:21). 

 

2.3 Normer som skaver  
På uppdrag av Göteborgs stad har författarna Sofia Björk och Mattias Wahlström vid Göteborgs 

Universitet genomfört en studie vid namn Normer som skaver (2018) i syfte att få en överblick 

av kommunanställda lhbtq+-personers välbefinnande. Studien har genomförts både genom 

enkäter och djupintervjuer med lhbtq+-personer och har mer specifikt fokuserat på hur 

heteronormativa föreställningar kommer till uttryck i praktiken och vilka konsekvenser dessa 

har för lhbtq+-personer. Studien har utgått från teorier om samhälleliga normer om 
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heterosexualitet som det normala, detta både i sociala sammanhang, men också inom 

arbetslivet.  

 

Björk & Wahlström (2018) beskriver att förklaring till lhbtq+-personers utsatthet inte bör sökas 

hos dessa personer själva eller hos de som medvetet och omedvetet utsätter dem för förtryck 

och kränkningar, utan snarare i de kulturella mönster som förekommer både på individ,- grupp- 

och samhällsnivå. Eftersom att den heteronormativa reproduktionen i samhället ofta är en 

outtalad utgångspunkt, tvingas lhbtq+-personer också ta ställning till om dem ska vara öppna 

med vilka de är eller välja att inte vara det (Björk & Wahlström 2018). Detta på grund av att 

dessa personer ständigt behöver förhålla sig till den risk och utsatthet som finns kopplat till 

deras sexuella läggning eller könsidentitet.  

 

Studien visar även att personer som identifierar sig som ickebinära eller de som har 

transerfarenhet är de som är mest utsatta – allt från obekväm nyfikenhet och opassande frågor 

till hot och våld (Björk & Wahlström 2018). Varför det ser ut på detta viset är ett mysterium i 

sig, men att tvåkönsnormen är fortsatt stark är någonting som går att konstatera. Författarna 

beskriver även att mycket visar på att normer kring kön är mycket starkare än normer kring 

sexualitet, vilket bland annat kan bero på att transfrågor har politiserats mycket senare än frågor 

om sexualitet (Björk & Wahlström 2018). Avslutningsvis har lhbtq+-personer också rent 

generellt sämre psykiskt välbefinnande och är mindre socialt integrerade på arbetsplatser vilket 

enligt författarna tyder på att utmaningen därför ligger i att införa mer normkritiska 

förhållningssätt - både på arbetsplatser och i det sociala livet.  

 
3. Tidigare forskning  
I detta kapitel presenteras tidigare forskning kring området. De vetenskapliga artiklar nedan 

relateras till uppsatsens syfte och frågeställning och kommer att presenteras i olika teman som 

representerar forskningens fokusområden. Dessa är fler än två kön, risker, begränsningar och 

möjligheter, hälsoproblem i relation till könsidentitet samt förtryck och självskadebeteende.   

 
3.1 Fler än två kön	
I artikeln Non-binary or genderqueers genders (2016) redogör Christina Richards, Walter 

Pierre Bouman, Leighton Seal, Meg John Barker, Timo O. & Nieder & Guy T’Sjoen för ett 

antal studier som gjorts 2014 i Israel, Belgien, Nederländerna och Storbritannien i syfte att mäta 

hur stor del av befolkningen som identifierar sig som ickebinära. I Nederländerna gjordes 

studien på 8064 personer där det visade sig att 4,6% av män som tilldelades det manliga könet 
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vid födseln och 3,2% av de som tilldelades det kvinnliga könet vid födseln inte identifierar sig 

med det könet som de blev tilldelade (Richards. et. al. 2016). Vidare skriver Richards et al. att 

kön anser komma i fler än två former vilket gör att de människor som inte identifierar sig som 

dessa känner psykisk påfrestning av att inte passa in i samhällets normer. Författarna hävdar att 

samhället är på god väg framåt på grund av att fler studier om detta görs och att acceptansen 

bland människor har ökat de senaste åren mot transpersoner (Richards. et. al. 2016). Det 

maskulina och feminina har börjat bli mer flexibelt genom att människor börjar tänja på 

gränserna för vad som anses vara manligt och kvinnligt, och vården har blivit bättre på att ta 

emot personer som söker hjälp för könsdysfori. 	

	

3.2 Risker 	
I artikeln Everyday places, heterosexist spaces and risk in contemporary Sweden (2016) skriven 

av Katarina Giritli Nygren, Susanna Öhman & Anna Olofsson beskrivs en studie som syftade 

till att ta reda på i vilken omfattning personer som inte är en del av det heteronormativa 

samhället utsätts för risk i form av våld, känslomässiga risker och andra typer av diskriminering. 

Studien bestod av fem fokusgruppsintervjuer där sammanlagt 22 personer som är 

homosexuella, bisexuella eller transpersoner deltog. I studiens analys av resultat identifierades 

tre olika typer av risk där den första handlade om hot och våld, den andra om institutionell 

diskriminering och den tredje om emotionell och relationell exkludering i privatlivet (Giritli 

Nygren et al. 2016). Vidare visar studiens resultat att dessa personer är stigmatiserade - bland 

annat genom att de kopplas till HIV och andra sexuellt överförbara sjukdomar, diskriminerade 

och blir ofta utsatta för hatbrott. Resultatet pekar också på att de risker som dessa personer 

utsätts för är knutna till kön, sexualitet och överordnade maktrelationer. Giritli Nygren et al. 

skriver avslutningsvis att de som ingått i studien menar att det är värt att utsätta sig för risker 

som ett sätt att protestera mot normerna som finns i samhället idag genom att exempelvis visa 

sin sexualitet offentligt eller ha på sig peruk och klackar som en kamp mot samhällets system 

(Giritli Nygren et al. 2016). 	

	

3.3 Begränsningar och möjligheter 	
Avhandlingen Queera Livslopp: Att leva och åldras som lhbtq+-person i en heteronormativ 

värld (2016) skriven av Anna Siverskog har sin utgångspunkt i livsberättelser från personer i 

Sverige som befinner sig i det senare delen av livet om hur det är att leva som lhbtq+-person. 

Mer specifikt undersöker Siverskog de normativa förväntningar under hela livet och framförallt 

hur samhället för denna grupp har förändrats över tid. Hennes teoretiska utgångspunkt är 

queerteorin och feministisk teori och utifrån ett intersektionellt perspektiv analyserar hon 
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åldrande, livslopp i kombination med kön och sexualitet. Siverskog har intervjuat 20 personer 

som var födda mellan 1922-1950, sju av dessa var homo-/bisexuella cismän, sju lesbiska 

ciskvinnor och sex transpersoner (Siverskog 2016). Studien har bland annat visat att samhället 

består av förväntade normer kopplade till kön, sexualitet och normer i relation till hur livet 

enligt dessa normer ska se ut. Vidare menar Siverskog att kroppslighet har en avgörande roll 

eftersom att man förväntas att agera och presentera sig i enlighet med det juridiska könet man 

blivit tilldelad sen födseln. Eftersom att studien har använt sig av ett livsloppsperspektiv har 

Siverskog genom personliga erfarenheter kunnat få en syn på strukturer i samhället, där 

personer ständigt konstruerar sina livslopp genom val och ageranden inom de möjligheter och 

begränsningar som det sociala och strukturella erbjuder (Siverskog 2016). 	

	

3.4 Hälsoproblem i relation till könsidentitet	
Arnold H. Grossman PhD & Anthony R. D'augelli PhD (2006) undersöker i artikeln vid namn 

Transgender Youth (2006) ungdomars erfarenheter av att vara transperson. Författarna har delat 

upp studien i tre teman, dessa var könsidentitet och könsrepresentation, sexualitet och sexuell 

läggning samt sårbarhet och hälsoproblem. Vidare beskriver författaren att de flesta ungdomar 

också upplevde en förvirring mellan könsidentitet och sexuell läggning och negativa reaktioner 

kopplade till deras könsmässigt typiska beteenden (Grossman et. al. 2006). Gällande sårbarhet 

och hälsoproblem uppmärksammades en avsaknad på säkra miljöer att vistas i, brist på tillgång 

till hälsovård, få resurser för deras psykiska problem samt bristande omsorg från familj och 

samhälle. Studien visade även att samhället endast uppmärksammar ungdomars kön och 

sexualitet och bortser från deras personliga egenskaper (Grossman et. al. 2006) Författaren talar 

om att ungdomar ständigt tvingas att ”komma ut”, vilket har negativ påverkan på självkänslan. 

Detta menar Grossman et. al. är särskilt tydligt inom hälsovården där ungdomar diskrimineras 

av personal på grund av deras kön samt att inte få vård i tid och inte heller få rätt vård bidrar 

till förtryck av deras identitet och leder till självskadebeteende. 	

	

3.5 Förtryck och självskadebeteende 	
Artikeln Avoiding shame: young LGBT people, homophobia and self-destructive behaviours 

(2008) skriven av Elizabeth McDermott, Katrina Roen & Jonathan Scourfield redogör för 

resultat av en kvalitativ studie som genomfördes i Storbritannien där syftet var att undersöka 

sambandet mellan sexuella identiteter och självskadebeteende.  Informationen som samlades in 

genom fokusgruppsintervjuer med lhbtq+-personer tydde på att det finns ett starkt 

självskadebeteende hos dessa individer, fysiskt som psykiskt (McDermott et. al. 2008). 

Författarna förklarar också att den sociala heteronormen och skam ligger till grund för den 
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undersökta problematik och samhället straffar dessa personer på ett djupt individuellt plan på 

grund av deras könstillhörighet och sexuell läggning. I ett bredare sammanhang menar 

författarna också att det råder en heteronormativ reproduktion, men att det trots detta finns 

personer som vågar bryta normerna (McDermott et. al. 2008). Däremot är de också överraskade 

över hur få ungdomar det är som vågar driva denna förändring och på grund av detta bör staten 

istället ta ett större ansvar både vad gäller deras utsatta position, men också arbeta för att bryta 

den heteronormativa samhällsmodellen.   

	

3.6 Reflektion kring tidigare forskning  
Richards et. al. (2016) studie kartlägger främst hur många som identifierar sig som ickebinära 

transpersoner, vilket inledningsvis har varit av stor relevans för denna studie på grund av att 

forskarna uppmärksammar att dessa personer faktiskt finns. Vidare belyser författarna deras 

livssituation i relation till samhällets normer och detta är något som vi har kunnat skapa djupare 

förståelse för genom Nygren et. al. (2016) studie där forskarna analyserar de risker som, 

människor som inte passar in inom ramen för det heteronormativa, utsätts för. Riskerna har 

genom denna studien visats vara hot, våld och stigmatisering – vilket har varit viktigt för oss 

att få en större kunskap om genom Grossman et. al. (2006) studie som vidare på ett djupare 

plan analyserar hälsoproblem i relation till könsidentitet i form av bristande hälsovård och 

omsorg samt psykisk ohälsa. McDermott et. al. (2008) studie analyserar i sin tur förtryck och 

självskadebeteende, vilket vi senare sätter i relation till våra respondenters berättelser. Slutligen 

har Siverskogs (2016) studie bidragit till en förståelse för de begränsningar och möjligheter 

som lhbtq+-personer upplever inom ramen för det heteronormativa. Detta baserat på deras 

livserfarenheter med utgångspunkt i djupa livsberättelser, vilket i stor omfattning berör de 

ickebinära transpersoners livsvillkor. 

 

Denna uppsats berör de ickebinäras identitetsskapande och livsvillkor i relation till socialt och 

institutionellt bemötande, vilket tidigare forskning som presenterats ovan fokuserar på. I 

sökning efter tidigare studier har det visats att det inte finns mycket vetenskapliga texter om 

specifikt ickebinära transpersoner. Däremot har forskning om lhbtq+-personer generellt varit 

av stor betydelse för denna uppsats, både vid utformning av syftet, frågeställningen och 

intervjuguiden, men också vid analyseringen av empirin. Vid sökandet av tidigare forskning 

har vi kunnat sortera materialet i de fokusområden som studier berör genom att se på det ur 

olika vinklar. Detta då den tidigare forskning på olika sätt berör risker, utsatthet, stigmatisering, 

livets gång, hälsa, samhällsstrukturer etc. och det är dessa som vi anser präglar de ickebinäras 

identitetsskapande och livsvillkor och således har kommit att utforma uppsatsens syfte och 
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frågeställning. Den tidigare forskning har som nämnt också agerat som stöd till de sociologiska 

teorier i analysen, men också varit ett komplement till intervjuguidens uppbyggnad genom att 

många av de olika huvudområden återkommer genom uppsatsens gång. 

	

4. Teoretisk referensram 	
I detta kapitel av uppsatsen redogörs de teorier som ligger till grund för uppsatsen och som mer 

utförligt används i den analytiska delen av empirin. De teorier som beskrivs i kapitlet är 

Honneths (2003) teori om erkännande, Jenkins (2014) teori om social identitet samt Butlers 

teori (1990) om den heterosexuella matrisen och könets performativitet.  

	

4.1 Erkännande av Axel Honneth	
Den tyske filosofen Axel Honneth beskriver i sin teori om erkännande hur ett flerdimensionellt 

erkännande från andra i sin omgivning är nödvändigt för att en människa skall kunna utveckla 

en personlig identitet och en positiv relation till sig själv (Honneth 2003:21ff). I beskrivningen 

råder moraliska konflikter som handlar om kampen om erkännande som en nyckel till 

människans välbefinnande och vägen till lycka i livet. För att detta skall vara möjligt är 

interaktionen med andra människor i sin omgivning en nödvändig faktor (Honneth 2003:28ff).  	

	

För att uppnå erkännandet delas processen upp i tre dimensioner. Den första dimensionen 

handlar om att mötas av kärlek och omsorg inom sina primärrelationer där bland annat familj 

och vänskap är en grundläggande utvecklingsmöjlighet till självförtroende och identitet 

(Honneth 2003:118ff). Den andra dimensionen som Honneth (2003) talar om handlar om att 

mötas av respekt och trygghet genom rättsligt erkännande av det samhället man befinner sig i. 

Med andra ord innebär detta att man bemöts med respekt och erkännas som rättsperson och 

medborgare. Den tredje och sista dimensionen handlar om vikten av att få social uppskattning 

av sin omgivning för den man är (Honneth 2003:120ff). Detta innebär att individen erkänns i 

sin individualitet, för den man är och för det man gör. Sammanfattningsvis innebär det att först 

när detta tredimensionella erkännande tillfredsställs möjliggörs en identitet som är grundad i en 

positiv självrelation.	

	

Honneth (2003) talar även om samhällets sociala patologier som eventuella begränsningar till 

självförverkligandet. I fråga om hur man kan bli fri från förtryck och nedvärderingar som 

hindrar möjligheten till självförverkligandet inspireras Honneth (2003) därför av Foucault som 

menar att samhällets disciplinerande effekter genererar till orättvisor som tvingar människor till 
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att anpassa sig (Honneth 200348ff). Av den anledningen menar Honneth (2003) att det som ofta 

är normativt anpassat i sociala sammanhang också är kulturellt definierat och därför bör 

samhällets dominans problematiseras i relation till strukturella effekter som detta har, både på 

individ- och gruppnivå (Honneth 2003:50ff). 	

	

4.2 Social identitet av Richard Jenkins	
Identitet är en teori av sociologen Richard Jenkins (2014) och är en av de centrala teorierna för 

denna uppsats eftersom teorin berör både kollektiva och individuella aspekter i samhället. I 

syfte att förstå människans identitet beskriver Jenkins att vi bör skilja på grupper och kategorier 

- rättare sagt identifiering och kategorisering (Jenkins 2014:22ff). Grupper i samhället bildas 

genom att människor inom gruppen känner samhörighet till varandra medan kategorisering är 

tvärtom, behov av tillhörigheten är inte nödvändig på samma sätt utan snarare präglas av hur 

omvärlden sorterar en genom att exempelvis ha en viss etnicitet, sexuell läggning, klass etc. 

Inom gruppen framställs personernas likheter och skillnader som är beroende av varandra 

genom att individen utgår från sina egna reflektioner om sig själv som ett sätt att förstå 

människorna i sin omgivning och på så sätt kategorisera sin omvärld. När en person får sin 

identitet bekräftad av andra uppkommer även ens egen identitet, vilket bidrar till att människor 

lättare kan förstå och separera varandra samt lära sig att se på saker och ting från ett eget 

perspektiv (Jenkins 2014:40ff). 	

	

Vidare beskriver Jenkins (2014) att den sociala identiteten skapas genom att man tillsammans 

med andra delar en gemensam symbolisk tillhörighet som skapar en känsla av inkludering. 

Symbolerna står för gruppens gemenskap och är olika beroende på vilken grupp personen tillhör 

(Jenkins 2014:136-139). Teorin om socialt identitetsskapande vidmakthålls dessutom av 

samhällets institutioner som en integrerad del av den mänskliga världen som både medvetet och 

omedvetet bestämmer över ens beslut och beteenden (Jenkins 2014:160ff). På så sätt framkallar 

samhällets institutioner de normer och strukturer som människor anpassar sig och lever efter, 

vilket gör att institutionerna präglar en individs identitet genom statlig kontroll. 	

	

4.3 Judith Butler	
Judith Butler (1990) är en retoriker och feministisk teoretiker. Mycket av samtida 

samhällsvetenskapliga forskning grundas i hennes queerteoretiska perspektiv på genus, kön och 

kroppar och i detta kapitel redogörs de begrepp och teorier som kommit att bli centrala även i 

denna uppsats.  

	



  10 

4.3.1 Den heterosexuella matrisen 	
Utgångspunkten i Butlers (1990) beskrivning av konstruktionen av det heterosexuella begäret 

är främst materialisering av kön vilket återspeglas i upplevelsen av att ha ett visst könsorgan 

(Butler 1990:94). Upplevelsen, förklarar Butler (1990), konstrueras efter det att människan har 

socialiserats. Matrisen består av ett särskiljande av kategorin manligt kön från kategorin 

kvinnligt kön där könsanatomi ger upphov till genus som i sin tur ger upphov till sexuellt begär. 

Vidare förklarar Butler att det inom ramen för detta ständigt måste skiljas på det manliga och 

kvinnliga, att det alltid måste vara olika och att det mest centrala i denna olikhet är det sexuella 

begäret (Butler 1990:94ff). Den heterosexuella matrisen består av två kategorier - nämligen 

man och kvinna, vilket i sin tur bidrar till ett tvingande samhällssystem. Vidare upprätthålls 

detta system genom att heteronormativiteten inte ser något problematiskt eller onaturligt med 

matrisen vilket i sin tur bidrar till att heteronormen ständigt återfinns i alla institutioner, 

strukturer och relationer där heterosexualitet i kombination med endast två könskategorier står 

för det självklara och för det normala (Butler 1990:95).	

	

4.3.2 Könets performativitet 	
Butler (1990) beskriver att kön är social konstruerat och har ett behov av att ständigt 

upprätthållas och stabiliseras för att framstå som det naturliga. Det Butler (1990) vill 

problematisera i detta sammanhang är att kategorierna kvinna respektive man är subjektiva 

identiteter i form av fasta kärnor och binära könsroller (Butler 1990:218ff). Av den anledningen 

analyserar hon könets iscensättning eller performativitet där det sociala könet formas, utförs, 

presenteras, förverkligas och produceras av människor. Detta genom upprepade handlingar som 

etablerar heteronormen och som också konstruerar den manliga och kvinnliga kroppen som det 

stabila och naturliga och gör kroppen till det ordnade, permanenta och materiella föremålet. 

Denna process av ständigt upprepade handlingar gör att kön och genus står fast och för att 

någonsin kunna bryta detta krävs det ett utförande av kön och genus i form av parodier eller 

överdrifter. På detta sätt skapas identiteten man och kvinna och upprätthålls ständigt i möten 

med andra människor som gör att omgivningen skapar och förväntar sig en viss performativitet 

från ett visst kön (Butler 1990:218ff). 	

 
4.4 Teorireflektion 
Eftersom att uppsatsen syftar till att förstå hur ickebinära transpersoners bemötande av 

samhället från institutioner och sociala relationer påverkar deras möjlighet till 

identitetsskapande och livsvillkor, har de teorier som nämns ovan varit relevanta vid 
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bearbetning av insamlad empiri. Valet av teorierna har däremot inte varit helt självklart från 

studiens start, utan kom till oss efter sammanställning och tematisering av insamlad empiri.  

 

Vid valet av teorierna strukturerade vi vårt egna tankesätt utifrån mikro-, meso- och makronivå, 

därav teorin om erkännande, social identitet samt den heterosexuella matrisen och könets 

performativitet. Teorin om erkännande berör, vid bearbetning av resultat, mikro- och mesonivå 

där intervjupersonernas självförverkligande genom social uppskattning samt primärt och 

rättsligt erkännande belyses. Vidare berör teorin om social identitet de ickebinära 

transpersoners identitetsskapande i ett samhälle präglat av gemenskap och tillhörighet samtidigt 

som Butlers teorier om den heterosexuella matrisen och könets performativitet berör samhällets 

syn på normer och strukturer utifrån kön. Vi anser därför att teorierna kan förstås och tillämpas 

till den insamlade empirin både för sig själva och i skärningspunkt med varandra.   

 

Samtliga sociologiska teorier berör temat livsvillkor på olika sätt, dels genom sociala strukturer 

som ger upphov till identitetsskapande och vidare genom erkännande från de ickebinäras 

omvärld. Genom att bli erkänd påverkas själva identitetsskapandet och synen på sin egen 

identitet och detta blir inom ramen för de ickebinära transpersonernas livsvillkor. Vi tycker att 

dessa teorier kompletterar varandra på ett bra sätt som hjälper oss att reflektera utifrån olika 

perspektiv och på flera samhällsnivåer. Dessa har också varit en del av tematiseringen i 

analysen genom att teorierna i kombination med resultatet har skapat en tolkningsram som är 

av betydelse för besvarandet av syfte och frågeställning.  

 

5. Metod och metodologi 	
I detta kapitel kommer forskningsdesignen att redogöras för. Vidare presenteras metodansats 

och metodval samt resonemang som berör studiens tillvägagångssätt, förförståelse, 

intervjuguide, urval, etiska aspekter och analysmetod. 

	

5.1 Metodval 	
Eftersom att vi har strävat efter att få en förståelse om identitetsskapande och livsvillkor genom 

respondenternas egna berättelser anser vi att den kvalitativa metodansatsen har varit den mest 

lämpliga. Detta eftersom att den kvalitativa forskningsmetoden innebär att man fokuserar på en 

öppen och mångtydig empiri där studiesubjektets perspektiv är det centrala samtidigt som 

forskaren studerar, försöker förstå och tolkar saker utifrån innebörden som människor ger dem 

(Alvesson & Sköldberg 2008:17ff). Kvalitativ forskning har en tolkande och naturalistisk syn 
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på världen och eftersom att ickebinära transpersoners livsvärld kan vara känsligt att ifrågasätta 

och kräver en öppen dialog för förståelsen av deras livserfarenheter är den kvalitativa metoden 

därför den mest optimala för denna forskning. Potentiella nackdelar med den kvalitativa 

forskningsdesignen har övervägts, som att exempelvis respondenternas svar kan komma att bli 

begränsande beroende på hur de uttrycker sig för stunden och att ett eventuellt bristande 

förtroende mellan intervjuaren och respondenten kan påverka empirins legitimitet. En 

kvantitativ metodansats har för oss inte varit relevant på grund av att den forskningsdesignen 

är mer stringent, entydig och regelstyrd (Aspers 2011:33ff). Med detta tror vi inte att vi skulle 

få ett relevant svar på vår frågeställning med kvantitativ forskningsmetod eftersom att vår studie 

inte söker efter enkla svar utan snarare strävar efter att få en djupare förståelse för de ickebinära 

transpersoners livsvärld. Av den anledningen ansågs en kvalitativ metod som mest fördelaktig 

för studien med semistrukturerade intervjuer som ger möjlighet till skapandet av ett 

överskådligt och enhetligt perspektiv på ämnet. 	

	

Semistrukturerade intervjuer som vi har använt oss av innebär att frågorna är förutbestämda 

och ställs i samma ordning till alla respondenter, där följdfrågor ställs utifrån dennes egna 

berättelser (Aspers 2011:143). Detta har varit mest lämpligt på grund av att alla respondenter 

på så sätt behandlas lika och varje intervju formas utifrån respondenternas egna svar om hur 

det är att leva som ickebinär i en värld med en stark tvåkönsnorm. Intervjuguiden och analysen 

har tematiseras på basis av tidigare forskning och sociologiska teorier samtidigt som studien är 

inriktad mot ett av programmets genomgående tema, livsvillkor. 	

	

Avslutningsvis talar man även om reliabilitet och validitet som två viktiga aspekter inom den 

kvalitativa forskningsmetoden. Reliabiliteten står för att resultatet skall kunna reproduceras vid 

andra tidpunkter och av andra forskare (Kvale & Brinkman 2015:311). Vår uppsats tror vi 

möjliggör detta genom att den i framtiden har potential att vidareutvecklas och studeras mer 

om av andra. Validiteten står för resultatets giltighet, sanning och styrka samt att argumenten 

är hållbara, välgrundade och har lyckats undersöka det som har varit avsett att undersökas 

(Kvale & Brinkman 2015:312). Det är också viktigt att påpeka att syftet med denna studie inte 

har varit att generalisera det resultat som påvisas utan snarare utifrån respondenternas egna 

berättelser få en förståelse för de ickebinäras identitetsskapande och hur de upplever att de 

bemöts av samhället.  
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5.2 Metodansats 	
I denna forskning används hermeneutik som metodologi eftersom målet har varit att genom 

tolkning av ickebinära transpersoners berättelser förstå deras identitetsskapande och livsvillkor 

utifrån sociala relationer och institutionellt bemötande. Den hermeneutiska vetenskapsteorin 

handlar om att tolka och förstå mänskliga handlingar, men också olika motiv till handlingar och 

tankar (Thurén 2007:94ff). Den hermeneutiska filosofin härstammar från antikens Grekland där 

texttolkning var av stor betydelse och kan förstås som en förklaringskonst och 

utläggningskonst. Hermeneutiken är mycket vanlig inom samhällsvetenskapen där den 

kvalitativa forskningsmetoden används, men det är också viktigt att tolkningen förstås i sin 

kontext och att sammanhanget spelar en stor roll för själva tolkningen (Gilje & Grimen 

2007:171ff). 	

	

Vidare har fokus varit att få förståelse för ämnet, snarare än att ta reda på absolut fakta. För att 

få förståelse för det ämne som studeras krävs det att enligt den hermeneutiska cirkeln också få 

en förståelse av helheten likväl som de enskilda delarna bör förstås för sig. Detta innebär att 

delarna endast kan förstås ur helheten och helheten endast kan förstås ur delarna (Sjöberg & 

Wästerfors 2008:103). Det är viktigt att förstå förutsättningarna och bakgrunden för det ämne 

som studeras, och inom den hermeneutiska ansatsen är det med hjälp av den hermeneutiska 

cirkeln som detta möjliggörs genom den data som samlas in under forskningens gång. 

Beståndsdelarna i denna studie har bestått av förstudie, tidigare forskning, sociologiska teorier 

och den insamlade empirin vilka tillsammans bildar förståelsen för studiens helhet.	

	

En tolkning har gjorts av intervjumaterialet där respondenternas egna berättelser tillsammans 

med vår förståelse bidrar till att besvara studiens syfte och frågeställning. Detta kallas för 

dubbel hermeneutik och denna tolkningsprocess gör att forskaren, genom att växla mellan del 

och helhet successivt kan få en djupare förståelse för problemet (Gilje och Grimen 2007:213ff). 

Dessa perspektiv kommer att präglas i vår förförståelse om ämnet baserat på tidigare forskning 

och den genomförda förstudien som presenteras senare i uppsatsen. Vidare är även de 

perspektiv som presenteras i inledningen och bakgrunden av vikt för skapandet av vår egen 

förförståelse vilka refererar tillbaka till varandra och skapar ett band mellan förförståelsen och 

förståelsen - i linje med Sjöberg och Wästerfors (2009) beskrivning.  

	

5.3 Förförståelse och forskarens roll	
Förförståelse är den kunskap som forskaren har sedan tidigare om området som ska studeras 

och som på olika sätt kan påverka både tolkningen och genomförandet av forskningsprocessen, 
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som också skulle kunna leda till ett ogiltigt resultat (Aspers 2011:141ff). Vi som forskare har 

haft viss kunskap och förförståelse om området, men trots detta anser vi att vi har varit öppna 

och nyfikna för att genom denna studie vidareutveckla vår kunskap. Vi har inte heller någon 

personlig erfarenhet om ämnet, därmed har vår förförståelse varit begränsad. Det var först när 

vi började söka om ämnet i litteratur, tidigare forskning och på nätet som vi kom i kontakt med 

det verkliga problemet som vi valde att studera.	

	

I boken Uppdrag Forskning (2008) beskriver Elin Lundin att forskarens förförståelse har en 

ständig påverkan på den studie som genomförs. En nackdel som beskrivs är att forskarens 

förförståelse kan ha en negativ påverkan på studiens resultat genom att det vinklas utifrån 

forskaren själv (Sjöberg & Wästerfors 2008:102ff). Den positiva aspekten i detta är att 

förförståelse också är nödvändigt för att kunna förstå sin egen studie och dess resultat. 

Förhållningssättet kräver också att forskaren är kritisk mot sina egna reflektioner och tolkningar 

samt att på ett reflexivt sätt tolka empirin genom att förförståelsen, språket och erfarenheterna 

tas i beaktande (Alvesson & Sköldberg 2008:485ff). 	

	

Vi genomförde därför en förstudie genom att söka efter artiklar och tidigare studier som har 

gjorts med personer som identifierar sig som ickebinära. Syftet med förstudien var att dels 

försöka förstå hur andra har formulerat sin forskningsdesign och intervjuguide, men också hur 

de ickebinära i offentliga sammanhang förhåller sig till den problematik som de själva upplever 

i det samhället de lever i. Efter förstudien blev vår förförståelse att ickebinära transpersoners 

livsvillkor är begränsade av tvåkönsnormen, att de löper större risk för olika former av psykisk 

ohälsa och upplever att de blir exkluderade från samhället. Därav har vi märkt att problemet 

inte är tillräckligt uppmärksammat och att det är det som har motiverat oss till att genomföra 

denna studie.  

	

5.4 Urval och avgränsning 	
Vårt urval består av åtta respondenter som identifierar sig som ickebinära transpersoner. Vi fick 

kontakt med dessa personer via olika sociala forum för transpersoner på Facebook och 

Instagram. Tre personer hörde av sig självmant efter att vi skickat ut en förfrågan i en grupp för 

transpersoner på Facebook om det fanns intresse av att ställa upp på en intervju. Resterande 

fem tog vi själva kontakt med via Instagram där vi hittade personer under hashtaggen 

#ickebinär. Vi har använt oss av ett bekvämlighetsurval som innebär att man kontaktar personer 

som ligger nära till hands och har varit villiga och tillgängliga till att vara en del av studien 
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(Skärvad & Lundahl 2016:199). Anledningen till detta är att vi hade begränsade resurser 

gällande tid och kostnad.  

 

Studiefältet har varit hela Sverige eftersom att alla respondenter har befunnit sig på olika 

geografiska platser i landet.	Vi har inte gjort någon avgränsning gällande ålder eller hur länge 

respondenterna identifierat sig som ickebinära transpersoner eftersom att detta inte har varit av 

betydelse för att besvara studiens frågeställning. Det som kan leda till att vårt resultat ger hög 

grad av reliabilitet och validitet är att våra respondenter levt olika liv, de kommer från olika 

platser runt om i landet och är olika gamla, men har alla gemensamt att de identifierar sig som 

ickebinära transpersoner - vilket är studiens avgränsningsområde. 

 

5.5 Intervjuguide 	
Vid skapandet av en intervjuguide är det viktigt att överväga graden av standardisering och 

strukturering. En standardiserad intervju innebär att den är välplanerad, intervjupersonerna får 

svara enligt svarsalternativ och lämnar inte utrymme för inflytande från intervjupersonerna 

(Olsson & Sörensen 2011:133). En strukturerad intervju kan däremot ha antingen hög eller låg 

grad av strukturering - hög grad av strukturerade intervjufrågor innebär att de tolkas likartat av 

samtliga respondenter, medan låg grad av strukturering innebär att frågorna kan tolkas fritt 

beroende på respondenternas språk, erfarenheter, värderingar etc. (Olsson & Sörensen 

2011:133ff). Trots att dessa kan kombineras, har intervjuguiden haft en låg grad av 

strukturering eftersom syftet har varit att förstå respondenternas livsvärld och deras relation till 

denna. Livsvärlden handlar om respondenternas inre värld samt hur de uppfattar omvärlden där 

fokus ligger på teman som hjälpmedel för att förstå centrala meningar i intervjupersonernas 

berättelser (Olsson & Sörensen 2011:134ff). 	

	

Eftersom att vi använder oss av den semistrukturerade intervjuguiden har det för oss varit 

viktigt att alla teman och frågor som intervjuguiden består av också är relevanta till studien. På 

så sätt tycker vi att de täcker de viktigaste områden som vår studie berör och lämnar utrymme 

för hög grad av validitet och reliabilitet. För att fånga upp så berikande information som möjligt, 

avgränsa materialet och på så sätt få svar på syftet och frågeställningen delades intervjuguiden 

in i teman som bakgrundsinformation, könsidentitet, socialt bemötande, institutionellt 

bemötande, välmående och avslutande frågor. Intervjuguiden är bifogad som Bilaga 2.  
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5.6 Tillvägagångssättet	
Efter att vi kommit i kontakt med samtliga respondenter bestämde vi tid och dag för intervju. 

Respondenterna hade här möjlighet att själva bestämma hur de ville bli intervjuade om det så 

var telefon- eller videosamtal. Möjligheten för ett fysiskt möte fanns också, men detta var 

begränsat från båda parter på grund av avståndet mellan oss och samtliga respondenter. Vid 

början av varje intervju förklarade vi ytterligare en gång syftet med vår studie, om 

intervjuguidens olika teman, om respondenternas rättigheter och deras konfidentialitet samt de 

etiska aspekter som vi som forskare beaktar och som presenteras i senare del av metodavsnittet. 

Denna information fanns också att ta del av i missivbrevet som samtliga respondenter blev 

tilldelade innan intervjun. Fördelar och nackdelar har också övervägts med intervjuer som hålls 

över telefon- och videosamtal. De fördelar som har diskuterats är att respondenterna kan 

befinna sig i sitt eget hem under intervjun, vilket kan vara en form av trygghet för 

intervjupersonerna. Metoden har även varit mindre kostsam eftersom båda parter sparar tid i 

form av resor då vi inte varit i behov av tillgång till en fysisk plats. De nackdelar som har 

diskuterats är att man går miste om den rumsliga närheten mellan intervjuaren och 

intervjupersonen samt att vissa kanske känner ett större förtroende för intervjuaren genom att 

ha ett samtal öga mot öga. Likväl tror vi att vissa kan känna sig mer bekväma av att kunna 

uttrycka sig fritt utan att känna sig iakttagna och observerade av oss som intervjuar.	

	

Under intervjuerna ställde vi frågor, antecknade emellanåt och spelade in samtliga intervjuer 

för att senare transkribera och bearbeta empirin. För att skydda respondenternas anonymitet har 

vi valt att använda oss av fingerade namn vid presentationen av resultatet. Intervjuerna inleddes 

med några bakgrundsfrågor för att skapa en god stämning och sätta igång de svarandes 

tankebanor och på så sätt etablera en öppen och trygg samtalsmiljö. Intervjun bestod av 

förutbestämda frågor som ställdes i samma ordning till alla respondenter, men olika följdfrågor 

ställdes anpassade till de svarandes olika berättelser. Efter alla intervjuer transkriberade vi allt 

material på datorn och kategoriserade empirin i olika teman för att lättare kunna förstå, tolka 

och presentera den insamlade empirin. 	

	

5.7 Etiska aspekter 	
Utöver de etiska aspekterna om informerat samtycke, konfidentialitet, konsekvenser och 

forskarens roll har vi även arbetat med tematisering och planering (Kvale & Brinkmann 

2015:99). Redan vid förfrågan om respondenterna ville ställa upp på en intervju berättade vi 

om informerat samtycke där vi förklarade att de skulle förbli anonyma och att deltagande i 

studien var frivilligt samt att de kan dra sig ur när som helst om de ångrat sig längs med studiens 
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gång (Kvale & Brinkmann 2015:105). Det har varit av stor vikt för oss att vara tydliga med 

detta från början på grund av deras utsatta position eftersom att ickebinära transpersoner som 

grupp kan ha en distans till cispersoner i och med det förtryck och diskriminering som de stött 

på genom livet. Vi har därför varit noggranna med att beskriva studiens syfte och vår roll som 

forskare där vår mening har varit att uppmärksamma dessa personer och inte ifrågasätta deras 

sätt att leva sitt liv. Utifrån ett etiskt perspektiv har det för oss även varit viktigt att använda rätt 

namn och pronomen i samtal med respondenterna och när känsliga samtalsämnen uppstått 

under intervjuerna har vi alltid tagit en omsorgsfull roll där vi agerat på ett respektfullt sätt 

när intervjupersonerna beskrivit sin berättelse.  

	

Det som vi tror har varit till fördel är att vi som forskare inte haft någon som helst anknytning 

till ickebinära transpersoner som grupp. Vi har därmed haft ett öppet sinne och varit nyfikna på 

att lära oss mer om de personer vi valt att intervjua. Vi tror därför inte att det funnits någon risk 

att vi som forskare kan, som beskrivs i boken som “go native”, där forskaren blir alltför 

uppslukad av studien och alltför lojal mot sina informanter och att resultatet därmed får en 

subjektiv vinkling (Kvale & Brinkmann 2015:112).  

	

Genom tematisering och planering bör forskaren överväga syftet med studien, hur studien 

förbättrar tillvaron för den grupp människor som det forskas om samt de konsekvenser som kan 

följa av studien för respondenternas del (Kvale & Brinkmann 2015:99). Vi funderade länge på 

vad vi skulle ha för syfte samt vad vår studie kan leda till, men även om möjliga konsekvenser 

för intervjupersonernas deltagande i studien. 

	

5.8 Analysmetod	
I meningskoncentrering komprimeras respondenternas svar ner till mindre formuleringar där 

det mest väsentliga för studien utformas om till kortare meningar (Kvale & Brinkmann 

2015:246f). Genom att kategorisera underlättar det för forskaren att se skillnader i 

respondenternas uttalanden – och genom att ha olika teman att fokusera på innan intervjun blir 

det lättare att kategorisera både under och efter intervjun eftersom man på så sätt vet vad man 

ska lyssna efter (Kvale & Brinkmann 2015:246). De olika teman och kategorier som vi utgått 

från kommer från teorier och tidigare forskning då dessa har bidragit till skapandet av de teman 

som intervjuguiden består av. På så sätt har vi kunnat kategorisera intervjuguiden i olika teman 

för att vidare lyssna efter de likheter, skillnader och mönster vid insamling av det empiriska 

materialet. 	

	



  18 

Vid redovisning av resultat bröts dessa teman sedan ner till andra teman anpassad efter den 

information som har samlats in för att senare presentera analysen i de delar som resultatet har 

analyserats efter i kombination med teorier och tidigare forskning. När resultatet analyserades 

delade vi upp det i olika teman för att söka efter skillnader i samtligas berättelser och med hjälp 

av teorier tolka dessa teman på ett systematiskt sätt. Med det sagt - de kategorier som 

intervjuguiden består av kommer från tidigare forskning, teman i resultatet baseras på den 

insamlade empirin och avslutningsvis är de teman i analysen en kombination av tidigare 

forskning, sociologiska teorier och insamlad empiri.  

 

5.9 Metodreflektion 
Vi har reflekterat och diskuterat kring de möjligheter och begränsningar som valet av metod 

har medfört vid genomförandet av studien. Det vi själva har varit mest kritiska till är att vi 

genomförde våra intervjuer genom telefon- och videosamtal då vi tror att ett fysiskt möte med 

samtliga respondenter hade kunnat leda till att vi fått ut en större mängd empiri då vi upplever 

att det är lättare att bygga ett förtroende genom ett fysiskt möte. Däremot har vi, som tidigare 

nämnt, varit begränsade i denna fråga på grund av respondenternas geografiska bosättning som 

har resulterat i att denna metod i princip har varit den enda möjliga inom ramen för den tid och 

resurs som vi haft till förfogande.  

 

Vid kontakten med möjliga respondenter via sociala medier har vi upplevt att några ickebinära 

transpersoner som vi kommit i kontakt med har en viss distans till cispersoner som oss själva. 

Detta uppenbarade sig genom att några var kritiska och ifrågasättande av vårt val av studie på 

grund av dålig erfarenhet av heterosexuella cispersoner som driver forskning om deras historia. 

En person vi kom i kontakt med ställde sig frågande till hur vi som forskare förhåller oss till 

ämnet på grund av rädslan för att bli ifrågasatt eller framställd på ett negativt sätt. Vi 

respekterade och accepterade de personer som inte ville medverka i studien och var tydliga med 

vårt objektiva förhållningssätt vid kontakt med andra ickebinära transpersoner.  

 

6. Resultat	
I detta kapitel redogörs den insamlade empiri som kommit fram genom kvalitativa intervjuer. 

All data som presenteras i kapitlet kommer att delas upp i kategorier som intervjuguiden 

tematiserades genom. Resultatet presenteras i följande teman: person och könsidentitet, socialt 

bemötande, institutionellt bemötande samt framtida bemötande med olika underteman i syfte 

att på ett mer strukturerat sätt presentera empirin. Anledningen till att det är dessa teman som 

resultatet består av är för att det är samma teman som intervjuguiden bestod av och för att 
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säkerställa att all empiri presenteras i den omfattning den är insamlad i och samtidigt få en 

struktur i presentationen valde vi därför att göra på detta sätt.	

	

För att skydda respondenternas anonymitet och konfidentialitet kommer samtliga att 

presenteras med fingerade namn. Dessa är Eli (23), Joy (22), Nilo (21), Pim (19), Sam (28), 

Tintin (24), Dani (28) och Charlie (41). 	

	

6.1 Person och könsidentitet	
Intervjupersonerna är mellan åldrarna 19 till 41 där majoriteten bor i Stockholm och resterande 

bor i mellanstora städer runt om i Sverige. Andra är uppväxta i mindre orter, men har på grund 

av arbete eller utbildning valt att flytta till större städer. Hälften av dem är arbetssökande eller 

sjukskrivna och resterande arbetar heltid. De flesta använder ordet ickebinär vid beskrivning av 

sin könsidentitet och använder pronomen hen eller den, medan två beskriver sig som agender 

eller genderqueer. Detta innebär att samtliga respondenter som har ingått i denna studie inte 

identifierar sig med de binära könen man eller kvinna vilket också har varit en förutsättning för 

att vara en del av studien. 	

	

Asså det är en större trygghet när jag förstod att jag är ickebinär och inte försöker passa in i 

normen så utan att jag kan vara mig själv och då känns det som att jag känner mig tryggare i 

det. (Charlie 41) 

	

Genomgående för alla respondenter är att de mer eller mindre är öppna med sin könsidentitet 

för människor i sin omgivning. Vissa har valt att berätta om det endast för sina vänner och sina 

närmaste, medan andra har valt att öppet berätta det för alla - genom att exempelvis använda 

sig av sociala medier. De har också nästan alltid känt att de inte har kunnat identifiera sig med 

ett binärt kön och har upplevt könsdysfori under större delar av livet. Därav har de inte kunnat 

sätta ord på det de känt, förrän under de senaste åren när samtliga exponerats för innebörden av 

begreppet ickebinär. Detta har skett genom främst olika queera sammanhang och sociala medier 

där många berättade om förebilder inom lhbtq+ världen som uttrycker sig på digitala 

plattformar som Instagram och Youtube. Representation är viktig för att hitta likasinnade som 

ger en något att relatera till eller identifikationsmöjligheter. Många beskriver detta som en 

mycket stor lättnad på grund av att de tidigare haft svårt att komma till insikt om vilka de är 

och acceptera sig själva. Genomgående för de flesta är att de ofta i sociala sammanhang 

uppfattas som deras biologiska kön, och ständigt får ”komma ut” på nytt inför varje ny person 
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de träffar, men att de i queera sammanhang aldrig behöver förklara sig eller ifrågasättas vilket 

är anledningen till att de känner sig trygga i dessa forum. 	

	

Men då började det komma mer och mer liksom [...] ja men.. personer i olika sociala medier 

som var öppna och pratade om det. Jag hittade liksom källor att lyssna på och identifiera mig 

med så att jag kunde sätta ord på hur det var jag kände [...] då har jag varit själv med mina 

tankar och känslor och haft svårt att komma vidare. Jag fick mer input och 

identifikationsmöjligheter. (Dani 28) 

 

6.2 Socialt bemötande	
I kommande kapitel presenteras den empiri som har bestått av frågor som rör socialt bemötande. 

Dessa presenteras i tre olika underkategorier, vilka är familj, vänner och kollegor, tvåkönsnorm 

och trygga rum. 	

	

6.2.1 Familj, vänner och kollegor	
Majoriteten av de svarande berättar att de överlag har blivit väl bemötta av sina vänner och 

kollegor på arbetsplatser gällande deras könsidentitet - till skillnad från familjen som haft det 

lite svårare att acceptera detta. De berättar även att det skiljer sig mellan föräldrarna, det är 

oftast mamman som är mer accepterande än pappan där de också tillägger att de äldre 

generationerna i släkten har haft svårt att förstå. En av respondenterna berättar att familjen sett 

könsidentiteten som en psykisk sjukdom och har erbjudit sig att betala för psykologisk hjälp 

för att bota problemet - någonting som hen upplever som mycket förnedrande. 	

	

Asså min familj har erbjudit sig att betala psykolog för att jag skulle bli frisk, men jag är inte 

sjuk ju [...] de tror ju det här är en sjukdom att jag är psykiskt sjuk, men nej. (Eli 23)	

	

Detta gör att de ständigt upplever att de måste sättas i fack och att de upplever förutfattade 

meningar från utomstående som är baserade på utseendet. Sex av åtta informanter har bytt namn 

på senare år vilket vissa familjemedlemmar haft svårt att förhålla sig till. Respondenterna 

uttrycker dock att namnbyte har varit lättare att acceptera för dem än bytet av pronomen. Trots 

detta berättar samtliga att pronomen är det som är det viktigaste för dem.  	

	

Min pappa underminerar väldigt mycket.. Han var väldigt emot den här operationen av 

bröstkorgen jag skulle göra och sa att jag kommer att ångra mig och.. tror att jag kommer att 

ångra mig och.. Han tror att detta är något slags fas och det är ju ganska jobbigt att möta det 



  21 

varje gång jag ska träffa honom. Att bli så underminerad och ifrågasatt och lite dumförklarad 

nästan.. (Dani 28)	

	

Genomgående för alla är att de skiljer på kön och generationer i frågan om acceptans och 

kunskap om ickebinära som grupp. De äldre generationerna har svårt att acceptera och förstå, 

medan de upplever att människor under 30 överlag är betydligt mer förstående. Detta skiljer sig 

inte endast i olika sociala grupper, utan även på arbetsplatser. De berättar nämligen att de som 

arbetar med människor har lättare att förstå än andra branscher, främst de som är 

mansdominerade som exempelvis byggbranschen där en av respondenternas partner arbetar, 

som uttrycker att ”där står tiden still”. 	

	

6.2.2 Tvåkönsnorm	
Tvåkönsnormen genomsyrar allt i samhället och att vara trans är därför en ständig kamp, 

berättar en av våra informanter. Människor sätter andra människor i fack för att sortera och 

tolka sin egen världsbild. Vidare berättar flera av respondenterna att samhället har mycket 

lättare att acceptera transsexuella personer som går från exempelvis att vara cisman till 

ciskvinna eftersom att människor har lättare att acceptera övergången mellan könen, snarare än 

ickebinära transpersoner som flyter mellan eller bortom de binära könen. Transsexuella håller 

sig fortfarande inom tvåkönsnormen och är för allmänheten lättare att förstå att någon bara 

föddes “fel”, men att det går att rätta till genom att gå från till exempel cisman till ciskvinna. 

En parallell kan även dras till de som är biologiskt födda som män som bryter mot de 

traditionellt manliga könsuttrycket eftersom att dessa utsätts för mer trakasserier än kvinnor 

som bryter mot de traditionellt kvinnliga konstuttrycket. 	

	

Det är sammankopplat med hela den patriarkala strukturen, män som avsäger sig 

machokulturen är så stort hot mot andra män liksom att.. för det är ju verkligen inte bara 

män.. det är en del av den kulturen att det är ett så pass stort svek mot andra män att de 

liksom får ta mer våld än då det de ser som en kvinna som mig som liksom byter upp sig eller 

vad man ska säga.. mot mer maskulina drag är inte ett hot på samma sätt. (Dani 28)	

	

En av respondenterna har under hela livet identifierat sig som lesbisk kvinna och har på senare 

år kommit i kontakt med begreppet ickebinär. Vid detta tillfälle kände personen att det fanns så 

mycket mer än det som den visste tidigare. På grund av sin ålder har respondenten haft svårt att 

förstå varför den inte kommit i kontakt med begreppet tidigare i sitt liv.	
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Jag var otroligt trög för jag har liksom.. Jag har ändå levt som lesbisk så jag trodde att 

mycket var för jag var lesbisk.. Det är nog det som gör att jag är lite mer maskulin eller att 

jag har ett sånt uttryck. Man känner sig si och så, det måste bero på att jag är lesbisk. Förstår 

du? (Charlie 41)	

	

Ytterligare information som framkom från intervjuerna är att en av respondenterna har 

anknytning till ett östeuropeiskt land och ett annat skandinaviskt land som den kunde relatera 

till i sin berättelse. Denne uttryckte att det fanns en markant skillnad i bemötandet av ickebinära 

mellan länderna där Sverige utmärkte sig som det allra mest accepterande landet följt av de 

andra länder som tvärtom politiskt arbetar mot lhbtq+-personers rättigheter. Med det sagt finns 

det ett arbete för en ökad förståelse och acceptans i vissa sammanhang, medan andra är mer 

bakåtsträvande där det inte finns någon kunskap alls. Majoriteten av respondenterna har även 

en stor önskan om att omgivningen frågar och använder rätt pronomen och att kunskap om detta 

sprids förslagsvis genom undervisning i skolan. Dessutom uttryckte två av respondenterna en 

önskan om att människor uppfostrar sina barn mer könsneutralt redan från födseln och inte 

tilldelar barnen något kön utan snarare ger barnen möjlighet att själva välja kön när de känner 

sig redo.	

	

6.2.3 Offentliga rum 	
Hälften av respondenterna uttrycker att de känner sig särskilt bekväma i feministiska 

sammanhang där de även uttryckt att vänstermänniskor är de som de upplever är mest 

inkluderande gällande mångfald, särskilt av transpersoner. Av den anledningen känner de sig 

trygga och söker sig till dessa sammanhang. Många av de svarande tror även att storstäder 

generellt är mer accepterande eftersom det där är lättare att smälta in än i mindre städer. De 

känner att de har en större möjlighet att uttrycka sig och vara sig själva vilket är anledningen 

till att majoriteten flyttat till en större stad. Dessutom berättar en av intervjupersonerna som är 

från en mindre stad att det finns en skillnad mellan större och mindre städer där hen exempelvis 

upplever att allt avvikande ses som konstigt och ska tystas. Detta tror hen är bland annat på 

grund av heteronormativitetens dominans som styr allt från vilket jobb man har till sin sociala 

omkrets. 	

	

Här på mitt gymnasium kommer många från små byar och här är det ju mindre accepterat. 

Alla volvoraggare ba aa, är du bög eller? Som värsta förolämpningen. De är typ uppväxta 

där såna här saker är mindre accepterande.  (Pim 19)	
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En av respondenterna säger sig inte ha upplevt varken hot eller våld på offentliga platser, men 

har däremot märkt att ju mer personen leker med könsroller och könsuttryck desto mer personer 

ser snett och till och med väljer att inte sätta sig bredvid hen på tunnelbanan. Hen berättar även 

att hen på kul klätt sig i mer manligt kodade kläder bara för att testa, och då upplevde personen 

att ingen undvek platsen bredvid hen på tunnelbanan. Detta är något som även en annan 

respondent berättar där hen blivit utsatt för både hot och våld, men på grund av sitt etniska 

ursprung är personen osäker om detta berodde på det eller sin könsidentitet vilket hen beskriver 

kan uppfattas som en provokativ kombination. Ytterligare ett intressant mönster som kan 

uppmärksammas genom mångas berättelser i fråga om upplevelsen av hot och våld samt 

negativt socialt bemötande är att nästan alla säger att de har haft “tur” att de inte har blivit 

utsatta för något. 	

	

Det är inte så kul, men som sagt annars har jag haft ganska tur att jag inte blivit utsatt för 

mycket eller så har jag märkt det komma.. jag vet inte. (Sam 28)	

	

6.3 Institutionellt bemötande	
I detta kapitel presenteras empirin från de ickebinära transpersoners berättelser om bemötandet 

från samhällets institutioner. Empirin delas upp i två teman och dessa är positiva och negativa 

erfarenheter samt hälsa.	

	

6.3.1 Positiva och negativa erfarenheter 	
Majoriteten av informanterna berättar att vården ofta uppfattar dem utifrån det biologiska könet 

och trots att bemötandet överlag har varit bra, upplever de inte att vårdpersonal bryr sig om 

deras pronomen. En av respondenterna berättar nämligen att de gör frågan om ickebinära till en 

ickefråga då de inte vet hur de ska hantera ickebinära transpersoner på grund av att 

tvåkönsnormen är så inristad i det institutionella arbetet. I fråga om bemötandet från 

institutioner gick det också att se att många av respondenterna även här berättar att de haft tur i 

kontakten med myndigheter och institutioner då de känner till andra som fått ett dåligt 

bemötande.	

	

Flera av respondenterna berättar också att de inte orkar rätta personal inom myndigheter i fråga 

om kön då de upplever att det inte finns någonting personalen kan göra åt det ändå, de kan 

lyssna men ingenting händer efter det. Av den anledningen anser dem att det borde finnas ett 

gemensamt arbetssätt som gäller alla myndigheter i Sverige - någon form av handlingsplan som 

står för alla människors lika värde. Å andra sidan finns det också dem som vill och orkar lägga 
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ner energi på det, men blir ofta osäkra i dessa sammanhang då de inte vet hur de ska framstå i 

kontakten med myndigheter. 	

	

Men när någon använder rätt pronomen så blir man så ba.. ööh.. vad sa du precis? Vänta va? 

Ganska tragiskt egentligen. För alla som är cis blir de kallade för rätt pronomen, men till en 

själv blir man fascinerad. (Joy 22)	

	

Två av respondenterna berättar att de blivit mobbade i skolan varav en av dessa befinner sig i 

det just nu. De berättar att skolpersonalen inte vidtar åtgärder vad gäller mobbning från andra 

och att man som elev känner sig maktlös och tvingad till att upprätthålla en obekymrad fasad 

utåt. Skolan tar inte heller något ansvar vad gäller sexualundervisning då en av de svarande som 

fortfarande går på gymnasiet säger att dennes lärare själv inte har kunskap om skillnader mellan 

sexuell läggning och könsidentitet. Vidare berättar en annan respondent om en kontakt med 

polisen som ägde rum vid en demonstration där polisen försökte få kontroll på situationen 

genom att kategorisera demonstranterna i två led med män på ena sidan och kvinnor på andra. 

Denna händelse upplevde respondenten som chockerande, men kunde samtidigt ha en förståelse 

för hur polisen arbetade. Det som också utmärker sig genom de flesta berättelser är att hälften 

av intervjupersonerna haft kontakt med psykiatrin i olika avseenden och där beskriver de att de 

tagits väl emot till skillnad från kontakten med andra institutioner i samhället.	

	

[...] och då skulle vi skriva en uppgift om sexuell läggning där det stod homosexualitet, 

bisexualitet, heterosexualitet och sen står det transsexualitet? Och jag ba… men det är väl 

könsidentitet? (Lui 19) 

 

6.3.2 Hälsa	
Sex av åtta respondenter berättar att de upplever att deras psykiska hälsa har påverkats negativt 

av olika anledningar, men kan inte säga om det exakt beror på deras könsidentitet eller om det 

är en kombination av andra orsaker. Flera av dem har upplevt ångest, depression och en av 

respondenterna berättar att hen även haft självmordstankar och självskadebeteende. 

Gemensamt för samtliga är att när de kommit till insikt om att de är ickebinära har alla mått 

betydligt bättre i sig själva där både självkänsla och självförtroende ökat. Däremot stöter de på 

ytterligare problem när de exponerats för okunskap från omgivningen efter att de valt att öppna 

upp sig om sin könsidentitet för sin omvärld. Stress och ångest återkommer också i mötet med 

varje ny person eftersom man aldrig vet hur den kommer att reagera på det dem berättar. 	
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Den psykiska ohälsan som respondenterna upplever grundar sig i flera orsaker som enligt 

berättelserna oftast återkommer i den sociala omgivningen. Flera respondenter berättar om 

känslan av att alltid tvingas välja mellan det manliga eller kvinnliga könet i olika sammanhang 

som exempelvis offentliga toaletter eller omklädningsrum, registrering på olika hemsidor och 

enkätundersökningar, köp av biljetter etc. Detta gör att de ständigt påminns om samhällets 

strukturer och deras utanförskap, men väljer att hantera situationen på olika sätt. Vissa av 

respondenterna accepterar läget och väljer att inte reflektera över det och väljer därför sitt 

biologiska kön, men påpekar också att det skulle må bättre av ett tredje alternativ. Samtidigt 

berättar andra respondenter att detta är något som ständigt besvärar dem och väljer att vända 

denna frustration till en form av kamp mot normerna. Exempel på detta är att kontakta hemsidor 

som vid registrering bara har två kön att välja mellan eller att aktivt gå in på den kvinnliga 

toaletten när personen vet att hen uppfattas som socialt kodad man. 	

	

6.4 Framtida bemötande	
Samtliga respondenter är övertygande om att mer kunskap behövs om könsidentitet inom 

institutioner och ju mer det pratas om oavsett om det är i negativ eller positiv bemärkelse är det 

bra att diskussionen finns. Flera av respondenterna berättar att de gärna vill att fler förstår 

innebörden av pronomen och har just frågan om pronomen i åtanke vid varje nytt möte. De 

berättar även att det främst är myndigheter som arbetar med människor som behöver utbildas 

om ämnet och det är där personalkompetensen är som mest nödvändig. 	

	

Flera av respondenterna är insatta i politiken där de berättar att frågan om könsidentitet borde 

vara mer prioriterad än vad den är samt att det finns vissa partier som arbetar mer inkluderande 

än andra. Många berättar även att ickebinära transpersoners rättigheter har blivit mer 

uppmärksammade på senare tid, däribland frågan om tredje kön har börjat diskuteras, men att 

ämnet fortfarande inte är tillräckligt prioriterat som det enligt deras uppfattning borde vara. En 

av respondenterna berättar dessutom att frågan om transpersoner har blivit mer trendig på 

senare tid och bär med sig mycket positivt i utvecklingen, men kan också ha negativa 

konsekvenser för vissa. Många unga personer som upplever könsdysfori och ifrågasätter sin 

könsidentitet och därför bör det också ställas högre krav på de myndigheter som arbetar med 

utredning av detta. Ur respondenternas berättelser framkommer det även att myndigheter som 

arbetar med transfrågor behöver mer resurser för att bland annat minska kötider, men också 

avsätta mer tid och personal för att göra utredningar och därmed erbjuda bättre vårdkvalitet för 

transpersoner.	
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[...] men vet att de håller på att utreda en ny könstillhörighetslag och det är ju bra.. även om 

det kanske vore bättre att avskaffa juridiskt kön helt, så är det ju ändå ett steg på vägen.. 

(Nilo 21)	

	

6.5 Resultatsammanfattning  
Alla respondenter har kommit till insikt att de identifierar sig som ickebinära transpersoner för 

några år sedan vilket förklarar vikten av att bli representerad av andra likasinnade, detta främst 

genom digitala plattformar i form av sociala medier. Många är även öppna med sin identitet, 

medan andra har valt att inte vara öppna med det på grund av en rädsla för ett eventuellt negativt 

bemötande från omgivningen. I fråga om bemötandet från sin närmaste omgivning har resultatet 

visat att vänner och familj har en hög acceptans, men att det ofta skiljer sig mellan mödrar och 

fäder där fäderna har svårare att acceptera respondenternas könsidentitet. Detta gäller inte alla, 

men är något som har utmärkt sig i mångas berättelser. Vidare visar resultatet av den 

sammanställda empirin även att det finns en väldigt stark heteronorm i samhället som begränsar 

deras livsvillkor i olika stor utsträckning. Denna heteronorm som ju är starkt förankrad i 

kulturer och generationer är någonting som också avspeglas i institutioner vilket tydligt visar 

att det sociala och det institutionella är sammanhängande med varandra i fråga om de ickebinära 

transpersoners möjligheter och begränsningar. Detta är någonting som också lämnar avtryck i 

deras välmående vilket gör att de därför gärna tyr sig till mer tolererande miljöer som ofta är 

feministiska- och vänsterkretsar. Att frågan om ett tredje kön däremot lyfts i politiska 

diskussioner och att gränsen mellan manligt och kvinnligt görs mer flytande är ytterligare ett 

faktum vilket gör att studiens respondenter är optimistiska inför vad framtiden bär med sig. 

 

Sammanfattningsvis går det att säga att den information som studiens respondenter har valt att 

dela med sig av i samtliga intervjuer har varit mycket givande för att besvara syftet och 

frågeställningen. Det finns vissa delar i resultatet som utmärker sig mer än andra vilket gör att 

det tydligt går att se en röd tråd genom samtligas berättelser.  

 

7. Analys 	
I detta kapitel presenteras den sociologiska analysen med utgångspunkt i de teoretiska 

referensramarna. Vidare ligger även tidigare forskning som grund för analysen av resultatet. 

Analysen är uppdelad i tre teman där inledningsvis möjlighet till självförverkligande med stöd 

av primärrelationer belyses, vidare institutionellt bemötande och avslutningsvis välbefinnande 

med olika underteman. 	
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7.1 Möjlighet till självförverkligande med stöd av primärrelationer	
I samtliga intervjupersoners berättelser kan vi se en tydlig skillnad mellan vänner och familj 

gällande acceptansen av deras könsidentitet, som analyseras mer ingående i detta kapitel. 

Gemensamt är att alla intervjupersonernas vänner har varit ett stort stöd för dem i processen att 

komma till insikt om sin identitet till skillnad från familjen där acceptansen varierar. Vännerna 

har varit ett stort stöd på så sätt att de aldrig har dömt dem utifrån vad de kommit fram till i sitt 

identitetsskapande, samtidigt som de gjort det tydligt att deras könsidentitet inte är avgörande 

för deras vänskap. Även om vännerna råkat säga fel pronomen eller tilltalsnamn är de snabba 

med att rätta sig själva och be om ursäkt i viljan att göra rätt, vilket flera av informanterna ser 

som positivt. Det som utmärker sig inom flera respondenters familjer är att det finns en skillnad 

mellan föräldrarna där fadern oftast är den som har haft svårt att acceptera sitt barns 

könstillhörighet. Fäderna tror att detta är någon form av fas som kommer att gå över med tiden, 

de har svårt att använda intervjupersonernas pronomen eller nya tilltalsnamn och en förälder 

har till och med erbjudit sitt barn psykologisk hjälp för att åtgärda detta ”problem”. 	

	

Fäderna ser sitt barn gå från en identitet till en annan och har svårt att förstå att deras barn alltid 

har levt med könsdysfori. Honneth (2003) beskriver, med inspiration från Foucault, att 

samhällets disciplinerande effekter tvingar människor att vara på ett visst sätt, ofta kulturellt 

definierat och kan sättas i relation till fädernas perspektiv på deras barns identitetsskapande. 

Samhällets disciplinerande effekter påverkar människor på olika sätt och hur samhället 

disciplinerar medborgarna skiljer sig åt beroende på sammanhang, men är också något som 

ständigt förändras över tid. Detta resulterar i sin tur i att människor påverkas i sättet att tänka 

och se på saker, vilket också påverkar möjligheten till självförverkligande genom att bli erkänd 

som person från de primära relationerna. Det som har utmärkt sig särskilt är att bristen på 

erkännandet i de primära relationerna, i detta fall från fadern, leder till psykisk påfrestning i 

negativ bemärkelse och påverkar både respondenternas livskvalitet och livsvillkor. Detta 

innebär att deras erkännande undermineras och försämrar möjligheten till en identitet som 

grundar sig i en positiv självrelation. Denna typ av respons i primärrelationer blir särskilt 

påtaglig när den tar sig form av emotionell och relationell exkludering vilket också lyfts fram i 

studien av Nygren et. al. (2016) som förklarar att känslomässiga risker knutna till kön underlåter 

ens möjligheter till självförverkligande. 

 

Genom de återkommande berättelserna om fäderna som de som i mindre utsträckning 

accepterar informanternas könsidentitet kan detta tolkas som att de är mer fast i traditionella 

kulturella ideal och strukturellt betingade normer. Detta begränsar möjligheten för fäderna att 
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acceptera sitt barn för den som hen är eftersom den ickebinära identiteten är den enda 

könsidentiteten de kan förhålla sig till, vilket kan ses i ljuset av Butlers (1990) perspektiv på 

reproduktionen av den heterosexuella matrisen där heterosexualitet med de binära könen som 

norm är en dominerande samhällsstruktur. Den heterosexuella matrisen är också avgörande för 

både skapandet av normer, ideal och strukturer, men sätter även ramar för inkluderandet av de 

som förhåller sig till dessa och utesluter allt som utanför ramen betraktas som onormalt. I detta 

fall erkänns informanterna av vännerna som har en mer förstående syn på könsroller vilket både 

kan vara en fråga om generation, men också en fråga om vilket synsätt man har på världen. 

Vännernas stöd inom de primära relationerna bidrar till att de ickebinära personernas livskvalité 

främjas, trots att de inte erkänns från alla parter i sin närmaste omgivning.  
	

7.1.1 Samhällets normer om könsidentitet 	
Många av intervjupersonerna berättar att de i deras kamp för acceptans överdriver de binära 

könsrollerna och testar sin omgivning för att söka efter erkännandet som möjliggör en positiv 

självbild. En av respondenterna berättade hur hen vanligtvis brukar överdriva och leka med 

könsroller i form av färger och kläder och att hen upplevt att få människor vill sätta sig bredvid 

hen i kollektivtrafiken när den ser ut på detta sätt. Personen beskriver vidare hur hen testat att 

ta på sig stereotypiskt manligt kodade kläder bara för att se om någon skillnad skedde i form av 

reaktioner från omgivningen och upplevde då att ingen hade några problem med att sätta sig 

bredvid hen i kollektivtrafiken. Ytterligare berättelse från en annan informant som ett sätt att 

bryta den heteronormativa synen på könskategorier är att hen aktivt väljer att gå in på damernas 

offentliga toalett trots att hen vet att hen uppfattas som socialt kodad man. Detta kan förstås 

utifrån Honneths (2003) teori om bristande erkännande i form av social uppskattning där 

individen blir erkänd i sin individualitet för den man är och det man gör, vilket är av betydelse 

för positivt identitetsskapande. Vidare kan människors uppfattning om vad som ses som manligt 

och kvinnligt kopplas till Jenkins (2014) teori om hur kategoriseringar i samhället bildas genom 

att omgivningen sorterar människorna beroende på bland annat utseende och sexuell läggning.  

 

Detta innebär att de ickebinära inte bemöts med kärlek och respekt i det offentliga rummet i 

vilket deras identitetsskapande negligeras samtidigt som de automatiskt kategoriseras i ett fack 

där de ofta står utanför ramen för det normativa. Det normativa och utestängande systemet kan 

bero på flera orsaker, dels kulturer och traditioner, men också det som Butler (1990) talar om - 

den heterosexuella matrisen där ingenting bortom de binära könen existerar. Det finns en rädsla 

för att komma nära sådant som uppfattas som främmande samt att människor automatiskt 

kategoriserar de ickebinära som något som inte ses som normalt eftersom man inte exponerats 
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för detta tidigare då representationen av de ickebinära som grupp är liten i samhället. En 

informant beskriver exempelvis att samhället har mycket lättare att acceptera transsexuella 

personer som föddes “fel” eftersom de går att ”rätta till” genom övergången mellan könen. 

Detta genom att exempelvis byta kön från cisman till ciskvinna, snarare än en ickebinär 

transperson som “flyter” någonstans där mitt emellan vilket kan tolkas utifrån den 

heterosexuella matrisen där särskiljandet av manligt och kvinnligt står i fokus.  

 

På grund av det patriarkala samhällssystemet är män som bryter mot det manliga könsuttrycket 

de som främst råkar ut för trakasserier eftersom dessa avsäger sig machokulturen och det 

uppfattas därför som ett svek mot andra män. Även om några av respondenterna menar att 

samhället generellt är på väg mot en mer accepterande hållning finns fortfarande konservativa 

föreställningar djupt inristat i kulturer och generationer. Vid frågan om de någonsin råkat ut för 

hot eller våld framkom det att de personligen inte råkat ut för något och att det haft “tur” 

eftersom de känner till andra ickebinära transpersoner som råkat ut för trakasserier både i 

verkligheten och på internet. Detta lyfts också fram i Siverskogs (2016) studie där hon kommer 

fram till att det finns höga förväntningar på hur personer ska vara utifrån kategorin kön, var i 

livet hen befinner sig i förhållande till ålder och att lhbtq+-personer ständigt måste konstruera 

sina livslopp genom val och ageranden inom olika möjligheter och begränsningar som den 

strukturella ordningen erbjuder. Detta kan förstås som att samhällets föreställningar om genus 

är djupt förankrade i människors identitet på grund av att den sociala identiteten, som Jenkins 

(2014) talar om, blir hotad genom att den gemensamma symboliska tillhörigheten inte 

vidmakthålls - som en respondent beskrev, att män som avsäger sig machokulturen blir ett svek 

mot andra män.  

	

7.2 Bemötande från institutioner 	
I förhållande till institutionella sammanhang talar flera av studiens informanter om att frågan 

om ickebinära ofta blir en ickefråga på grund av bristande kunskaper i området. På samma vis 

som tvåkönsnormen är inristad i sociala sammanhang genomsyrar den också alla institutioner i 

samhället. Respondenterna orkar inte rätta personal inom exempelvis sjukvården som felkönar 

dem på grund av att informationen stannar hos den personal som möter dem utan att föra detta 

vidare till andra inom professionen. Även om det finns vilja till förändring hos delar av 

personalen inom myndigheter finns det fortfarande en okunskap och osäkerhet om hur de ska 

ge ett bra bemötande i kontakten med dessa personer. Detta råder också inom andra 

sammanhang som i mötet med lärarna under deras skolgång, kontakter med polismyndigheten 

etc. Exempelvis uttrycker majoriteten att det är särskilt viktigt att personal i skolan får 
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utbildning i att lyfta fram lhbtq+-personers rättigheter och att elever på så vis får kunskap om 

denna grupp människor i ett tidigt skede i livet. 	

	

Dessa problem som återfinns i institutionella sammanhang kan bland annat förstås ur Honneths 

(2013) perspektiv i fråga om rättsligt erkännande och hur detta påverkar ens identitet. Det finns 

en bristande relation mellan samhället och de ickebinära transpersoner som inte erkänns som 

rättspersoner i samma utsträckning som andra medborgare. McDermott et. al. (2008) har bland 

annat i sin studie kommit fram till att reproduktionen av heteronormen straffar lhbtq+-personer 

på ett djupt individuellt plan på grund av könstillhörigheten och att reproduktionen av 

heteronormen därför måste ligga i statens ansvar att motverka. Ett exempel på hur upprättandet 

av heteronormen återfinns inom institutioner är vid frågan om pronomen som, enligt 

intervjupersonerna, ofta är en ickefråga. Respondenterna beskriver dessutom hur skolans roll 

gällande sexualundervisning om både könstillhörighet och sexuell läggning nästintill har varit 

obefintlig, vilket avspeglar sig i en bristande kunskap hos myndighetspersoner. Eftersom att 

skolan är den institution som har den stora möjligheten till att utbilda och påverka människors 

värderingar ligger det i deras förmåga att anpassa utbildningsinnehållet till det föränderliga 

samhället som vi lever i idag. Detta innebär att institutioner är avgörande för hur den sociala 

omgivningen upprätthåller heteronormen som i många fall fortfarande återfinns inom 

institutioner. Den sociala omgivningen och institutionella sammanhang påverkar därför 

varandra och resulterar i att myndigheter uppträder på ett sätt som inte är till fördel för 

ickebinära transpersoner, vilket utifrån Honneth (2003) kan problematiseras som en samhällelig 

dominans av negativa strukturella effekter på det rättsliga erkännandet.  

 

7.2.1 Kön som bestämd kategori	
Återkommande i respondenternas berättelser är tvåkönsnormen och hur den präglar deras 

livsvärld i relation till kön som fastställd kategori. Ett exempel på hur en av respondenterna 

anpassat sig till tvåkönsnormen är att den under hela sitt liv trodde att dennes sexuella läggning 

var anledningen till att den inte såg ut som den stereotypiskt kodade kvinnan. Intervjupersonen 

är idag 41 år gammal och kom inte till insikt om sin könsidentitet förrän för 3-4 år sedan och 

detta visar på hur inskrivet könets performativitet är i samhället eftersom respondenten så pass 

länge tog för givet att denne var en lesbisk kvinna och att dess annorlunda sätt att vara berodde 

på att den var lesbisk. Däremot är detta någonting som ändrades under senare tid i och med att 

denne upplevde att de ickebinära har blivit mer representerade både inom sociala medier, men 

också i politiska diskussioner. Intervjupersonens berättelse kan därför förstås närmare genom 

den heterosexuella matrisen där de binära könen dominerar genom att frågor om sexualitet har 
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varit aktuella under mycket längre tid än transfrågor. Detta kan förstås som att 

intervjupersonens självuppfattning var inom ramarna för vad hen kände till då, vilket var de 

binära könen i kombination med alternativ sexuell läggning.  

	

Problematisering med kön som bestämd kategori lyfts även i Siverskogs (2016) studie om att 

vara lhbtq+-person i en heteronormativ värld där hon beskriver att dessa personer ständigt 

anpassar sig i sitt agerande, i sina möjligheter och begränsningar i relation till de förväntningar 

som är kopplade till kön. I studien kommer hon också fram till att lhbtq+-personer vanligtvis 

presenterar sig i enlighet med det juridiska könet i form av ett upprätthållande i den sociala 

sfären, vilket även framkommit i vissa intervjupersonernas berättelser. Respondenterna 

uttrycker att de ständigt måste komma ut och berätta om sin könsidentitet vid nya sociala möten 

eftersom allt som står utanför de bestämda könen kräver en förklaring från dess omgivning.  
 

7.3 Välbefinnande 	
Samtliga respondenter uttrycker att de inte kan identifiera sig med de binära strukturer som 

genomsyrar samhället och har av det skälet levt med könsdysfori, vilket har en effekt på de 

ickebinäras välmående. Ett sätt att försöka passa in i samhället har blivit att överdriva de 

könsroller som finns idag för att hitta en könsidentitet som stämmer överens med hur de 

uppfattar sig själva. Svårigheten med att passa in kan förstås med stöd av Butlers (1990) teori 

om könets performativitet eftersom att hon problematiserar könskategorier där människor 

ständigt iscensätter och upprätthåller det manliga och kvinnliga könet inom ramen för det 

heteronormativa. Vidare förklarar Butler (1990) att dessa ständigt upprepade handlingar 

resulterar i att kön och genus på ett entydigt sätt utmärker samhällets strukturer och 

upprätthåller den heterosexuella matrisen. Respondenterna beskriver att könsdysfori uppstår på 

grund av svårigheten med att identifiera sig med de binära könsrollerna som präglas av både 

det sociala och institutionella binära strukturerna. Könsdysfori är ett fysiskt och psykiskt 

tillstånd som leder till att majoriteten som har detta mår dåligt som även kan leda till 

självskadebeteende, vilket hälften av respondenterna har erfarenhet av. Detta är någonting som 

även Grossman et. al. (2006) kommer fram till i sin studie där de beskriver att både könsidentitet 

och alternativ sexuell läggning har en negativ påverkan på hälsan kopplat till det könsmässigt 

typiska beteendet. 	

	

Flera aspekter påverkar ickebinära transpersoners hälsa, oftast i negativ bemärkelse. Samtliga 

berättar att de har mått betydligt bättre när de blivit medvetna om sin könsidentitet, men har 

under uppväxten upplevt ångest, depression och utövat självskadebeteende. Något som 
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återkommer i ett flertal berättelser är frustrationen över att ständigt behöva välja mellan man 

eller kvinna i offentliga sammanhang som val av offentliga toaletter eller registrering på en 

hemsida på Internet eftersom de påminns om att ett tredje juridiskt kön faktiskt inte finns i 

Sverige idag. Deras utanförskap är ständigt närvarande vilket också är av betydelse för deras 

hälsa och något som också kan förstås med hjälp av Jenkins (2014) teori om skapandet av den 

sociala identiteten. Jenkins förklarar att den sociala identiteten skapas genom att människor 

känner en symbolisk tillhörighet med varandra som en avgörande aspekt för inkludering och 

exkludering. Detta kan ses som att samhällets institutioner är de som framkallar normer och 

strukturer vilka människor behöver anpassa sig till och leva efter och inkluderar endast dem 

som står inom ramen för detta.  

	

7.3.1  Betydelsen av förebilder och representation för identitetsskapande	
Något som varit gemensamt för samtliga intervjupersoner är att alla oavsett ålder började 

identifiera sig som ickebinära för 3-4 år sedan, vilket kan ha skett i takt med 

informationssamhällets framväxt. Respondenterna kom först till insikt om sin könsidentitet i 

samband med att de kommit i kontakt med en utomstående person som identifierar sig som 

ickebinär transperson offentligt. Detta har skett bland annat genom positiva förebilder på 

Instagram eller inlägg som delats på Facebook där någon har “kommit ut”. Representation har 

därför visat sig vara viktig för identifikationsmöjligheter och det är någonting som kan förstås 

av både Honneths (2003) teori om erkännande och Jenkins (2014) teori om social identitet. 

Honneth (2003) förklarar vikten av ett flerdimensionellt erkännande från andra för att utveckla 

en personlig identitet och positiv relation till sig själv samtidigt som Jenkins (2014) beskriver 

att ens egen identitet skapas när den bekräftas av andra som en bidragande faktor till att också 

förstå och separera sig från varandra samt att lära sig att se på saker från ett eget perspektiv. 

Dessa teorier kan därför tolkas genom att hälften av intervjupersonerna beskriver att de har 

flyttat från mindre till större städer och att de tyr sig till feministiska- och/eller vänsterkretsar 

där de upplever att vikten av inkludering och mångfald är mycket tolerant och att de inte 

ständigt behöver “komma ut”. 

 

Ur samtliga intervjupersoners berättelser framkom det att relationen till andra människor som 

också identifierar sig som ickebinära är av stor vikt för det egna identitetsskapandet. Det finns 

personer med en ickebinär könsidentitet som blivit offentliga i kampen om transfrågor på 

sociala medier som Instagram och Youtube där de kommit att bli förebilder för andra. Vikten 

av informationssamhällets betydelse blir tydlig i respondenternas berättelser om insikten till sitt 

eget identitetsskapande eftersom digitala plattformar kommit att bli ett forum för att hitta 
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likasinnade och en drivande faktor till att själva våga stå upp för sin könsidentitet. Detta kan 

förstås genom den starka betydelsen av att bli erkänd av andra på alla dimensioner - både från 

de primära relationer och att få social uppskattning från omgivningen, men också att bli rättsligt 

erkänd från staten. På så sätt går det att se hur förebilder som representerar ens egen 

könsidentitet erkänner ens individualitet och ens sätt att vara. Detta kan möjligtvis vara en stor 

anledning till att samtliga respondenter även börjat identifiera sig som ickebinära på senare år.  

 

Att representationen är viktig för identitetsskapande som erkänner ens egen individualitet är 

som nämnt mycket viktigt. Representationen kan finnas på andra sätt också, som hos vissa 

cispersoner som vågar utmana de stereotypiska könsrollerna och gör det manliga och kvinnliga 

mer flytande. Detta är något som även Richards et. al. (2016) lyfter i sin studie där de kommer 

fram till att samhället på ett sätt är på god väg till att utvecklas och att en viss ökad acceptans 

har börjat komma samtidigt som könet har blivit mer flexibelt. Å andra sidan finns det 

fortfarande viss stigmatisering på grund av heteronormativa strukturer vilka begränsar de 

ickebinäras livsvillkor och möjlighet för en utvecklande acceptans av allmänheten i fråga om 

tredje kön. 

 

8. Avslutande sammanfattning och reflektion	
I detta kapitel presenteras inledningsvis en avslutande sammanfattning av studien. Därefter 

kommer sammanfattande tolkning och slutsats att presenteras genom att återkoppla till studiens 

syfte och frågeställning för att avslutningsvis redogöra för reflektioner och förslag på vidare 

forskning.  

 

8.1 Sammanfattning 
Syftet med studien var att genom ickebinära transpersoners berättelser ta reda på hur de bemöts 

av sin sociala omgivning och institutioner och hur detta påverkar deras identitetsskapande och 

livsvillkor. För att kunna undersöka detta har vi använt oss av kvalitativ forskningsmetod i form 

av semistrukturerade intervjuer där vi har intervjuat ickebinära transpersoner med utgångspunkt 

i den hermeneutiska metodansatsen. I bakgrunden har vi bland annat beskrivit om trans som 

paraplybegrepp, men också en kartläggning av kommunanställda lhbtq+-personers 

välbefinnande som har gjorts i Göteborgs stad samt Eva Magnussons förklaring av kön och 

könsroller i samhället tillsammans med tidigare forskning som har legat som grund för en 

djupare förståelse om ämnet. För att vidare analysera den insamlade empirin har vi använt oss 

av Honneths (2013) teori om erkännande, Jenkins (2014) teori om social identitet och Butlers 

(1990) teori om den heterosexuella matrisen och könets performativitet. Teorin om erkännandet 
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har för oss bidragit till en förståelse om att ett flerdimensionellt erkännande från samhället är 

avgörande för självförverkligandet. Vidare har teorin om social identitet, den heterosexuella 

matrisen och könets performativitet hjälpt oss att förstå hur sociala normer, symboler, 

identifikation och representation är av betydelse för samhällets utformning och strukturer, 

vilket i sin tur har en påverkan på de ickebinära transpersoners identitet och livsvillkor.  

 

8.2 Sammanfattande tolkning och slutsats 
I detta kapitel kommer studiens frågeställning att besvaras och slutsatser om analysen kommer 

att redogöras. För att tydliggöra kapitlet presenteras frågeställningen nedan: 

 

● Hur påverkas ickebinära transpersoners identitetsskapande och livsvillkor i relation till 

socialt och institutionellt bemötande? 

 

Baserat på den insamlade empirin framkom det att samtliga intervjupersoner anser att 

acceptansen för deras könsidentitet varierar beroende på kontexten. Vännerna är de som är 

accepterande vid de ickebinäras insikt om sin könsidentitet medan acceptansen inom familjen 

varierar. Mödrarna är generellt sett mer mottagliga efter kännedom om deras barns identitet och 

fäderna de som har svårare att acceptera sitt barns könstillhörighet vilket för dessa personer 

resulterar i emotionell och relationell exkludering. Detta tyder på att det delvis råder ett 

bristande erkännande utifrån Honneths (2013) perspektiv där fadern har svårare att respektera 

barnets könstillhörighet till skillnad från den andra föräldern och vännerna. Situationen har en 

negativ inverkan på de ickebinära transpersoners möjlighet till självförverkligande, vilket i sin 

tur också påverkar deras livsvillkor. Detta gör att de ständigt måste konstruera sina livslopp 

inom ramen för de begränsningar och möjligheter som det strukturella erbjuder, vilket även 

Siverskog (2016) analyserar i sin studie. Som en fortsatt kamp för acceptans väljer dem även 

att hantera situationen på olika sätt där många berättar att de dramatiserar binära könsroller för 

att möta de heteronormativa strukturer vilket förstås med hjälp av Butlers (1990) teori om 

könets performativitet där ett upprätthållande av könsidealet sätter ramar för binära strukturer. 

Tvåkönsnormen är djupt inristad inom institutionella sammanhang på grund av bristande 

kunskap där ickebinära transpersoner ofta blir felkönade. Även om viljan till förändring finns 

har institutioner ingenting att luta sig mot på grund av att ett tredje juridiskt kön inte existerar. 

Skolans roll har varit obefintlig i frågan om kunskapsförmedling kring sexualundervisning och 

transfrågor vilket lett till att människor inte har exponerats för detta förrän under de senaste 

åren. Det ligger i statens ansvar att det som juridiskt inte finns på papper inte heller kan 

normaliseras av det sociala. Denna slutsats dras med utgångspunkt i Butlers (1990) teori om 
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den heterosexuella matrisen där hon problematiserar och belyser binära könsrollers effekt på 

samhället.  

 

Även om det är människors agerande i sig som upprätthåller samhällets normer och strukturer 

är det staten som sätter de formella reglerna för vad som ses som normalt och inte. De ickebinära 

transpersoners livsvillkor begränsas genom samhällets strukturella ordning vilket i sin tur har 

en negativ påverkan på deras välmående. Detta återspeglas i intervjupersonernas berättelser om 

ångest, depression och självskadebeteende. Det som har visat sig vara viktigt är representation 

i det offentliga där informationssamhället har spelat stor roll. Digitala plattformar har blivit ett 

forum för dessa personer att finnas, diskutera och föra kampen framåt om transpersoners 

rättigheter. Detta förstås genom Jenkins (2014) teori om social identitet som främjas genom 

samhörighet med andra, men också symbolisk tillhörighet som skapar känsla av inkludering 

genom exempelvis delaktighet i och exponering av olika lhbtq+ sammanhang.  

 

Avslutningsvis begränsas de ickebinära transpersoners livsvillkor av institutioner eftersom att 

de inte erkänns av staten som rättspersoner, medan det sociala både underminerar men även 

främjar deras möjlighet till ett positivt identitetsskapande beroende på sammanhang. Slutsatsen 

går i linje med McDermott et. al. (2008) studie där de belyser statens och samhällets straff på 

personer med avvikande könstillhörighet på grund av den heteronormativa reproduktionen. 

Detta på grund av att staten har det yttersta ansvaret, vilket återspeglas i den sociala omvärlden 

och lämnar avtryck på de ickebinära transpersoners identitetsskapande och livsvillkor.  

 

8.4 Reflektion  
Vi anser att denna studie har lyckats besvara sitt syfte och sin frågeställning eftersom 

respondenternas berättelser har varit mycket innehållsrika. De har valt att på ett öppet sätt 

besvara de frågor vi ställde vilket har resulterat i en omfattande empiriinsamling. Vi har stött 

på hinder under studiens gång och kan i efterhand konstatera att vi kunde gjort några saker 

annorlunda. Eftersom att vi inte hade stor kunskap om ämnet anser vi att vi hade kunnat göra 

en större förstudie och efterforskning för att ta reda på mer om ämnet innan studien påbörjades. 

Under studiens gång stötte vi på ett ordförråd som för oss innebar en hel värld av nya begrepp. 

Vid vissa tillfällen har det varit svårt att begripa alla nya uttryck och ord, men detta har också 

bidragit till att vi har lärt oss väldigt mycket om området. Det har varit relativt enkelt att komma 

i kontakt med respondenter till studien, de har varit mycket tillmötesgående och vi tror att detta 

beror på att de velat få sina berättelser hörda i och med att få studier gjorts om området.  
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Vår förhoppning är att denna studie bidrar till en rättvis bild av dessa personers berättelser vilket 

har varit avsikten med studien. Viktigt att påpeka är att tanken aldrig har varit att ifrågasätta 

dessa personer, utan snarare belysa hur de själva ser på sin livssituation. Vi har också märkt att 

de inte finns mycket tidigare forskning om ickebinära transpersoner till skillnad från forskning 

om andra personer inom lhbtq+-communityn. Det som lyfte vår uppmärksamhet är vad för 

betydelse informationssamhällets framväxt har haft för representation och 

identifikationsmöjligheter för dessa personer. Samhället är i ständig förändring och 

livsvillkoren för lhbtq+-personers rättigheter är en pågående process. Vi kan se hur transfrågor 

satts i rörelse sedan lång tid och att normerna förändras med tiden, men att det än idag ser 

annorlunda ut beroende på vart i världen man befinner sig. Avslutningsvis är ett förslag på 

framtida forskning att kartlägga hur många som identifierar sig som ickebinära i Sverige idag 

eftersom denna typ av statistik inte finns att ta del av. Detta tror vi kan ge en bild av att dessa 

personer faktiskt finns och att i framtiden möjliggöra att lagförslag om ett tredje juridiskt kön 

kan implementeras. 
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Bilaga 1  
Missivbrev 

 
För examensarbete i sociologi vänder vi oss till dig som identifierar sig som ickebinär till att 

delta i en intervju. Den studie som vi genomför handlar om ickebinära transpersoners 

identitetsskapande och livsvillkor i relation till socialt och institutionellt bemötande. Det 

innebär att vi i intervjun kommer att ställa frågor till dig som handlar om din könsidentitet, det 

sociala bemötandet, det institutionella bemötandet samt hur dessa aspekter påverkar dig som 

person.  

 

Din geografiska placering är inte av betydelse då intervjun kommer att ske på det sätt som 

passar dig bäst. Det kan vara antingen genom ett personligt möte eller video- och telefonsamtal. 

Intervjun kommer att ljudinspelas och förvaras på ett sådant sätt att den inte kommer att vara 

åtkomlig för någon annan än oss som genomför studien. Det färdiga examensarbetet kommer 

att publiceras på Högskolan i Halmstads hemsida, men allting som kan leda till identifiering av 

dig som deltagare kommer att anonymiseras vid transkribering av intervjun - så som namn och 

annat som kan kopplas till dig. Det går också bra att avbryta intervjun när som helst och hoppa 

över de frågor som du inte vill svara på. Allt material kommer endast att användas i studiesyfte. 

Ingen ersättning utgår för deltagande i studien.  

 

Vid frågor går det bra att kontakta oss när som helst.  

 

Lisa Bäckdal  
lisbac16@student.hh.se 

076 134 34 24  

 

Nebojsa Petkovic 
nebpet16@student.hh.se 

070 445 98 94 	
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Bilaga 2  
Intervjuguide 

 
Bakgrundsinformation  

- Ålder 

- Uppväxtort 

- Nuvarande bostadsort 

- Civilstånd 

- Utbildning 

- Sysselsättning 

- Partner/Familj 

 

Könsidentitet  

- Vilken är din könsidentitet? 

- Vilket är ditt pronomen? 

- Har du någon gång bytt tilltalsnamn eller pronomen?  

- Är du öppen med din könsidentitet?   

- När kom du till insikt att detta är din könsidentitet?  

- Har ditt sätt att se på dig själv förändrats över tid?  

- Hur uppfattas ditt sociala kön och hur vill du att det uppfattas?  

 

Socialt bemötande  
- Hur upplever du att du blir bemött av din sociala omgivning? (Vänner, familj/släkt, 

kollegor, bekanta) 

- Kan du på ett konkret sätt beskriva där du någon gång har blivit negativt bemött från 

din sociala omgivning på grund av din könsidentitet? 

- Kan du på ett konkret sätt beskriva där du någon gång har blivit positivt bemött från 

din sociala omgivning på grund av din könsidentitet?  

- Om du skulle ge något önskemål för vad som behöver utvecklas vid bemötandet av 

ickebinära, vad skulle det vara?  

- Upplever du att det finns kunskap om ickebinära som grupp i samhället idag? 

- Upplever du att förståelsen för de ickebinära har ökat eller minskat i något 

avseende?  
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- Anser du att det finns vissa platser i samhället där ickebinära är mer accepterade? 

(Geografiska platser och sociala forum) 

- Vad har tvåkönsnormen för betydelse i samhället idag? 

- Hur påverkar tvåkönsnormen dig 

- Upplever du att du på något sätt är utsatt eller hotad på grund av din könsidentitet? 

- Har du någon positiv förebild?  

 

Institutionellt bemötande  
- Hur har du blivit bemött av institutioner i samhället? (Skola, socialtjänst, 

sjukvård/vårdcentral, polismyndigheten etc.) 

- Kan du på ett konkret sätt beskriva där du någon gång har blivit negativt bemött från 

institutioner på grund av din könsidentitet? 

- Kan du på ett konkret sätt beskriva där du någon gång har blivit positivt bemött från 

institutioner på grund av din könsidentitet?  

- Vilka rättigheter upplever du att du har som ickebinär transperson i samhället idag? 

- Tycker du att det behövs ökad kunskap inom institutioner, och i så fall var?  

- Upplever du att institutioner på något sätt arbetar för att öka toleransen av de 

ickebinära? 

- Är du på något sätt insatt i den svenska politiken och har du i så fall något att tillägga 

om deras arbete med transfrågor?  

 

Välmående 
- Har din könsidentitet påverkat din hälsa i någon mån?  

- Vill du i så fall berätta mer om det? 

- Har du någon gång tyckt illa om din kropp? 

- Besväras du av att ständigt behöva välja kön i olika sammanhang? (Offentliga 

toaletter, flygbiljetter etc.) 

- Om ja, på vilket sätt?  

 

Avslutande frågor 
- Om du skulle vilja ändra något, inte hos dig själv men i samhället, vad skulle det vara? 

- Är du något du vill tillägga? 

- Hur upplever du denna intervjun? 

- Går det bra att vi kontaktar dig igen om vi undrar något? 



Besöksadress: Kristian IV:s väg 3
Postadress: Box 823, 301 18 Halmstad
Telefon: 035-16 71 00
E-mail: registrator@hh.se
www.hh.se

Lisa Bäckdal

Nebojsa Petkovic


