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Den här studien fokuserar på framställningen av transpersoner i svensk television. Mer 

specifikt studeras klipp från de två största svenska kanalerna, SVT och TV4. Från varje kanal 

har två klipp valts ut, ett klipp med en intervju och ett klipp med någon form av rapportering. 

Klippen har valts ut strategiskt för att matcha studiens syfte, vilket innebär att de på ett eller 

annat sätt berör transpersoner. 

För att kunna undersöka och analysera framställningen av transpersoner har kritisk 

diskursanalys (CDA) tillämpats, både som teori och metod. Studiens teoretiska ramverk 

utgår även från queerteori och de teorier som grenar ut därifrån, exempelvis teorin om 

genussystemet. 

Studiens tillvägagångssätt utgår ifrån tre olika nivåer som klippen analyseras utifrån. Den 
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innehållet kontextualiseras och sätts i förhållande till en social omvärld. I analysen 

identifieras fyra teman. Det första temat, exponerandet av en minoritet i en minoritet, visar 

att i hälften av analysmaterialet har transpersoner som ångrat sin könsbekräftande 

behandling exponerats, vilket inte är representativt för majoriteten av gruppen. Det andra 

temat, heteronormativitet som rådande norm, visar att heteronormen kan utläsas i samtliga 

klipp genom diskussioner, berättelser och ordval. Det tredje temat, transpersoner som utsatt 

grupp, visar på en framställning av transpersoner som utsatta. Det fjärde och sista temat, 

HBTQ som folkbildning, visar en utbildande tendens i materialet.  
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ABSTRACT 

Authors: Sandra Andersson och Linnéa Rönnqvist 

Title and subtitle: “… when I was there I kind of just changed my mind.” – A critical 

discourse analysis of the portraitation of transgender people in Swedish television. 

Language: Swedish 

Pages: 56 

 

This study focuses on the portraitation of transgender people in Swedish television. More 

specifically, clips from two of the biggest Swedish TV-channels, SVT and TV4, are being 

analysed. Two clips have been chosen from each channel, one interview and one 

reporting/news segment. The clips have been chosen strategically to serve the purpose of the 

study, which means that they in one way or another treats the topic of transgender people. To 

be able to examine and analyse the portraitation of transgender people, critical discourse 

analysis (CDA) have been implemented both as a theory and as a method. The study’s 

theoretical framework is based on queer theory and the theories that branch out from it, for 

example gender theory.  

The approach of the study is based on three different levels, from which the clips are 

analysed. The first one is analysis of language texts, where linguistic tools are being studied. 

The second one is analysis of discourse practice, where discourses in the text are being 

identified. The third and last one is analysis of discursive events as instances of sociocultural 

practice, where the content is contextualized and is put in relation to a social world.  

Four themes are identified in the analysis. The first one, the exposing of a minority in a 

minority, shows that half the analysis material shows transgender people who have regretted 

their gender confirmatory treatment, which is not representative for the majority of the 

group. The second one, heteronormativity as present norm, shows that the heteronorm can 

be identified in all clips, through discussions, stories and wording. The third theme, 

transgender people as a vulnerable group, shows a portraitation of transgender people as 

vulnerable and exposed. The fourth and last theme, HBTQ as education, shows an 

educational tendency in the material.  

Keywords: Transgender, discourse analysis, portraitation, queer theory, 

heteronormativity, television 
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1. Inledning 

Sverige är generellt ett jämställt land, särskilt satt i relation till många andra länder. Det 

finns några grupper som fallit mellan stolarna och transpersoner är en av dem. Ett tydligt 

exempel på det är att ända fram till år 2013 tvingades de transpersoner som ville byta sitt 

juridiska kön att sterilisera sig (Sveriges Riksdag, 2013). Lagen ansåg alltså att transpersoner 

inte skulle kunna få föra sina gener vidare och att det var en naturlig konsekvens av att ändra 

sitt kön. Tvångssterilisering är något som förekommit långt bak i historien och ses idag som 

något väldigt fel, en människosyn ingen längre vill förknippas med (P3, 2017, 22 januari). 

Med detta i åtanke är det därav anmärkningsvärt att transpersoner tvångssteriliserades ända 

fram till år 2013. Det säger även en hel del om jämställdhetssituationen för transpersoner här 

i Sverige.  

Vi vet att medierna påverkar oss på ett eller annat vis. Vi vet också att representation i 

medierna är viktigt. Hur en samhällsgrupp framställs kan påverka hur omvärlden ser på den 

gruppen och det kan även påverka gruppens egna reaktioner och känslor. Utöver det så 

agerar en god representation i medierna som ett erkännande för att gruppen existerar och 

räknas i samhället (Gripsrud, 2002). Det ter sig därför som givet att problematisera kring 

framställningen av olika grupper, framför allt minoriteter.  

Medias makt att framställa en grupp antingen negativt eller positivt är stort och ett av de 

mest kraftfulla sätten de kan göra det på är genom de språkval som görs. Genom språket kan 

medierna bidra till vilka uppfattningar som skapas kring exempelvis olika samhällsgrupper 

(Gripsrud, 2002).  

Tidigare forskning har visat att dagens samhälle har fått slut på lingvistiska termer att 

använda för könsidentiteter som är ickebinära, det vill säga könsidentiteter bortom man-

kvinna-uppdelningen. Media kapitaliserar på dessa ickebinära könsidentiteter (exempelvis 

genom att sända program om dem eller skriva artiklar om dem) för att sedan försöka tvinga 

in dem i binära könskategorier (Barker-Plummer, 2013). Annan forskning visar att en 

felaktig identitetspolitik kan leda till frustration inom grupper, vilken kan leda till en 

kollektiv identitet som bygger på detta förtryck och därmed möjliggör för förtrycket att fortgå 

(Brown, 2008).  

Av alla dessa skäl är det relevant att forska kring medias representation av 

minoritetsgrupper. Just denna studie syftar till att undersöka framställningen av 

transpersoner i svensk television och kommer att göra det med hjälp av bland annat kritisk 

diskursanalys och queerteori.  
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2. Syfte och frågeställningar 

Sverige är i många avseenden och särskilt i relation till andra länder ett jämställt land både 

när det gäller HBTQ-frågor och genusfrågor. En grupp som dock inte har fått uppleva samma 

utvecklingstempo för jämställdhet vi har i Sverige är transpersoner. Ett exempel på det är att 

lagen om tvångssterilisering vid ändring av det juridiska könet avskaffades först den 1 juli 

2013 (Sveriges riksdag, 2013).  Att leva som transperson i ett heteronormativt samhälle och 

inte tillhöra den typiska samhällsnormen kan vara svårt och risken för att känna sig udda och 

utanför är därmed stor. En undersökning som gjordes på 800 transpersoner år 2015 av 

Folkhälsomyndigheten visar till och med på en försämring av psykisk hälsa jämfört med en 

undersökning som gjordes tio år tidigare. Resultatet visade att mer än var tredje transperson 

allvarligt hade övervägt att ta livet av sig det senaste året. Hälften av de tillfrågade 

personerna hade upplevt en kränkande behandling de senaste tre månaderna. Var femte 

person hade blivit utsatt för våld på grund av sin transidentitet. En tredjedel hade blivit 

utsatta för psykiskt våld. Undersökningen visade även att storstadsregionerna var tydligt 

överrepresenterade bland transpersoner (Folkhälsomyndigheten, 2015). Att forska kring 

transpersoner är på grund av alla dessa skäl relevant. De är en utsatt samhällsgrupp och en 

minoritet som inte alltid möts med förståelse och acceptans. 

Språket är ett redskap som enligt CDA kan användas både för att behålla nuvarande 

maktordningar eller för att reformera dem. Denna form av ideologisk språkanvändning kan 

fastställa en maktstruktur men ändå framföra den neutralt. De ideologiska diskurserna kan 

såväl uppmärksamma ojämlikheter såväl som att dölja dess existens (Machin & Mayr, 2012). 

Ideologi kan också användas för att synliggöra ojämlika samhällsstrukturer och syftar 

därmed till att skapa medvetenhet kring att det finns alternativ till den rådande 

samhällsstrukturen. Då allt språk står i relation till den sociala kontext den befinner sig i, 

innebär det att medias språkanvändning kan legitimera, det vill säga rättfärdiga, eller 

förkasta något. För att journalistiken ska legitimera en ståndpunkt behövs argumentation i 

allt från vetenskapliga fakta och experter till egna observationer och upplevelser. Att 

rättfärdiga argument byggda på egna erfarenheter av samhället kan utöka stereotypbyggande 

av olika grupper. Lyckas sändaren övertyga mottagaren blir åsikten legitimerad. För att 

rättfärdiga något är alltså det valda språket av yttersta vikt (Reyes, 2011). 

För att öka acceptans krävs kunskap och insikt, vilket är något som media kan bidra med. 

Media når ut till människor överallt i hela landet och kan därmed sprida såväl kunskap som 

fördomar och normer (Strömbäck, 2009). Det är därför av vikt att granska om media 

upprätthåller rådande maktstrukturer eller om de förstärker fördomar om transpersoner.  
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Målet med denna studie är att bidra till forskningen om framställningen av transpersoner i 

media, vilket i sin tur kan leda till en ökad kunskap och förståelse kring denna utsatta grupp. 

En ökad kunskap och förståelse kan förhoppningsvis skärpa medvetenheten kring 

representation av transpersoner vilket kan leda till att den bild av transpersoner som 

konstrueras i media är rättfärdigad.  

Syftet med denna studie är att genom tillämpning av kritisk diskursanalys undersöka och 

analysera framställningen av transpersoner i svensk television. Utifrån detta syfte har 

frågeställningar formulerats för att bringa klarhet i en helhetsbild. Dessa frågor är följande: 

• Vilka diskurser kring transpersoner konstrueras och hur? 

• Vilka språkliga val görs och hur påverkar de framställningen? 

• Hur upprätthåller och skapar medierna normer kring genus och heteronormativitet? 
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3. Bakgrund 

I detta kapitel presenteras bakgrunden till forskningsämnet. Kapitlet innehåller fakta som 

kontextualiserar studien och ger en tillbakablick som motiverar varför detta är ämnen som är 

relevanta att forska på. Till en början presenteras en bakgrund till könsroller, en historisk 

översikt över de mönster kring tänkande om kön som kan observeras. Därnäst presenteras en 

översikt över transsexualism i Sverige, vad transsexualism är och en del av de lagar som 

påverkar transpersoners situation idag. Slutligen introduceras ett bakgrundskapitel gällande 

media, vilket behandlar media som maktfaktor samt medierepresentation.  

 

3.1. Könsroller ur ett historiskt perspektiv 

Mönster kring tänkande om skillnaden mellan könen kan spåras till tidernas begynnelse. I 

texter från år 100 e.Kr. kan man läsa att mannen ses som mer komplett och dominant än 

kvinnan, det kvinnliga ses som ofärdigt, underordnat och passivt. Det rationella, det själsliga, 

sågs som maskulint och det irrationella, det känsliga, som feminint. Även i bibelns första 

mosebok kan man läsa om hur Gud tog ett av mannens revben för att skapa kvinnan. När 

mannen sedan möter kvinnan säger han att hon är från man tagen (Hirdman, 2003). 

Jean Jacques Rousseau skrev under 1700-talet i en text att kvinnor aldrig någonsin upphör 

att vara underkastade männen och att de aldrig skall tillåtas sätta sig över männens 

omdömen och därför genom tvång bör tvingas till foglighet. Han såg på kvinnan som skapt 

för att bereda väg för mannen och för att utstå orättfärdigheter, villkor som det inte skulle 

finnas i mäns natur att acceptera (Hirdman, 2003). 

August Strindberg skrev under tidigt 1900-tal om de flera orsaker han såg till att kvinnan 

sågs som avbildad av mannen. Han skrev att kvinnan är ofattlig, med en rudimentär själ, hon 

tänker med magen, levern och livmodern snarare än hjärnan. Hennes omdömen dikteras av 

intressen, passioner, hunger och könsdrift (Hirdman, 2003). 

Under 1900-talet diskuterar texterna vetenskap och biologi. Simone De Beauvoir skrev i ett 

förord till en bok om hur honfostret under utvecklingsstadiet tar längre tid på sig att utveckla 

sina kvinnliga könsdelar och därför längre blir utsatt för den hormonella miljön som leder till 

en inverterad utveckling. Hon skriver även att den manliga organismen identifierar sig som 

manlig fort medan den kvinnliga tar längre tid på sig att acceptera sin kvinnlighet. En 

amerikansk journalist skrev under 1980-talet att forskning bevisat att män och kvinnor föds 

med olika uppsättningar av instruktioner inbyggda i deras genetiska koder och att denna 

vetenskap då bekräftar det som poeter och föräldrar länge tagit för givet (Hirdman, 2003). 
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Tankar kring skillnader mellan könen har alltså existerat väldigt länge och dessa tankar har 

skapat normer som idag genomsyrar hela vårt samhälle. Det finns fortfarande uppfattningar 

kring vad som är manligt respektive kvinnligt, även om dessa stereotyper förändrats på olika 

vis genom tiderna. Enligt stereotypen ska män vara bland annat starka, tävlande, skyddande, 

självständiga, aktiva och rationella. Kvinnor å andra sidan ska vara vackra, emotionella, 

lydiga, sårbara, beroende, passiva och intuitiva (Davidsson, 2006). Det är bland annat detta 

som genusteori kritiserar (Hirdman, 2003). 

 

3.2. Transsexualism i Sverige 

En transperson är en person som bryter mot de normer vi har i samhället gällande kön och 

könsidentitet. Det som alla transpersoner har gemensamt är att könsidentiteten eller 

könsuttrycket inte stämmer överens med det juridiska kön man tilldelats vid födseln baserat 

på det könsorgan man hade då (RFSL, 2016c).  

Sverige var först i världen med att införa en lag som tillät transpersoner att ändra sitt 

juridiska kön, år 1972. Lagen gav även rätt till könsbekräftande kirurgi av könsorganen. Fram 

till år 2013 krävdes det att personen i fråga var svensk medborgare, ogift och steril. Det 

brukade även finnas ett krav på att genomföra könsbekräftande kirurgi av könsorganen för 

att få tillstånd att byta det juridiska könet, men även det kravet är idag borttaget (Arver, 

Dhejne & Öberg, 2015).  

Idag kan personer som vill få en fastställning av annan könstillhörighet och eventuellt även 

könsbekräftande behandling ansöka om detta hos Socialstyrelsens rättsliga råd. I en sådan 

ansökan ska vanligtvis utlåtanden från psykolog och psykiater bifogas. Orsaken till det är att 

transsexualism idag betraktas som en psykiatrisk diagnos. Det är inte alltid som diagnosen 

transsexualism ges, ibland ges även diagnoserna könsidentitetsstörning utan närmare 

specifikation eller annan könsidentitetsstörning. En diagnos ställs baserat på 

sjukdomshistoria och beteende. Under utredningen undersöks huruvida personen lider av 

könsdysfori och om denna eventuella könsdysfori förklaras av transsexualism, någon utav 

könsidentitetsstörningarna eller något annat. Man undersöker även om personen lider av 

några andra psykiatriska sjukdomar. Annan psykisk sjukdom är inte ett hinder för diagnos 

eller behandling. Autismspektrumstörning eller autistiska drag ses till exempel hos ca 25% av 

patienterna i Sverige. Orsaken till att man utreder annan psykiatrisk sjukdom är för att 

säkerställa att könsdysforin inte är ett uttryck för den andra diagnosen, utan att det handlar 

om två skilda åkommor. Idag får även utvecklingsstörda personer utredas utan att deras 

handikapp är ett hinder (Arver, Dhejne & Öberg, 2015). 
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Det psykiska lidandet hos personer med könsdysfori varierar. Många bär på mycket skam 

över sin situation och har ofta med sig många negativa livserfarenheter. Övergrepp är 

signifikant överrepresenterat hos transpersoner och även hatbrott är något som många råkar 

ut för (Arver, Dhejne & Öberg, 2015). Den lag som vanligtvis skyddar minoritetsgrupper mot 

hatbrott och diskriminering, lagen om hets mot folkgrupp, skyddar idag inte transpersoner. 

Den svenska regeringen planerar att under 2017 lämna en proposition till riksdagen om att 

inkludera transpersoner i lagen för att ge dem fullgott lagligt skydd, men än så länge förblir 

transpersoner oskyddade (Bah Kuhnke, Johansson & Wikström, 2016).  

 

3.3. Media 

3.3.1. Media som maktfaktor 

Media har förmånen att nå ut överallt i landet och har därmed förmågan att sprida kunskap 

såväl som fördomar och normer (Strömbäck, 2009). Media påverkar oss och den 

verklighetsuppfattning vi har. Hur en samhällsgrupp framställs kan inverka på omvärldens 

synsätt och relation till gruppen och det kan även påverka gruppens egna reaktioner och 

känslor. Utöver det så agerar en god representation i medierna som ett erkännande för att 

gruppen existerar och räknas som fullvärdiga samhällsmedlemmar (Gripsrud, 2002).  

Gripsrud (2002) menar att det finns en stark tro till språkets påverkan i en större 

samhällskontext vilket ger medierna makten att framställa något både negativt och positivt. 

De intryck vi uppfångar från andra människor eller medier skapar en uppfattning om likheter 

och olikheter mellan oss och andra vilket lägger en grund till den egna identiteten. 

 

3.3.2. Medierepresentation 

Även om media har ett mångfaldigt utbud finns det ingen garanti för att alla samhällsgrupper 

blir representerade på rätt sätt. Ordet representation har ursprungsbetydelsen “presentera 

igen” men har utvecklats till ett begrepp som snarare syftar på “stå för”. En bild av 

exempelvis en samhällsgrupp står för personerna den konstruerar. Inom medieforskningen 

är det denna betydelse som operationaliseras när det talas om hur media framställer något på 

ett visst sätt. Sammanfattningsvis kan det sägas att representation är en avbildning av det 

som framställs och inte en fullständig objektiv återspegling av verkligheten (Gripsrud, 2002). 

 



9 
 

Mediernas framställning av olika samhällsgrupper och identiteter kan provocera fram starka 

känslor för de individer som identifierar sig med gruppen. I både ett svenskt och 

internationellt perspektiv är kön och etnicitet de mest centrala grupperna. Representation 

anses vara en samhällsfråga av yttersta vikt och därför har det införts regler i grundlagen om 

yttrandefrihet när det gäller framställning av vissa grupper i offentligheten. Dessa regler 

inkluderar bland annat ett förbud mot att på ett nedlåtande sätt tala om människors ras, 

etniska bakgrund eller sexuella läggning. Denna begränsning har gett upphov till diskussion 

då det är en begränsning av yttrandefriheten och problematisk att anamma konsekvent. Att 

exempelvis grupper baserade på geografisk bakgrund och yrkesroller inte är inkluderade i 

lagen beror på att dessa grupper anses mer oberoende från identiteten. Gällande kroppen, 

könet, könsdriften och utseendet är det dock annorlunda då det anses vara känsligare 

områden. Bristfälliga representationer av dessa upplevs ofta närgångna och obehagliga 

(Gripsrud, 2002). 
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4. Begrepp 

Det är här nödvändigt att förklara en del av de begrepp som förekommer ofta i denna studie. 

De begrepp som endast förekommer ett fåtal gånger kommer att förklaras flytande i texten, 

men för att förstå studien krävs en förståelse för betydelsen av dessa begrepp. 

Det begrepp som en väldigt stor del av denna studie cirkulerar kring är transperson. 

Transperson är ett paraplybegrepp för de personer som bryter mot samhällets normer 

gällande kön och könsidentitet. Gemensamt för dem är att deras könsidentitet eller 

könsuttryck inte stämmer överens med det kön de tilldelades vid födseln. Begreppet 

inbegriper människor som inte identifierar sig som varken kvinna eller man (bigender, 

ickebinär, genderqueer, intergender, demiboy), de som vill ändra sitt juridiska kön och 

korrigera sin kropp (transsexuell), människor som använder kläder eller attribut som anses 

typiska för ett annat än ens eget kön (cross-dresser, transvestit), artister som överdriver 

könskodade attribut när de uppträder (drag) och personer som inte vill, kan eller tycker att 

det är viktigt att definiera sig i fråga om kön (agender, ickebinär, neutrois, nongender) 

(RFSL, 2016c). Motsatsen till transperson är cisperson. En cisperson känner sig nöjd med 

och identifierar sig med det kön hen tilldelades vid födseln (UMO, u.å.-b). 

Ett av de ovan nämnda begreppen som inte är särskilt vanligt förekommande i vardagligt tal 

men som förekommer i denna studie är icke-binär. Icke-binär är ett begrepp som den som 

identifierar sig som mellan eller bortom man-och-kvinna-uppdelningen av kön kan använda 

sig av. Icke-binär kan användas som ett paraplybegrepp för de olika könsidentiteter som inte 

följer tvåkönsnormen, det vill säga att icke-binär inte betyder samma sak för alla som 

använder det. En del är både man och kvinna, en del befinner sig någonstans mitt emellan, 

en del identifierar sig inte med något kön alls. En del vill även förändra kroppen med 

hormoner eller kirurgi (RFSL, 2016b). 

Ett annat begrepp som är relevant att känna till är könsdysfori då det är den medicinska term 

som förklarar vad som gör någon till transperson. Könsdysfori innebär att man lider av eller 

upplever hinder i vardagen på grund av att det juridiska kön man tilldelades vid födseln inte 

stämmer överens med ens egen könsidentitet. En vanlig form av könsdysfori är så kallad 

kroppslig könsdysfori, vilket innebär att delar av kroppen inte känns rätt eftersom att de inte 

stämmer överens med ens könsidentitet. Könsdysfori kan även vara socialt och handla om att 

andra inte behandlar en som den man faktiskt är. Alla transpersoner har inte könsdysfori och 

för de som har det kan den se väldigt olika ut från person till person. Om en person har 

könsdysfori kan hen ha en önskan om att genomgå könsbekräftande behandling (RFSL, 

2016b).  
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Könsbekräftande behandling är ett samlingsord för olika sätt att ändra på kroppen för att få 

den att stämma överens med könsidentiteten. Det kan till exempel handla om 

hormonbehandling, kirurgi, permanent hårborttagning eller röstträning. Om man i Sverige 

diagnostiseras med könsdysfori bekostas könsbekräftande behandling av landstinget. Ett 

äldre begrepp som ibland fortfarande används för samma sak är könskorrigering. Det är ett 

begrepp som för vissa transpersoner är okej och för vissa transpersoner är missvisande. Att 

korrigera betyder att rätta till något som är fel och många transpersoner ser inte sin kropp på 

det sättet. Det är dock inte fel att använda begreppet könskorrigering. Ett annat begrepp som 

ofta används är könsbyte, vilket är ett missvisande uttryck för vad könsbekräftande 

behandling går ut på. En transperson byter inte kön, en transperson som genomgår 

könsbekräftande behandling gör det för att få kroppen stämma överens med det kön hen 

känner att hen har (RFSL, 2016b). Det händer att begreppet könsbyte används oftare än 

könskorrigering och könsbekräftande behandling. Det kan bero på att avsändaren vill att så 

många som möjligt ska förstå vad som menar eller att ordet könsbyte upplevs som lättare att 

säga, trots att det inte är ett korrekt uttryck (UMO, u.å.-a). 

Ett begrepp som kommer att förklaras mer ingående i teorikapitlet är heteronormativitet. 

Heteronormativitet är det system av normer som påverkar vår syn på kön och sexualitet. 

Enligt heteronormen är man antingen man eller kvinna. Män förväntas vara maskulina och 

kvinnor förväntas vara feminina. Oavsett om man följer heteronormen så påverkas man av 

den. Att bryta mot normen kan resultera i bestraffning av olika former, bland annat våld 

(RFSL, 2016a). 
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5. Forskningsöversikt  

I detta kapitel presenteras en översikt av det berörda forskningsfältet. Inledningsvis 

presenteras forskning rörande transpersoner, deras mående, medias roll i det hela samt 

statistik. I denna inledande del presenteras även forskningsbidraget, det vill säga den lucka 

som forskningen fyller. Därnäst presenteras forskning gällande normer i media, könsroller 

och heteronormativitet. 

 

5.1.1. Transpersoner 

Det finns en stor mängd tidigare forskning gjord med transpersoner i fokus, men i den 

svenska kontexten kan en forskningslucka identifieras. Annan forskning som undersöker 

transpersoners framställning i svensk television går ej att finna. Den forskning som ligger 

närmast är en kandidatuppsats skriven år 2014 av Malin Monthamre. I sin uppsats har hon 

analyserat framställningen av transsexualism, könskorrigering och sterilisering av 

transsexuella i ledarartiklar i svenska dags- och kvällstidningar i samband med den 

lagändring då tvångssterilisering avskaffades. Där kom hon bland annat fram till att 

diskurser inte är låsta, utan under ständig förändring. Den nya lagändringen hade möjligtvis 

skapat början till en ny diskurs där moderskap förknippas med att ha en livmoder och inte 

med att vara kvinna och att faderskap förknippas med att producera spermier och inte med 

att vara man (Monthamre, 2014). Skapandet av diskurser gällande könsroller kommer även 

att granskas i studien, men resultat kommer inte att jämföras med undersökningen av 

Monthamre (2014). Då detta är forskning på kandidatnivå presenteras den i syfte att 

exemplifiera forskningsluckan och som presentation av närmast liknande forskning, inte i 

syfte att operationaliseras i denna uppsats resultat. 

År 2014 gjorde Levitt och Ippolito en studie om hur 17 transpersoner upplevde utvecklingen 

av den egna identiteten från barndom upp till vuxen ålder. Studien kom fram till att de 

personer som under sin barndom tvingats identifiera sig med ett normativt ideal ofta stötte 

på problem i sin omgivning. Detta har i sin tur lett till isolering, destruktivt beteende och 

självhat. Alla transpersoner som deltog i studien beskrev hur de utsatts för kränkningar i 

form av fysiskt eller psykiskt våld. En del av personerna beskrev hur de vände frustrationen 

över detta till något positivt med hjälp av exempelvis teater, medan andra istället hamnat i 

destruktiva mönster av missbruk. Studien kom även fram till att transpersoner som kände sig 

trygga och fick vara sig själva också var de som inte längre övervägde att ta sitt liv (Levitt & 

Ippolito, 2014). Undersökningen är relevant för denna studie då transpersoners välmående 
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är en viktig faktor att ta med i analysen samt på grund av att välmåendet kan påverkas av 

bilden som media väljer att framställa av dem.  

 

Det har gjorts ett antal studier på frekvensen av transpersoner som ansöker om att, efter 

könsbekräftande behandling, få återgå till sitt ursprungliga kön. Två svenska studier kommer 

här att presenteras. 

År 1999 publicerades Mikael Landéns doktorsavhandling där han presenterar tre 

undersökningar om transsexualism. I den första studien har samtliga ansökningar om 

könsbekräftande kirurgi som inkommit till Socialstyrelsen mellan 1972 och 1992 gåtts 

igenom. Olika parametrar undersöktes, varav en gällde frekvensen av personer som ansökt 

om att få återgå till sitt ursprungliga kön. Landén kom fram till att den siffran låg på 3.8%.  

En nyare svensk studie publicerades år 2014 (Arver, Dhejne, Landén, & Öberg) där 767 

personer som ansökt om könsbekräftande kirurgi mellan 1960 och 2010 har studerats. En av 

de saker som undersöktes var frekvensen av personer som sedan ångrade sig och ansökte om 

att få återgå till sitt ursprungliga kön. De kom fram till frekvensen 2.2%.  Denna 

undersökning är relevant för studien då media ibland väljer att fokusera på den 

könsbekräftande behandlingen och huruvida de som genomgår den kommer att ångra sig 

eller inte. Därav bör dessa siffror finnas i åtanke. 

 

5.1.2. Normsamhället 

Det finns annan tidigare forskning som är relevant att observera trots att de inte har 

transpersoner i sitt fokus. Det har exempelvis gjorts en studie som undersöker 

jämställdheten i SVT:s prime-time-sändningar för att observera hur könsrepresentationen 

såg ut, vilka sociala könsroller som kunde observeras och huruvida prime-time påverkade 

innehållet. Studien kom fram till att nästan alla program var mansdominerade och att 

stereotypen om den aktiva mannen och den passiva kvinnan också förstärktes. Man drog 

även slutsatsen att SVT prioriterar sin publiksiffra över sin strikta jämställdhetspolicy under 

sina prime-time-sändningar (Reineck, 2014). Denna studie är relevant för uppsatsen då 

SVT:s ansvarstagande över sin grundfilosofi tas med i beräkningen i analysen.  

År 2013 skrev Barker-Plummer en vetenskaplig artikel om vilken roll media har i 

representationen av transpersoner i offentligheten. Den stora frågan som ställdes i artikeln 

var gällande hur media hanterar utmaningar av det binära könssystemet (tvåkönsnormen). 

Barker-Plummer beskriver journalister som förstahandstolkar av kultur och frågar sig med 

vilket narrativ de möter icke-binära könsidentiteter. Han beskriver hur feminismen kämpat 
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för ett sätt att tala om kön och att utmaningen bestått i att vår kultur och vårt språk är könat i 

grunden, vilket leder till begränsningar i vad som kan sägas, vara och tänkas. Han beskriver 

hur dagens samhälle har slut på språk gällande icke-binära könsidentiteter. Artikeln kommer 

fram till att journalister och producenter kapitaliserar på icke-binära könsidentiteter för att 

sedan försöka pressa in dessa i binära kategorier. Artikeln är relevant för studien då den 

belyser media som en viktig roll i framställningen av transpersoner.  

I sin antologi Att vinna framtiden åter (2008) problematiserar Wendy Brown kännetecknen 

för identitetspolitik och rollen den har inom feminismen och vänstern. Hennes ståndpunkt är 

att identitetspolitiken innehåller politiska subjekt som har erfarenheter av förtryck och 

upplever ett missnöje som skapar frustration. Denna frustration kan enligt Brown (2008) 

leda till ett destruktivt beteende i ett försök att göra sin röst hörd. Denna situation ger 

upphov till en kollektiv identitet dessa individer emellan som möjliggör för förtrycket att 

fortsätta existera, just på grund av att det är förtrycket som den kollektiva identiteten bygger 

på. Brown (2008) är tydlig med att det inte är individerna själva som felet ligger hos, utan att 

lösningen finns i att göra strukturella förändringar i identitetspolitiken. Undersökningen 

fyller ett syfte för studien då framställning av transpersoner som offer i media skulle kunna 

öka identifieringen av offerrollen.   

 

5.1.3. Könsroller 

I boken Revisioning Gender skriver Ferree, Lober och Hess (1999) om genus ur ett 

sociologiperspektiv. I kapitlet Gendering the Person skriver de om genus och hur det 

påverkar den enskilde individen. När vi möter människor har vi en tendens att gruppera dem 

i kategorier baserade på stereotyper och fördomar eller förutfattade meningar. Detta sätt att 

sortera är ofrånkomligt då vi använder oss av samma mönster när det gäller andra objekt. Ser 

vi en hund placerar vi, ofrivilligt och omedvetet, det objektet i till exempel kategorierna 

“djur” och “hund”. Detta gör vi för att inte behöva behandla varje objekt som något unikt. 

Detta gör vi som sagt även med människor, baserat på ett antal olika dimensioner såsom 

ålder, kön, etnicitet. Dessa kategorier är dock arbiträra, det finns troligen lika många system 

som det finns människor. En person kanske placerar hunden i facken “djur” och “hund”, 

medan en annan person som är hundrädd kanske placerar den i “hund” och “farlig”. 

Detsamma gäller när vi kategoriserar människor. Det finns dock en kategori som, baserat på 

forskning, verkar vara desto mindre arbiträr och desto mer automatiskt genererad, nämligen 

kön. När vi möter en människa tenderar vi att placera denne i ett könsfack omedelbart, 

mycket fortare än till exempel ras eller ålder. Det sker lika automatiskt som när vi läser ett 

ord. För den som är läskunnig är det i princip omöjligt att bara titta på en sammansättning 
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bokstäver utan att läsa ordet och ta in dess betydelse. Könskategoriseringen sker alltså 

oavsett om vi vill det eller inte, och delvis utan att vi är medvetna om det. Detta antyder att 

inte ens den mest jämlikhetssträvande kan till fullo undvika könskategorisering. 

Könskategoriseringen startar oftast med den enkla uppdelningen man/kvinna, men slutar 

inte där. Könskategorisering aktiverar automatiskt och omedvetet könsroller. Män 

karaktäriseras ofta som aktiva, starka, dominanta, självständiga, aggressiva och uthålliga. 

Kvinnor kategoriseras ofta som passiva, svaga, undergivna och omhändertagande (Ferree, 

Lober & Hess, 1999). 

Det är sedan länge välkänt att media bidrar till att förstärka och projicera könsstereotyper 

och mycket pekar nu även på att populärkultur kan göra detsamma. I en studie år 1996 

exponerades en grupp män för reklamfilmer där kvinnor framställdes som sexobjekt och en 

annan grupp män exponerades för icke-sexistiska reklamfilmer för samma produkter. Senare 

kunde man observera att de män som exponerats för de sexistiska reklamfilmerna var 

snabbare än den andra gruppen i att använda sexistiska ord och att engagera sig i sexuella 

trakasserier när de ombads att intervjua en kvinna för ett assistentjobb (Ferree, Lober & 

Hess, 1999).  

Slutsatsen som kan dras från detta är alltså att könskategorisering gör mer än att placera 

människor i specifika fack, det är även inbäddat i ett större system av konstruktioner som 

väcker könsbaserade stereotyper och förväntningar (Ferree, Lober & Hess, 1999).  

Denna forskning är relevant för denna studie då transpersoner ofta går emot de könsroller 

som finns i samhället och kan lida konsekvenser på grund av detta. Den automatiskt 

genererade könskategoriseringen kan exempelvis leda till att de konstant antas tillhöra ett 

kön de inte känner sig hemma i. De stereotypiska könsrollerna som finns etablerade i 

samhället skapar förväntningar gentemot alla människor att agera och bete sig på ett särskilt 

vis, något som kanske kan bli extra problematiskt för transpersoner.  

 

5.2. Forskningens bidrag 

Målet med denna studie är att bidra med kunskap om hur svensk television diskursivt 

konstruerar transpersoner. Målet är även att genom detta kunna bidra till att 

uppmärksamma vikten av att forska kring detta ämne vilket kan leda till att förståelsen och 

kunskapen för minoritetsgruppen transpersoner ökar. 
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6. Teoretiskt ramverk 

I detta kapitel förklaras studiens teoretiska ramverk som agerar verktyg för att uppnå 

studiens syfte. Studiens skelett är den kritiska diskursanalysen CDA (Critical Discourse 

Analysis) som används som teori såväl som metod. Som komplement till den kritiska 

diskursanalysen används queerteori i form av genussystem, heteronormativitet samt 

konstruktionen av ”den andre” som utgångspunkt i denna studie. 

 

6.1. Kritisk diskursanalys 

Studien är utformad som en kvalitativ undersökning i egenskap av en kritisk diskursanalys 

med videoklipp som analysmaterial. Det som karaktäriserar den kvalitativa forskningen är 

dess empiriska förhållningssätt där utgångspunkten är användning av material för att alstra 

teorier, istället för att via sitt material testa en viss hypotes (Bryman, 2011). Den bygger med 

andra ord på tolkning med en socialkonstruktivistisk insikt om den rådande verkligheten. 

Den kritiska diskursanalysen, CDA (Critical Discourse Analysis) är en utveckling av den 

kvalitativa textanalysen där CDA både är induktiv och deduktiv i sin relation mellan teori och 

praktik. Det innebär att den vid analys inte enbart tittar på de lingvistiska verktygen utan 

även väver in en större förståelse då språket är i ständig förändring och måste ses i 

förhållande till sin kontext (Fairclough, 1992). Fairclough (1992) menar att de texter som 

skrivs och talas har effekt på samhället och att samhället i omvänd ordning påverkar språket. 

CDA är ett bra tillvägagångssätt vid undersökning av förekommande makt-och 

samhällsstrukturer. Vid analys av textens innebörd kan politiska och ideologiska 

ståndpunkter avslöjas. En undersökning av vad som framhävs som normalitet kontra udda 

kan bringa klarhet i olika sociala maktkonstruktioner (Machin & Mayr, 2012). Det är av 

relevans för denna studie då undersökningen bygger på framställning av transpersoner i en 

medial kontext där textens framställning kan spegla en viss social föreställning och 

förhållningssätt till transpersoner. 

Den kritiska diskursanalysen kan analyseras i tre olika dimensioner. Den första är på textens 

nivå där de rena lingvistiska valda verktygen studeras. Den andra är på diskursnivå där 

undersökningen går ut på att finna olika diskurser och analysera hur diskurserna i sin tur 

påverkar varandra i textmaterialet. Den sista dimensionen är på den sociala praktikens nivå 

där texten sätts i förhållande till en social omvärld (Fairclough, 1992).Via de språkliga och 

diskursiva val som medvetet eller omedvetet görs kan explicita och implicita budskap 

upptäckas (Machin & Mayr, 2012). Det finns flera olika varianter av diskursanalys men med 

en gemensam nämnare i form av en socialkonstruktivistisk utgångspunkt med språket som 
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själva kärnan. Vid en studie är det möjligt att blanda olika diskursanalytiska perspektiv för 

att få en skräddarsydd variant som passar den egna studiens bäst (Winther Jørgensen och 

Philips, 2000). Queerteorin har i likhet med grunden i CDA en socialkonstruktivistisk 

ingång. Med detta i åtanke utgår studien från en mer allmän CDA. Då CDA även är en metod 

förklaras dess tillvägagångssätt mer ingående under kapitel 7.2.  

 

6.2. Queerteori 

För att kunna dra en slutsats utifrån den tredje dimensionen, den sociala praktikens nivå, 

behövs ytterligare en teoretisk utgångspunkt som komplement. Denna studie utgår ifrån 

queerteori i form av heteronormativitet, genussystem och konstruktionen av den andre. 

Kärnan inom queerteorin är det socialkonstruktivistiska synsättet på omvärlden. Den 

förhåller sig kritiskt till distinktionen mellan ett biologiskt kön och ett socialt kön, där det 

sociala könet följer det biologiska. Queerteorin betonar omvärldens uppfattning av 

uppdelningen mellan två kön som något socialt konstruerat istället för en biologisk sanning 

(Ambjörnsson, 2006). Denna teori ställer sig starkt kritisk till heteronormativitet där en 

socialt konstruerad könsuppdelning skapar gruppidentiteter som bildar klyftor mellan 

människor (Ambjörnsson, 2006). Enligt Ambjörnsson (2006) har queerteorin ett viktigt 

politiskt värde på grund av dess kritiska tänkande kring det samhället anser vara sanning.  

Queerteori ger redskap till att ifrågasätta rådande normer och värderingar. Begreppet queer 

kan i sin tur beteckna allt som faller utanför normerna, däribland homo-, bisexuella och 

transpersoner. Att sexuella normer och identitet ofta är kärnan i queerteoretiska 

undersökningar beror på att queer ursprungligen kommer från den homopolitiska rörelsen 

(Ambjörnsson, 2006). 

 

6.2.1. Heteronormativitet 

En viktig del inom queerteorin är att kritiskt ifrågasätta den påstådda heteronormativiteten. 

Detta begrepp kan beskrivas som de strukturer, lagar, instruktioner, relationer och åtgärder 

som upprätthåller heterosexualitet som den allomfattande och självklara i samhället. 

Ambjörnsson (2006) menar att heteronormativitet är en diskurs vi har i dagens samhälle 

som har ett inpräntat synsätt på människor, könsroller och genus. Det är alltså normen som 

upprätthåller ett förväntat levnadssätt som är av intresse och inte heterosexualitet i egenskap 

av en individs sexuella handlingar. Heteronormativitet fastställer en verklighet som bygger 

på att människan antingen är kvinna eller man, där ett tredje alternativ inte förekommer. Det 

biologiska könet är likställt med det sociala könet. Det innebär att förväntade beteenden, 
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livsstilar och egenskaper ska överensstämma med det kön personen tillhör. En man förväntas 

vara maskulin och en kvinna feminin. De båda könen ställs inte enbart mot varandra 

egenskapsmässigt utan även kroppsligt och attraktionsmässigt. Heteronormativiteten 

predikar att en man och en kvinna ska bli kära i varandra och leva i ett tvåsamt monogamt 

förhållande. Detta levnadssätt är det naturliga och den som faller utanför ramen anses 

onormal och avvikande (Ambjörnsson, 2006). 

 

6.2.2. Genussystemet  

Genussystemet är det patriarkala systemet i vilken människor rangordnas efter kön, en 

ordning som går att finna överallt i sociala sammanhang. Män anses ha ett högre värde än 

kvinnor (Hirdman, 2003). 

De två byggstenar som genussystemets teori bygger på är dikotomin och hierarki. Dikotomin 

syftar på de förväntade olikheterna mellan könen som en person bör hålla sig till. Förväntan 

att exempelvis en kvinna ska se ut och bete sig kvinnligt är utbredd i samhället. 

Inom genussystem syftar hierarkin på att mannen är den standardiserade normen som 

kvinnan avviker ifrån. Denna hierarkiska ordning uppenbarar sig i maktsammanhang såsom 

politiska och ekonomiska sammanhang, men även inom familjer (Hirdman, 2003; Gemzöe, 

2002). Genussystemet hålls levande i samhället genom de osynliga regler och normer som ett 

kön förväntas följa. Den som bryter mot dessa kan bli betraktad som avvikande (Elvin-

Nowak & Thomasson, 2003). 

 

6.2.3. Konstruktioner av ”den andre” 

Teorier om konstruktionen av ”den andre” grundar sig i tanken om att det finns ett ”vi” och 

ett “dem”. Det är sprunget ur en postkolonial teori kring åtskillnaden mellan väst och öst som 

skapades för att hålla en strukturerad kolonial ordning. Det västerländska tillskrevs 

egenskaper som lärt, modernt och framåttänkande. Det österländska framställdes spegelvänt 

i form av bakåtsträvande, gammalmodigt och ociviliserat. Öst var konstruerat som ”den 

andre” i förhållande till väst, där väst var den norm öst inte levde upp till. Det 

heteronormativa perspektivet som finns i samhället skapar ett tänkande kring att urskilja just 

”vi” och ”dem”.  Den struktur som bygger på att särskilja de som faller inom normerna och de 

som faller utanför dessa ramar är menad för att upprätthålla ordning och är inte objektiv 

(Ambjörnsson, 2006). 
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De begrepp och tankesätt som finns inom queerteorin kommer att användas vid analys av 

studien för att upptäckta de normer och förskrivna roller som förekommer i vårt samhälle. 
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7. Material och metod 

Den kritiska diskursanalysen, CDA, används som teori såväl som metod. CDA appliceras på 

tre dimensioner och är ett utmärkt metodologiskt redskap för att finna underliggande 

politiska och ideologiska samhällsstrukturer. I detta kapitel presenteras inledningsvis 

studiens material med dess urval och insamlingsmetod. Därefter följer en presentation av 

metoden och dess olika komponenter. 

 

7.1. Material 

Studiens empiri består av klipp ur program tagna från SVT och TV4. Då en begränsning av 

material är nödvändigt fokuserar studien enbart på de två största svenska tv-kanalerna. 

Studien har inte en komparativ ansats utan dessa kanaler har valts för att få en så generell 

representation av svensk television som möjligt. Det kan dock visa sig vara intressant att 

diskutera skillnaden i det som har analyserats fram ur de olika kanalerna, då SVT är en 

public service-kanal och TV4 är en kommersiell kanal och har därför olika grundprinciper. 

 

7.1.1. SVT kontra TV4 

Sveriges Television Aktiebolag (SVT) är ett statligt finansierat och stiftelseägt bolag vars 

huvudsyfte är att agera upplysande för allmänheten, så kallad “public service”. SVT startades 

som ett svar på den svenska grundlagen som menar att mediernas uppgift är att agera 

demokratiskt och stödja medborgare i deras rätt till egen åsikt (Strömbäck & Jönsson, 2005). 

SVT får sitt sändningstillstånd utfärdat av regeringen som förutsätter att verksamheten 

bedrivs oberoende i förhållande till maktsfärer i samhället såsom politiska och ekonomiska 

intressen (Regeringsbeslut, 2013:8). SVT är finansierat av TV-licenser (Strömbäck & 

Jönsson, 2005). Detta säger SVT om sin roll som public service-kanal:  

 Det är du som via radio-och TV-avgiften betalar för att vi ska finnas. Vi gör program 

om alla och för alla i Sverige. För TV-avgiften får du program som är oberoende, 

opartiska och sakliga. I Sverige är det bara public service som har det uppdraget. 

Vårt uppdrag är inte att tjäna pengar. Vi behöver inte göra program som lockar 

annonsörer. Det ger oss en frihet och ett ansvar (SVT, u.å.-b). 

TV4 klassificeras som en kommersiell kanal med en kommersiell intention. De har sitt 

sändningstillstånd reglerat av Myndigheten för radio och TV, vilket medför att även TV4 har 

restriktioner på vad som bör sändas. Dessa förhållningssätt är dock inte lika stränga som de 
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krav SVT regleras av.  Alla mediekanaler och allt som visas i svenska sändningar är styrt av 

svensk radio-och TV-lag (Larsson, 2015a, 2015b). För att förtydliga distinktionen mellan 

dessa två kanaler har Strömbäck och Jönsson (2005) skapat en enkel indelningsmodell. Den 

ena kategorin samlar de medier vars strävan är att bedriva en oberoende och demokratisk 

journalistik med syfte att verka bildande för allmänheten. Den går under benämningen 

journalistik i demokratins tjänst. Medier med public service som grundprincip faller 

innanför kriterierna för denna kategori. Den andra kategorin kallas journalistik i 

marknadens tjänst där utgångspunkten är att främja marknadens efterfrågan. Målet är att 

sälja via reklam vilket ger medieföretaget vinst som på lång sikt ska gynna ekonomin i 

samhället. Kommersiella medier tillhör denna grupp (Strömbäck & Jönsson, 2005). SVT 

tillhör journalistik i demokratins tjänst och TV4 tillhör journalistik i marknadens tjänst. 

Studien har inte en komparativ ansats, men då skillnader mellan programmen kan 

förekomma, behövs ett förhållningssätt att utgå ifrån för att analysera en möjlig orsak. 

Modellen konstruerad av Strömbäck och Jönsson (2005) presenteras nedan: 

Fig 4.1, från Strömbäck och Jönsson, 2005. 

Figur 1. 

 

7.1.2. Urval 

Att begränsa sitt materiella urval är en successiv process (Bryman, 2011). I denna studie har 

materialet skalats ner på olika nivåer för att passa studien utformning. Det första steget i 

urvalsprocessen var att bestämma vilket svenskt medieformat som skulle undersökas. 

Baserat på en överblick av tidigare forskning drogs slutsatsen att svensk television är ett 

outforskat område vad gäller representation av transpersoner. Då en begränsning av valda tv-

kanaler var nödvändig föll det sig naturligt att välja de två största kanalerna, SVT och TV4. 

Det är även kanaler som enligt Strömbäck och Jönsson (2005) placeras i två olika kategorier, 
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vilket ger en bredd till studien samt en eventuell skillnad kanalerna emellan, vilken kan 

uppenbara sig i analysen. 

Urvalet består av två klipp från vardera kanal. De klipp som utgör studiens material är 

strategiskt utvalda för att täcka olika former av TV-inslag. Urvalet som gjorts är strukturerat 

så att det från bägge kanaler valts ut ett klipp i form av intervju och ett klipp i form av ett 

upplysningsprogram med rapportering, med transpersoner i fokus. Materialets urval skapar 

en röd tråd genom analysen samtidigt som den kan ge en intressant dimension i skillnaden 

mellan en intervju med en transperson och rapportering kring transpersoner. Att exempelvis 

inte enbart använda sig av nyhetsinslag med transpersoner i fokus beror på ett ojämnt utbud 

av tillgängligt material hos de båda kanalerna, där TV4 har ett stort urval till skillnad från 

SVT där det på grund av upphovsrätt inte finns mycket material att välja bland. I det 

ursprungliga urvalet inkluderades även dokumentärer men då en begränsning krävdes för att 

försäkra att undersökningen förblev kvalitativ, samt på grund av att dokumentärer är det 

format där kanalens egen framställning är minst synlig, blev detta format exkluderat. Från 

början var tanken även att låta alla klipp vara ungefär tio minuter långa, men en sådan 

begränsning var på grund av bristande material inte möjligt. Programmen befinner sig inom 

tidsperioden 2014 till 2016. Material som producerats efter det att lagen om 

tvångssterilisering vid juridiskt byte av kön började gälla år 2013 har avsiktligt valts ut. Detta 

eftersom att studien skall utgå från ett synsätt på transpersoner som ska matcha den som 

existerar idag. Att inte enbart ta material från 2016 beror på brist på sådant. 

De valda klippen från SVT består av avsnitt ur programmen Vetenskapens värld och Skavlan 

Junior. Dessa program är valda utifrån det utbud som fanns och med hänsyn till våra 

begränsningar samt att vi ansåg att ett prestigefyllt program som Vetenskapens värld bör 

kunna ge transpersoner en bra representation. De valda programmen från TV4 består av 

klipp från Malou efter tio och Nyhetsmorgon. Då TV4 hade ett brett utbud av intervjuer 

valdes det strategiskt en intervju från Malou efter tio eftersom det är ett populärt och välkänt 

program som därmed når en bred publik. En kortfattad beskrivning om de olika klippen 

återfinns under kapitel 7.1.4.   

 

7.1.3. Insamlingsmetod 

Analysobjekten har hämtats från respektive kanals playsajt, utöver ett klipp som hämtats 

från streamsajten YouTube. Klippet som hämtats från YouTube fanns även det tillgängligt på 

kanalens playsajt, men i en kortare version än det som fanns på YouTube. Då klippet i fråga 

redan var i kortaste laget i jämförelse med de andra valdes versionen som låg ute på YouTube 

för att få en tillräcklig mängd material för en god analys. Det hade dock varit att föredra att 
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alla klipp kom från de officiella playsajterna och därmed direkt från källan, men då YouTube-

kanalen som lagt upp klippet även det kommer från SVT kan det betraktas det som 

tillförlitligt.  

Efter att ha genomfört urvalet har klippen transkriberats. En del av klippen har 

transkriberats i sin helhet då de från början till slut på ett eller annat sätt berör 

transpersoner. Från resterande klipp har endast utvalda delar transkriberats, då resten av 

klippet berört andra ämnen. 

I transkriptionen har talet skrivits ned så exakt som möjligt och därav består en del av 

transkriberingen av talspråk. Det transkriberade talet inleds med namnet eller rollen hos den 

som talar understruket, följt av ett kolon, följt av det personen säger. Exempel: 

Programledare: Men du, vad sa dina kompisar då?  

Då talet inte kunnat utläsas, på grund av att personen mumlar eller att det inte går att höra 

vad personen säger, har mummel skrivits ut med (...). Även text som syns i klippen 

transkriberas. Då skrivs texten ut i fetstil, inom hakparenteser och i versaler. Exempel: 

[TEXT: ARKIV 2011, BILDER FRÅN TV11]. För att få med verbala uttryck som inte är 

tal så har andra ljud skrivits ut inom mindre än- och större än-tecken. Exempel: <suck>. 

Orsaken till att fetstil, versaler, understrykningar osv används är för att göra 

transkriberingen mer lättläst för ögat och mindre rörig. 

 

7.1.4. Analysobjekt 

Här ges en kort presentation av de klipp som valts ut från respektive kanal. 

(1)  TV4 

Den utvalda intervjun från TV4 kommer från programmet Malou efter tio och är ca 19 

minuter långt. 

Malou efter tio sänds från måndag till fredag varje vecka. Det är ett svenskt samhällsprogram 

med Malou Von Sivers som programledare. I programmet berörs aktuella ämnen och det 

genomförs bland annat många intervjuer med artister, författare och politiker (TV4, u.å.-a).  
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I just detta program intervjuas transkvinnan Vanessa Lopez som enligt egen utsago ångrar 

sin könsbekräftande kirurgi. Programmet sändes den 22 september 2014 (“Vanessa ångrar 

sin könskorrigering”, 2015)1.  

Rapporteringen från TV4 kommer från Nyhetsmorgon och är ca 6 minuter långt. 

Nyhetsmorgon är ett direktsänt morgonprogram som sänds i TV4 varje dag och har en rad 

olika programledare. Nyheter blandas med diskussioner, bevakning av de senaste trenderna, 

kultur, sport och personliga intervjuer ( TV4, u.å.-b). I detta klipp rapporteras det kring 

transpersoners rättigheter och programledarna ställer frågor till de inbjudna experterna. 

Experterna i detta fall är Alfie Martins som är ordförande för Transföreningen FPES samt 

Alice Bah Kuhnke från Miljöpartiet som är kultur- och demokratiminister. Programmet 

sändes den 26 juli 2016 (“Stärkta rättigheter för transpersoner”, 2016). 

 

(2)  SVT 

Den valda intervjun från SVT kommer från programmet Skavlan Junior och är ca 4 minuter 

långt. Skavlan Junior är en talkshow med Farzad Farzaneh som programledare där barn och 

deras historier är i fokus (SVT, u.å.-a). I detta klipp intervjuas Sam om hur det är att vara tio 

år gammal och transperson, i detta fall att vara demiboy. Avsnittet sändes den 1 februari 2016 

(Barnkanalen, 2016). 

Klippet rörande rapportering av transpersoner från SVT kommer från Vetenskapens värld 

och är 18 minuter långt. Vetenskapens värld är ett populärvetenskapligt program med 

Victoria Dyring som programledare. Vetenskapens värld strävar efter att alltid rapportera om 

forskningens senaste upptäckter och samarbetar med flera internationella stora tv-bolag ( 

SVT, u.å.-c). I detta program rapporteras det kring barn som söker vård på grund av 

transsexualitet, synen på kvinnliga kriminella och könsidentitet i djurvärlden. I detta fall 

kommer delen gällande transsexualism att analyseras. Programmet sändes den 12 september 

2016 (“Vetenskapens Värld, avsnitt 4 säsong 26”, 2016). 

  

                                                      
1 Avsnittet sändes i september 2014 men källan som använts för att få tillgång till avsnittet online 

gjordes tillgänglig 2015. 
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7.2. Metod 

I detta kapitel presenteras studiens metodologiska ramverk. Inledningsvis presenteras kritisk 

diskursanalys som metod. Kritik gentemot metoden, metodreflektion samt en förklaring av 

de begrepp som dyker upp i analysresultatkapitlet är exempel på avsnitt som behandlas här.  

 

7.2.1. Kritisk diskursanalys som metod 

CDA används i studien för att komma underfund med medvetna eller omedvetna 

föreställningar som i sin tur avslöjar ideologier och samhällsstrukturer. CDA analyseras på 

tre dimensioner för att bryta ner materialet och därigenom skapa en helhetsbild. Den första 

dimensionen utgår från själva textnivån, den andra på diskursens nivå och den tredje på den 

sociala praktikens nivå (Machin & Mayr, 2012). Via tv-kanalernas språkbruk och de diskurser 

som programmet konstruerar kring transpersoner kan latenta budskap och tolkningar 

kritiskt analyseras.  

Vid kartläggning på den textdimensionella nivån undersöks grammatik, vokabulär, 

formulering, textbindning och dess struktur. Det ligger inget krav på en undersökning av alla 

lingvistiska områden, utan det är mer effektivt att anpassa redskap efter det material 

analysen grundar sig på (Winther, Jørgensen & Phillips, 2000). I denna studie fokuseras det 

huvudsakligen på de förekommande ordvalen och formuleringarna. För att enklare kunna 

operationalisera en del av den lingvistiska nivån på studiens material, används olika begrepp 

som redskap och dessa förklaras under kapitel 7.2.4. 

Efter att ha brutit ner materialet på den lingvistiska nivån, bearbetas texten på den andra 

dimensionen, diskursens nivå, för att finna de intressanta mönster och trender som 

uppenbarat sig i materialet. De trender som genomgående framkommer i analysen får agera 

teman, under vilka de identifierade diskurserna samlas. En tematisk analys görs således och 

finns förklarad under kapitel  7.2.2. För att se bortom det som målas upp som en självklarhet 

i programmet används den sociala praktikens nivå som metod. Den är även ett utmärkt 

redskap för diskussion om den samhällsstruktur som uppenbarar sig i analysen. För att 

kunna säga något om denna samhällskontext operationaliseras queerteori i form av 

heteronormativitet, genussystemet samt konstruktionen av “den andre” tillsammans med 

CDA. 
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7.2.2. Teman 

Texter är skapade av semantiska nätverk där olika teman är förbundna med varandra. Dessa 

teman består i sin tur av olika språkliga resurser. Dessa resurser kan ha olika 

tolkningsmöjligheter och för att komma underfund med dess syfte är en betraktelse från ett 

specifikt perspektiv en möjlighet. Om det via denna synvinkel går att sammanbinda dessa 

språkliga resurser till en diskurs inom det semantiska nätverket kan det kategoriseras in i en 

grupp, ett så kallat tema. De teman som uppkommer i en text skapar en helhetsbild som kan 

brytas ner på den diskursiva nivån för att få en djupare förståelse för textens uppbyggnad och 

funktion (Wodak & Krzyżanowski, 2008). För att verka övertygande i en text kan diskurser 

hämta språkliga redskap från en annan diskurs. Språkliga redskap från andra diskurser kan 

ge den som ska övertyga makt (Machin & Mayr, 2012). Den akademiska diskursen har 

exempelvis ett högt anseende vilket ökar trovärdigheten hos den som använder den. Det är 

därför vanligt bland politiker att använda sig av den (ibid). Resultatet av analysen i denna 

studie presenteras tematiskt enligt dessa principer.   

 

7.2.3. Analysmodell 

I modellen nedan förtydligas det metodologiska tillvägagångssätt studien utgår ifrån. 

Faircloughs tredimensionella modell visas för att understryka de tre dimensionerna inom 

CDA som analysen kan genomföras på. För att kunna säga något om den sociala kontext som 

textens innehåll befinner sig i används den tredje dimensionen tillsammans med queerteori 

som verktyg. Slutligen kommer en tematisk analys genomföras där tydligt framträdande 

mönster och trender bildar teman som andra diskurser samlar sig runt. Dessa teman 

presenteras som underrubriker i analysen för att göra texten lättöverskådlig.  
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Figur 2 
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7.2.4. Begrepp 

Lexikala val syftar på de medvetna eller omedvetna språkliga val som görs för att påverka 

publiken. Legitimering genom expertröster är ett medvetet språkval för att övertyga tittarna 

om att det finns belägg för det som sägs och för att det finns experter som styrker 

argumenten. Detta bidrar till en högre trovärdighet (Reyes, 2011).   

En text kan antingen bestå av informella lexikala val eller formella lexikala val. Den 

förstnämnda är av vardaglig karaktär och skapar en intim relation till mottagaren, medan 

den andra består av ett striktare uttryckssätt. Utifrån uttryckssätt kan den målgrupp texten 

riktar sig till avslöjas ( Reyes, 2011).  

Värdeladdade ord syftar på ett ords laddning, vilket kan vara i positiv, negativ eller neutral 

bemärkelse (Machin & Mayr, 2012). Detta är av intresse för studien då ett ställningstagande 

som skapas via de värdeladdade orden kan förstärka bilden av exempelvis transpersoners 

utsatthet i samhället om programledare och experter använder sig av negativt värdeladdade 

ord såsom “fruktansvärd” och “ smärtsam”.  

 

7.2.5. Kritik 

CDA har kritiserats för att vara alltför koncentrerad kring författarens egna åsikter istället för 

att utifrån en vetenskaplig teori för att analysera materialet (Machin & Mayr, 2012). För att 

undvika denna form av kritik befinner sig studiens empiri inom ett teoretiskt ramverk som 

gör att undersökningen skulle kunna genomföras igen med ett liknande slutresultat. CDA har 

även kritiserats för att ha en för snäv ansats (Machin & Mayr, 2012). Dock är en begränsning 

av materialet nödvändig för att studien skall förbli kvalitativ. Kritik har riktats mot det 

faktum att CDA är överambitiös i den tro att den kan göra stora samhällsförändringar (ibid). 

För att undvika detta i denna studie finns en medvetenhet från författarnas sida om att 

studiens förmåga att uppnå förändring i en större samhällskontext är ytterst begränsad. 

Undersökningens bidrag utgår inte heller ifrån att på egen hand frambringa en förändring, 

utan att istället uppmärksamma ett forskningsbehov. Machin & Mayr (2012) menar att en 

studie inte på egen hand kan lösa de samhällsproblem den fokuserar på, men att studien kan 

sprida kunskap om det som framkommit i resultatet och kan således på längre sikt ha en 

inverkan.  

CDA används som metod i denna studie då dess resultat påverkar kunskapen och insikten om 

transpersoners representation i media. 
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7.2.6. Metodreflektion 

Vid en analys av rörligt material kan det tyckas naturligt att använda sig av multimodal 

kritisk diskursanalys (MCDA). MCDA inkluderar det visuella språket i form av rekvisita och 

liknande (Machin & Mayr, 2012). Till en början var tanken att använda sig av MCDA i denna 

studie. Efter en påbörjad analys reviderades dock metoden till CDA vid upptäckten att MCDA 

inte bidrog till att besvara studiens frågeställningar eller uppfylla studiens syfte. CDA å andra 

sidan tillåter en djupare analys av texten och fokus på de element som bidrar till att behandla 

det problem som studien cirkulerar kring. 

Då studiens material till en början transkriberades med dokumentärer som innehåll och även 

med MCDA som metod tog processen lång tid. Dokumentärerna valdes slutligen bort till 

förmån av en djupare analys på resterande material och MCDA visade sig vara en mindre 

effektiv metod för undersökningen. Den långa processen hade dock den positiva effekten att 

en ordentlig djupdykning i intervjuerna och transkriberingen behövde göras för att få med 

alla element som även hörde MCDA till. Att behöva gå igenom intervjun i flera omgångar kan 

därmed ha medfört att dolda budskap lättare har kunnat identifieras. 

I början av arbetet med studien var flera lingvistiska begrepp upplistade, men urvalet 

stannade på dem som verkligen operationaliserades i analysen. 

Metoden och dess tillvägagångssätt har fungerat bra. Materialet som metoden applicerades 

på innehåller mycket text vilket gör att bara vissa delar har kunnat presenteras med en 

djupare granskning i analysen. Dock har allting har studerats på djupet, men det är de mest 

betydelsefulla delarna som är utvalda. 

Vid kvalitativa undersökningar finns en problematik i att författarna är delaktiga under 

arbetsprocessen då förkunskaper kan påverka resultat (Gunnarsson, 2002). I arbetet med 

studien har det funnits en medvetenhet gällande detta för att fånga upp när förkunskaper om 

program och liknande har hindrat ett objektiv synsätt. 

Då antalet program som behandlar ämnet transpersoner är begränsat är även 

valmöjligheterna till studiens urval av material begränsade. Eftersom studien är av kvalitativ 

karaktär är detta inte ett problem då syftet ligger i att göra en djupdykning i det budskap som 

konstrueras och inte i att analysera hur ofta ett fenomen förekommer. I studien kommer 

visserligen upprepade tendenser och mönster observeras, men då i syfte att analysera 

kvalitativt vilka normer och värderingar som kan utläsas och därefter reflektera kring de 

konsekvenser detta kan bidra med.  

I studien förekommer två kapitel som behandlar begrepp som kontinuerligt används i 

undersökningen. Att dessa inte är sammanslagna under en enhetlig rubrik beror på att de 
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uppfyller olika funktioner. Begrepp under kapitel 4 är till för att läsaren inledningsvis ska ha 

en förståelse för de termer som florerar kring ämnet transpersoner och som används genom 

hela studien. Begreppen under kapitel 7.2.4 är redskap för den analytiska delen av studien 

och blir därmed först relevant i samband med undersökningens metod. 

 

7.2.7. Etiskt övervägande 

Denna studie är av kvalitativ karaktär och befinner sig således inte under de typiska kraven 

för etiska överväganden. Vad som däremot bör observeras vid undersökningen är att 

transsexualism är ett känsligt ämne och ska behandlas med respekt. I studien har det 

noggrant utgåtts ifrån transpersoners egna benämning på sig själva. Transkvinnan Vanessa 

definierar sig exempelvis som just kvinna och därav använder vi pronomenet “hon” vid 

beskrivning av Vanessa. I det analyserade materialet förekommer även Sam som definierar 

sig som demiboy, en blandning mellan tjej och kille, och därav används det könsneutrala 

personliga pronomenet “hen”. Även då personens pronomen är okänt används “hen”. Att tv-

programmen som undersökningen bygger på är offentligt material underlättar de etiska 

övervägandena. 

 

7.2.8. Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet står för en studies tillförlitlighet och är därmed en måttstock på om den 

empiriska undersökningen är ordentligt utförd. Vid en kvalitativ analys är det inte lika lätt 

som i en kvantitativ analys att upptäcka de brister som grundar sig på slarv och slump. Det är 

därför av vikt att lägga tyngd på reflektion och diskussion gällande analys, urvalsprocess samt 

det metodologiska tillvägagångssättet (Winther, Jørgensen & Phillips, 2000). I studien är 

transparens en viktig del för att läsaren ska få förståelse för processen och slutresultatet. 

Beskrivs något som “avvikande” är det viktigt att förklara varför denna tolkning har gjorts. 

Det teoretiska ramverket används då som utgångspunkt.  

 

En viktig insikt vid studiens reliabilitet är författarnas roll till texten. En fullständig objektiv 

tolkning är svår att nå fram till då faktorer som förkunskap, förutfattade meningar, social roll 

och ålder kan påverka det analytiska arbetet. Den kvalitativa forskningen avslöjar något om 

den samtid vi lever i och är därmed ytterligare en faktor att ta med i beräkningen eftersom 

den sociala miljön är i ständig rörelse och förändring (Bryman, 2011). Att det i denna studie 

förekommer två författare kan därmed ses som fördelaktigt då personliga associationer 
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lättare upptäcks. Det är fördelaktig att analysera en texts innebörd om det finns en kulturell 

närhet då det underlättar förståelsen (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wägnerud, 2006). Att 

studiens material grundar sig på samtida och svenska tv-program är därför gynnsamt för 

undersökningens reliabiliteten. 

Validitet handlar om huruvida studiens syfte uppfylls. Utgångspunkten för kriterierna är 

studerandet av dess frågeställningar, tillvägagångssätt och metod. En god koppling mellan 

syfte, frågeställningar och resultat är inte tillräckligt för att påstå att studien har god validitet. 

En välfungerande arbetsprocess däremellan är även en viktig faktor (Esaiasson, Gilljam, 

Oscarsson, Wägnerud, 2004). Hur studien analytiskt skall genomföras finns beskrivet under 

kapitel 7.2 som behandlar studiens metod. Där förekommer även kritik och reflektion kring 

val av metod. För att ge läsaren ytterligare en insyn i arbetet kring studien förekommer 

beskrivningar av urvalsprocessen och insamlingsprocessen under kapitel 7.1.2 samt 7.1.3. 
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8. Analysresultat 

I denna studie presenteras resultatet och den tillhörande analysen som en helhet. Studiens 

analys grundas i fyra olika teman som med hjälp av undersökningens metodologiska redskap 

kunnat identifieras i materialet. De olika temana är: exponerandet av en minoritet i en 

minoritet, heteronormativitet som rådande samhällsnorm, transpersoner som utsatt grupp 

samt HBTQ som folkbildning. 

I analysmaterialet har en trend kunnat observeras i att intervjuobjektet har varit en person 

som ångrat sin könsbekräftande behandling eller inte valt att fullfölja den. Dessa personer är 

en minoritet i en redan liten grupp som utgör transpersoner (Arver, et al., 2014). 

Heteronormativitet som rådande samhällsnorm har tydligt uppenbarat sig i alla fyra klipp. 

Dessa normer har kunnat urskiljas i diskussioner rörande samhällsfrågor såväl som i 

programledare och experters ordval och formuleringar. Det tredje temat som har identifierats 

är framställningen av transpersoner som en utsatt grupp. Detta har uppenbarat sig i 

transpersonens berättelse om utanförskap, politiska frågor om rättigheter samt journalistens 

val av värdeladdade ord för att förstärka denna bild. Slutligen har ett genomgående mönster 

av att vilja lyfta fram viktiga kunskaper och fakta i utbildningssyfte observerats. För att 

förtydliga den tematiska analysen presenteras ett semantiskt nätverk här nedanför som visar 

temanas byggstenar, relationen mellan varandra och deras utgångspunkt från studien. Då det 

förekommer ett flertal olika begrepp, som exempelvis icke-binär, är dessa kursiverade för att 

markera för läsaren att en övergripande förklaring till dess betydelse finns under kapitel 4. 

 

Figur 3 



33 
 

8.1. Exponerandet av en minoritet i en minoritet  

I hälften av analysmaterialet har den intervjuade transpersonen varit en person som har 

ångrat sin könsbekräftande behandling eller avstått från att slutföra processen. I SVT:s 

Vetenskapens värld görs ett inslag om Emma som har levt några år som kille, men valt att 

sluta ta testosteron och att inte genomgå den könsbekräftande kirurgi hon hade planerat. 

Idag identifierar hon sig som kvinna. I Malou efter tio intervjuas Vanessa som har ångrat sin 

könsbekräftande kirurgi. 

Hur en samhällsgrupp framställs kan påverka hur omvärlden ser på den gruppen och det kan 

även påverka gruppens egna reaktioner och känslor. Utöver det så agerar en god 

representation i medierna som ett erkännande för att gruppen existerar och räknas i 

samhället (Gripsrud, 2002). Att ett reportage endast visar transpersoner som har avbrutit 

eller ångrat sin behandling är problematiskt då det inte är representativt för majoriteten 

transpersoner. Via de båda tv-kanalernas urval kan en föreställning om heteronormativitet 

som rådande samhällsnorm avläsas. Heteronormativiteten grundar sig i att det endast finns 

två kön där det biologiska könet är likställt med det sociala könet och allt avvikande anses 

onaturligt (Ambjörnsson, 2006).  

I de båda programmen skapas en negativ värdeladdning kring könsbekräftande kirurgi då 

ånger och missnöje kring operationen är diskurser som uppenbarar sig i materialet. Vid 

analys på på textens nivå och diskursens nivå kan även dolda budskap identifieras (Machin & 

Mayr, 2012). För att förstå dessa budskap i en större samhällskontext används den tredje 

dimensionen med queerteori som redskap. Valet att exponera transpersoner som har ångrat 

sig sänder ut ett latent, det vill säga dolt, budskap om heteronormen som det normala och att 

överskridandet av dessa lagar och strukturer skapar problem för personen. Att ångra sig 

framställs därav som en naturlig konsekvens. 

Emmas historia förtjänar också att berättas och fyller givetvis ett syfte som kan skapa 

intressanta diskurser. Det faktum att könsidentiteten inte alltid är självklar alla perioder i 

livet och att Emma inte väljer att fullfölja behandlingen men ändå tycker att åren som kille 

har lärt henne mycket om livet är intressanta ämnen. Dock kan det argumenteras för att det 

är fel format och fel tillfälle att göra detta i och med att inslaget generellt verkar syfta till att 

informera och utbilda allmänheten om transpersoner. Nyligen utförda studier visar att 

frekvensen av transpersoner som ångrar sin könsbekräftande behandling ligger på den låga 

siffran 2.2% (Arver, et al., 2014). Det är en siffra som har minskat jämfört med tidigare 

studier som visade att 3,8% ångrade sig (Landén, 1999). Med dessa siffror i åtanke dras 

slutsatsen att inget tyder på ånger av könsbekräftande behandling som en trend bland 
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transpersoner. Därav minskar grunden till att intervjua en person som har ångrat sig. Att 

majoriteten inte ångrar sig nämns även i inslaget från Vetenskapens värld. 

Berättarröst: Fram till nu har de allra flesta ungdomar som genomgår en 

könsidentitetsutredning valt att fullfölja och göra en könskorrigering. 

Berättarröst: Och många av de barn och ungdomar som kommer till Louise känner väldigt 

starkt att de inte hör hemma i sitt medfödda kön och att något måste göras. 

Louise (Barnpsykiater): Det är väldigt, väldigt övertygade ungdomar som kommer hit som i 

många fall är stensäkra på sin sak, att det här är lösningen. 

Att explicit lyfta fram att de flesta personer väljer att fullfölja processen gör det något mer 

legitimt att visa en annan vinkel i inslaget. Det skapas dock ett paradoxalt budskap i och med 

deras inslag med en transperson där “trans” framställs som en identitetskris, en slags 

tonårsfas som går över med tiden. 

TV4s program Malou efter tio har också valt att lyfta fram en minoritet ur en 

minoritetsgrupp. Här ligger valet av transperson på en kvinna, Vanessa, som efter sin 

könsbekräftande kirurgi ångrat att hon genomfört den men fortfarande identifierar sig som 

kvinna. Det är ett intressant ämne som kan skapa viktiga diskurser kring en så stor och 

livsomfattande operation där ånger och komplikationer är bieffekter möjliga att inträffa. Som 

tidigare nämnts finns dock en viss problematik i att välja en person som har ångrat sig då det 

är sällsynt och inte representativt.  
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8.2. Heteronormativitet som rådande norm 

I alla valda klipp har heteronormativitet som rådande samhällsnorm kunnat urskiljas. 

Normen har konstruerats i frågor och uttryck av programledare och experter såväl som i 

transpersoners berättelser om den verklighet de lever i. För att kunna säga något om den 

sociala kontexten intervjun befinner sig i används CDA:s tredje dimension, den sociala 

praktikens nivå tillsammans med queerteori. I SVT:s Skavlan Junior ställs frågan: 

Programledare: Vad är en pojke och vad är en flicka för dig? 

Vid analys på den första dimensionen inom CDA studeras valda lingvistiska begrepp 

(Fairclough, 1992). I frågan kan ett exkluderande av andra könsidentiteter upptäckas då 

endast “pojke” och “flicka” är de valda termerna.  Den tredje dimensionen i Faircloughs 

modell används för att ge de språkliga valen en större betydelse i ett samhällsperspektiv. 

Queerteori ifrågasätter heteronormativitet och, genom det, föreställningen om att det endast 

finns två kön; man och kvinna (Ambjörnsson, 2006). Via teorin kan konstruktionen av 

tvåkönsnormen utläsas i programledarens fråga. Programledaren frågar dock lite senare vad 

ickebinär innebär, men det är endast efter att intervjupersonen Sam använt termen och inte 

förklarat betydelsen. 

Programledare: Har du blivit annorlunda, sen du berättade det här? 

Enligt heteronormen ska det biologiska könet styra det sociala könet och därigenom de 

egenskaper och olikheter som lägger grund för genussystemet som struktur där exempelvis 

kvinnor förväntas ha kvinnliga egenskaper och intressen (Ambjörnsson, 2006). 

Programledaren frågar Sam om hen har blivit annorlunda sedan hen kommit ut som 

demiboy. Frågans formulering kan ge sken av att Sam har blivit en annan person med andra 

egenskaper efter att hen har gått ut med sin könsidentitet och således tillskrivits en annan 

“roll”. Att ur ett socialt perspektiv se att olika kön tillskrivs olika könsroller i samhället går att 

upptäcka ett flertal gånger i analysmaterialet. 

De typiska könsrollerna kan identifieras i det andra valda klippet från SVT, Vetenskapens 

värld. 

Emma: Ja, jag började sakna Emma och mitt gamla jag och blev intresserad av att börja 

sminka mig igen, och bära lite tjejkläder. När jag stod i operationskö för att operera bort 

brösten, då kände jag att, nej. Det blev så himla verkligt allting och när jag äntligen, när jag 

var där så ångrade jag mig bara liksom. 
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Utifrån en analys med avstamp i Faircloughs tredimensionella modell blir det tydligt att 

textens innehåll med termerna “smink”, “tjejkläder”, “bröst” och det negativt värdeladdade 

ordet “ånger” skapar diskurser kring könsidentitet. Detta kan granskas djupare med hjälp av 

queerteori. Inom genusvetenskap studeras skapandet av könsroller och stereotyper där 

kvinnor bland annat ska vara mjuka och feminina och ha kvinnliga intressen och egenskaper 

(Ferree, Lober & Hess, 1999). Att Emma återfår typiska “kvinnliga” intressen i smink och att 

bära tjejkläder förstärker bilden av att hon återgår till det “normala” i och med att Emma kan 

placeras in i facket som normen förväntar sig av en person med kvinnligt könsorgan. 

Dikotomin inom genussystemet syftar på de förväntade olikheterna mellan könen som en 

person bör hålla sig till (Hirdman, 2003; Gemzöe, 2002). Berättarrösten i programmet 

berättar för tittarna att Emma är gravid och väntar sitt första barn, vilket är en stor olikhet 

som skiljer män från kvinnor och som förtydligar att Emma är en “riktig kvinna”. Teorin om 

konstruktionen av “den andre“ syftar på att skapa en klyfta mellan de som faller innanför och 

utanför normerna för att därigenom kunna skilja dem åt (Ambjörnsson, 2006). Via den 

konstruerade bilden av att Emma blir “normal” igen blir hennes period som transperson en 

tydlig motpol till detta i form av onormalt och avvikande.  

En liknande analys kan göras på TV4:s Malou efter tio där ett flertal frågor är formulerade 

efter dessa förväntningar på könsidentiteten och det biologiska könet. Malou frågar 

exempelvis intervjupersonen Vanessa om hennes mamma ville klippa hennes hår och få 

henne att vara som en pojke eller om hon accepterade Vanessas önskan om att se ut och vara 

som en flicka. Det som implicit går att utläsa ur frågan är att flickor och pojkar förväntas se ut 

och bete sig på olika sätt. 

Queerteorin har ett viktigt politiskt värde då den ifrågasätter rådande normer och 

värderingar, där utgångspunkten är kritisk mot att det sociala könet skulle styras av det 

biologiska könet (Ambjörnsson, 2006). I TV4:s Malou efter tio kan queerteori användas som 

underlag för kritik gentemot samtalet mellan programledaren och Vanessa. 

Malou: Du sitter som, här som Vanessa, kvinna. Och nu är du också opererad som en, till en 

kvinna. 

Malou: Kände du dig alltid fel så att säga som pojke? 

Med hjälp av analys på den första dimensionen som behandlar lingvistiska begrepp granskas 

ordvalet “till”. I den diskursiva dimensionen ordet befinner sig i är syftet att poängtera att en 

förändring har skett där personen i fråga har gått från pojke till kvinna. Utifrån det kan 

heteronormativitet som rådande norm identifieras då den bygger på tanken att det biologiska 

könet styr könsidentiteten. Att Malou med den andra frågan förtydligar att Vanessa var en 

pojke innan operationen stärker det heteronormativa förhållningssättet till könsidentitet.   
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En fråga som frammanar bilden av Vanessa som ett socialt experiment är när Malou nämner 

henne som en unik möjlighet att få insikt i hur det är att vara i båda könen. Det vittnar om ett 

heteronormativt synsätt där det enbart finns två kön. Det utgår även från att det biologiska 

könet styr det sociala könet. Vanessa har dock aldrig varit intresserad av att vara man i den 

sociala bemärkelsen. 

Via CDA:s lingvistiska dimension belyses de begrepp och ordval som används då de säger 

något om den samhällsstruktur som textförfattaren medvetet eller omedvetet förmedlar 

(Machin & Mayr, 2012). I både SVT och TV4 behandlas operation av könsorganet som ett 

diskussionsämne. I TV4:s Malou efter tio benämns detta som könsbyte. Att använda sig av 

det informella lexikala valet könsbyte är problematiskt då det indikerar att en persons 

könsidentitet hänger ihop med det biologiska könet och att personen byter från att 

exempelvis vara man till att bli kvinna. Många transpersoner använder hellre uttrycket 

könskorrigering eller könsbekräftande behandling då behandlingen bekräftar eller 

korrigerar kroppen efter den könsidentitet personen har. En transperson går således inte från 

man till kvinna utan är kvinna från början och korrigerar könsorganet därefter (UMO, u.å.-

a). Av den anledningen är ordet könsbyte inte helt lämpligt, men UMO (u.å.-a) påpekar även 

att ordet könsbyte är en vanligare benämning än könskorrigering för att andra människor 

enklare ska förstå dess innebörd. Det är möjligt att det är motivet till TV4:s ordval, det går 

dock inte att veta om så är fallet. Det kan dock argumenteras för att det hade varit logiskt att 

övergå till ordet könskorrigering efter att begreppet förklaras av intervjupersonen: 

Malou: Ja, för du är ju ganska ung, du är ju sjutton år när du börjar med, inleda en, det heter 

korrigering. 

Vanessa: Ja. 

Malou: Vad betyder det? 

Vanessa: Alltså många transsexuella säger ju att det är korrigering för man anpassar könet 

till sin könsidentitet, det är ju hur man upplever sig själv, vilket kön. 

Malou: Det är ingen fysisk operation utan man går in i en, i ditt fall en kvinnlig identitet. Är 

det så? 

Då intervjupersonen förklarat ordet har förståelse för ordet skapats och det finns inte längre 

någon anledning att använda den informella och inkorrekta termen könsbyte i 

förståelsesyfte. Uttrycket könskorrigering har också kritiserat då uttrycket kan tolkas som 

korrigering av något som är fel. Alla transpersoner ser nämligen inte sin kropp som fel. Därav 

är det föredragna uttrycket könsbekräftande behandling, vilket antyder att behandlingen 

bekräftar könsidentiteten. Inom vården används dock könskorrigering som term för 
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behandlingen (RFSL, 2016a). Om könskorrigering är en godkänd term att använda är alltså 

könsbekräftande behandling den mest politiskt korrekta.  

I SVT:s Vetenskapens värld kan en tydlig trend identifieras i att använda det formella 

lexikala ordvalet för att ge transpersoners könsidentitet en rättvis framställning. Begreppet 

könskorrigering används en gång, utöver det är det enbart begreppet könsbekräftande 

behandling som används. 

Det förekommer en intervju med Cecilia Dhejne, överläkare inom psykiatri och 

sexualmedicin, där samtalets diskurser har ökningen av könsutredningar som nodalpunkt. 

Samhällsförändringar nämns som huvudorsak till ökningen av antalet personer som söker sig 

till vården gällande könsidentitetsfrågor, men även andra möjligheter tas upp. 

Cecilia: Jo, vi vet ju inte vad det beror på att man har en könsidentitet och en kropp som inte 

passar. Och för länge sen trodde man att det var något som mamma och pappa gjorde och det 

tror man inte längre och det finns inget forskningsstöd för det heller, utan det vi tror idag är 

att det händer något i hjärnans utveckling under fostertiden eller tidigt när man är bebis. Och 

det som utlöser den här förändringen i hjärnan, det vet vi ju inte vad det är. Och det skulle, 

om det är till exempel ett miljögift, kan vara precis vad som helst, men då skulle ju 

miljögifterna kunna öka och vara en förklaring. 

Att transpersoner i och med detta uttalande konstrueras som “den andre” framgår tydligt. 

Konstruktionen av “den andre” grundar sig i en uppdelning mellan “vi” som hålls inom 

normerna,  och “dem” som inte gör det (Ambjörnsson, 2006). Transpersoner framställs på 

grund av detta uttalande som människor med ett medfött handikapp, där deras avvikelse från 

det heteronormativa har sin grund i detta. Transpersoner ställs i skarp kontrast till den 

“normala” människan som inte lidit konsekvenser av dessa miljögifter. Användningen av 

problematiska exempel har även identifierats i TV4:s Malou efter tio; 

Egil: Och så är det ju, därför våra problem finns ju inte, jag menar, vi kan ta vilka problem 

som helst, vi kan ta en personlighetsstörning, skulle vi vara helt själva så är det ju inget 

problem. 

Kontexten kring uttalandet är att transpersonen Vanessa som barn kunde vara sig själv i 

hemmet, men utanför i vårt heteronormativa samhälle blev det mer komplicerat. I detta fall 

använder experten, den legitimerade psykoterapeuten Egil, personlighetsstörning som vilket 

exempel som helst och drar inga explicita kopplingar till transpersoner som 

personlighetsstörda. Det kan dock argumenteras för att det ligger en inställning till “trans” i 

samhället som en form av “störning”, vilket gör ordvalet problematiskt. I dagens läge är 

nämligen transsexualism en psykiatrisk diagnos (Arver, Dhejne & Öberg, 2015). Den psykiska 

ohälsan är stor bland transpersoner där undersökningar bland annat visar att mer än var 
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tredje transperson allvarligt övervägt att ta sitt liv och diskriminering och våld mot 

transpersoner är vanligt (Folkhälsomyndigheten, 2015). Därav bör begrepp, även om det 

enbart är lösa exempel tagna från luften, användas med försiktighet. 
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8.3. Transpersoner som utsatt grupp 

CDA är ett verktyg för att avslöja förekommande politiska och ideologiska ståndpunkter där 

det som framhävs som normalitet kontra udda kan bringa klarhet i olika sociala 

maktkonstruktioner (Machin & Mayr, 2012). I alla de valda klippen från tv-kanalerna kan 

dessa sociala maktkonstruktioner observeras då transpersoner framställs som en utsatt och 

udda grupp i dagens samhälle. Att transpersoner är en utsatt grupp stämmer med tanke på 

exempelvis den höga andelen psykisk ohälsa och överrepresentationen av övergrepp och 

hatbrott (Arver, Dhejne & Öberg, 2015). 

Kvinnlig programledare: Var femte transperson har utsatts för våld och var tredje har 

övervägt att ta sitt liv. Skrämmande siffror från en undersökning som är gjord av 

Folkhälsomyndigheten förra året. Och ett flertal ministrar ropar nu för ett ökat skydd för 

transpersoner och att transpersoner ska inkluderas i lagen om hets mot folkgrupp. 

Vid granskning av materialet på den andra dimensionen i Faircloughs modell kan det 

konstateras att TV4:s Nyhetsmorgon väljer att lägga sitt fokus på den politiska diskursen 

med nodalpunkt på den sårbarhet transpersoner är utsatta för i dagens samhälle. En 

utsatthet som grundar sig i den okunskap som finns där utvecklingen av transpersoners 

rättigheter ligger långt efter då de till exempel inte är inkluderade i lagen om hets mot 

folkgrupp (Bah Khunke, Johansson & Wikström, 2016). En av programmets gäster, Alfie som 

är ordförande i transföreningen FPES, menar att detta har medfört att tingsrätten har dömt 

“konstigt” och att transpersoner som har utsatts för misshandel och våldtäkt inte vågar 

anmäla. Detta har i sin tur resulterat i en låg anmälningsbenägenhet. 

Programledaren lånar språkliga resurser från den akademiska diskursen i form av fakta från 

Folkhälsomyndigheten för att ge programmet en högre trovärdighet som i sin tur kan göra att 

ämnet tas på större allvar. Vid en lingvistisk analys identifieras det negativt värdeladdade 

ordet “skrämmande” för att förtydliga att den situation många transpersoner befinner sig i är 

problematisk. 

Alice: Ja, alltså det som Alfie beskriver, det är ju tyvärr inget undantag när det gäller 

transpersoner, alltså utsattheten är enorm. Enorm! Alltså det är fruktansvärda berättelser 

och vittnesmål som man möts av när man träffar transpersoner eller talar med Alfie och 

andra som företräder organisationer. Och det vi nu gör, det är ju dels att vi har stärkt 

diskrimineringslagen så att man också får ett särskilt, ett extra skydd också via den som 

transperson. Men vi behöver göra mycket mer. För det här är ju ett område som vi också 

tyvärr vet för lite om. Vi har en hel del kunskaper när det gäller hälsan, den psykiska hälsan, 

och de siffrorna som du inledde med. Men när det gäller samhället i stort, i övrigt, på skolan, 

på arbetsmarknaden, i kontakten med myndighet, och så vidare och så vidare, så vet vi för 
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lite. Så det vi också nu har offentliggjort, det är att vi ska göra en stor, en bred utredning för 

att få svart på vitt hur transpersoners situation ser ut, så att vi kan sätta in de rätta 

åtgärderna. 

Att bjuda in kultur- och diskrimineringsministern Alice Bah Kuhnke bidrar till att diskursen 

kring vad som politiskt bör förändras skapas. Alice Bah Kuhnke använder sig av negativt 

laddade värdeord såsom “fruktansvärda” för att förstärka bilden av de berättelser och 

vittnesmål som hon har hört från transpersoner. Hon använder sig även av orden “mycket” 

och “lite” när hon berättar att politiker behöver göra mycket mer och att vi tyvärr vet för lite. 

Detta visar på en medvetenhet kring den egna bristen och viljan till förändring. En analys på 

CDA:s textnivå visar att SVT:s Vetenskapens värld i likhet med TV4:s Nyhetsmorgon 

använder lingvistiska språkverktyg för att förstärka budskapet till mottagaren. 

Formuleringarna har stark negativ laddning i bland annat “otroligt plågsamt” och “väldigt 

hög självmordsrisk”.  

Louise: Därför att det är så otroligt plågsamt att leva i en kropp som man inte känner igen 

som sin. Man ska ju inte glömma bort att det är förenat med väldigt stor andel psykisk ohälsa 

och en väldigt hög självmordsrisk, att inte få tillgång till en könsbekräftande behandling. 

I SVT:s Skavlan Junior finns en underförstådd uppfattning om att transpersoner är en sårbar 

grupp som kan utsättas för utanförskap. I programledarens fråga “...vad sa dina kompisar 

då?”, om att Sam kom ut som demiboy, finns det en underton om att Sam inte går att placera 

in i den traditionsenliga könsordningen och därför kan förvänta sig en reaktion från 

omvärlden. Programledaren tar även upp det faktum att det har skett förändringar på skolan 

för Sams skull (hen har fått ett eget omklädningsrum och könsneutrala toaletter).  

I det andra utvalda programmet från TV4, Malou efter tio, konstrueras transpersoner också 

som avvikande. De framställs som “den andre” genom frågor och berättelser som skapar 

diskurser kring utanförskap och mobbning till följd av inte tillhöra den förväntade normen. 

Till skillnad från Nyhetsmorgon presenteras dock inte någon lösning utöver att acceptans 

gentemot den genomförda könsbekräftande behandlingen är nödvändig för att kunna vara 

lycklig med sitt liv. 

Programledaren, Malou, styr samtalet med de valda formuleringarna och ordvalen mot 

frågor som generellt är negativt laddade, exempelvis genom ordvalen “smärtsamt”, “fel” och 

“tvekan”. I intervjun skapas diskurser med fokus på Vanessa som offer, men utan att även 

försöka lyfta fram ett optimistiskt synsätt. Programledaren betonar att Vanessa inte kan få 

barn, att hon har ångrat sig, att hon blev retad som barn och istället för att säga att det är 

positivt att hennes mamma var stöttande frågar programledaren om mamman inte var orolig 

och ville att hon skulle vara en pojke istället. 
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Malou: Men det hade du egentligen inte, nu när, om du hade fått backat tillbaka, velat göra. 

Malou: Vad var det som var smärtsamt i din barndom? 

Malou: Kände du dig alltid fel så att säga som pojke? 

Malou: Hon var inte orolig för att du skulle kunna få problem? 

Malou: Fanns det, fanns det inte någon tvekan djupt inne i dig då när du visste att, att det här 

kunde inneb-, innebar sterilisering till exempel. 

Malou: Och du blir kvinna också till kroppen och det innebär också att du inte kan få barn. 

Intervjun med Vanessa kretsar kring hennes könsbekräftande behandling och det är därför 

inte helt ologiskt att diskurser riktar sig mot könsorganet som nodalpunkt. Frågan “Har du 

ett bra sexualliv?” är därför inte utanför intervjuns kontext, men flyttar fokus till kön i 

egenskap av könsorgan istället för könsroller. De förväntade könsrollerna i samhället är 

kärnan till det Vanessa framställer som problematiskt och bör således vara i huvudfokus.  
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8.4. HBTQ som folkbildning 

Att tv-kanalernas intervjuer och rapporteringar gör intryck av att vilja utbilda allmänheten är 

ett mönster som kan observeras i analysmaterialet. Att styra in diskurser som belyser 

transpersoner som en utsatt grupp i samhället kan vara en medveten handling med syfte att 

sprida kunskap om gruppens situation. En trend som däremot kan observeras som motsätter 

syftet att utbilda tittarna är valet av intervjuobjekt, där hälften analysmaterialet använder en 

person som tillhör minoriteten av transpersoner. Det kan argumenteras för att det snarare 

handlar om att höja underhållningsvärdet och locka tittare än att utbilda tittarna. En djupare 

analys av detta diskuteras under kapitel 9. 

Med Faircloughs modell som utgångspunkt kan det konstateras att både SVT och TV4 har 

anpassat sina språkresurser, de lexikala valen, efter programmets syfte och efter den 

målgrupp programmet riktar sig till. De lexikala val som görs i TV4:s Nyhetsmorgon är 

formella lexikala val av striktare karaktär anpassade efter de förekommande viktiga politiska 

diskurserna. Detta ger inslaget en större tyngd som verkar i ett mer undervisande syfte då 

lagar och rättigheter nämns kontinuerligt under programmet. 

Manlig programledare: Men är det ett misslyckande att det har funnits det här hålet i lagen 

tidigare? Att det här inte har varit en del av en, av en, till exempel lagen om hets mot 

folkgrupp. Det ter sig ju självklart att det borde innefatta transpersoner också, tycker man. 

Att exempelvis använda sig av uttrycket “det ter sig ju” är mer formellt än ett vardagligt 

uttryckssätt som “det borde ju vara”. Ett verktyg för att ge det som sägs en större 

tillförlitlighet är legitimering genom expertröster (Reyes, 2011). I detta fall är det kultur- och 

diskrimineringsministern som agerar expert inom den politiska diskursen. Att Alfie, 

ordförande i FPES, interagerar med de andra i samtalet om förändring och problem inom 

transcommunityt gör att även hen tilldelas en expertroll, vilket kan ses som positivt med 

tanke på att hen kan tala om den verkliga upplevelsen av att tillhöra en normbrytande 

minoritet. 

Statistik från Folkhälsomyndigheten påvisas i TV4:s Nyhetsmorgon för att ge tittarna fakta 

från en trovärdig källa. Det ökar bilden av inslaget som seriöst och objektivt då resurser från 

den akademiska diskursen har den påverkan på mottagaren (Machin & Mayr, 2012). Enligt 

CDA kan de valda diskurserna ge hänvisning om medvetenhet till rådande ideologier och 

samhällsstrukturer (Machin & Mayr, 2012). Att bjuda in kultur- och 

diskrimineringsministern, Alice Bah Kuhnke, och diskutera de lagar och rättigheter som 

transpersoner bör inkluderas i kan också ses som en medvetenhet kring att det finns en 

kunskapslucka att fylla. Alice Bah Kuhnke menar att framförallt de svenska myndigheterna 

behöver lära sig mer, men även allmänheten, vilket inkluderar tv-kanalens tittare. 
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I det andra inslaget från TV4, Malou efter tio, är de språkliga verktygen av en mer informell 

karaktär med lexikala val anpassade efter en intervjusituation som når en bred publik via den 

privata sfären då intervjun kretsar kring Vanessas liv. Samtalet mellan Vanessa och Malou är 

på en vardaglig och vänskaplig nivå där inga komplicerade termer eller uttryck används. I 

programmet förekommer även legitimering via expertröster genom att bjuda in en 

legitimerad psykoterapeut i slutet av programmet. Huruvida en expert verkligen inger större 

förtroende hos den enskilde tittaren i just dessa fall kan denna uppsats inte svara på, däremot 

kan det antas att det ges ett generellt mer påläst och professionellt intryck. Misstag och slarv 

kan dock observeras i kanalens syfte att verka bildande för publiken. Ordet könsbyte är 

exempelvis inte en korrekt term att använda och kan leda till att sprida en felaktig bild av 

transpersoners syn på den egna könsidentiteten (RFSL, 2016b). 

Även i intervjun från SVT:s Skavlan Junior är språket informellt. De informella lexikala 

valen är anpassade efter tioåriga Sam och för en ung målgrupp. 

Programledare: Du tycker att vissa saker i samhället inte är så bra 

Det är en pedagogisk och enkelt formulerad fråga som inte kräver ett svar med alltför stor 

expertis inom transfrågor. En liknande fråga riktad till en äldre målgrupp skulle exempelvis 

kunna formuleras i stil med; “Vi har hört att du riktar kritik mot representationen av 

HBTQ+-personer i media”. I samtalet mellan programledaren och Sam finns ett pedagogiskt 

förhållningssätt till ämnet. Exempelvis ber programledaren Sam att förklara för tittarna vad 

begreppet icke-binär innebär. 

I SVT:s Vetenskapens värld är intervjuer med experter och presentation av fakta formellt 

presenterat. De lexikala valen är formella och noggrant valda efter så korrekta termer som 

möjligt där exempelvis könsbekräftande behandling används som term, till skillnad från TV4 

som använder könsbyte som term. Att strikt använda sig av korrekta uttryck indikerar på en 

vilja att i utbildande syfte använda sig av korrekta ordval. Inslaget om Emma är mer 

informellt presenterat då det görs ett reportage om hennes liv, vilket syftar till att ge insyn i 

den privata sfären hos en transperson. SVT:s lexikala val är däremot formella under inslaget 

då intervjun med Emma presenteras som en nyhetsrapportering via en berättarröst som talar 

om henne. 

Berättarröst: Hon fick kontakt med teamet för könsidentitetsutredningar på Astrid Lindgrens 

barnsjukhus. Där arbetar Louise Frisen som har sett en explosionsartad ökning av antalet 

barn och ungdomar som söker sig dit. 

Vetenskapens värld använder sig av expertis i form av en barnpsykiater och en överläkare. 

Kanalen visar även upp fakta om bland annat ökningen av könsidentitetsutredningar med 

Astrid Lindgrens barnsjukhus som källa. Användning av språkliga hjälpmedel från den 
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akademiska kursen förekommer i form av uppvisandet av diagram och statistik som sedan 

diskuteras av experterna. Det ger en större tyngd bakom det som explicit och implicit sägs i 

programmet. Att legitimera det som sägs med hjälp av expertröster och fakta ger ett mer 

vetenskapligt intryck vilket också är förväntat av ett program som Vetenskapens värld. Den 

historiska diskursen i inslaget ger en återblick i hur det var att leva som transperson förr i 

tiden. Ett tydligt utbildningssyfte kan identifieras i att ha ett inslag om den svenska 

transrörelsens historia. Uppvisandet av den historiska bilden av transpersoner gör det 

enklare att få en bild av hur de är konstruerade i dagens samhälle, då det finns något att 

jämföra med. I återblicken får tittaren exempelvis ta del av att ordet könsbyte användes vilket 

är i kontrast till den termen SVT väljer att använda idag. 
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8.5. Sammanfattning 

I analysen av materialet kunde fyra olika teman observeras; exponerande av en minoritet i en 

minoritet, heteronormativitet som rådande norm, transpersoner som utsatt grupp och HBTQ 

som folkbildning. Tillsammans besvarar dessa teman de frågeställningar som formulerats i 

uppsatsens ingång. Här kommer frågorna att besvaras sammanfattningsvis. 

De fyra teman som har uppdagats som tydliga trender i analysen ingår i ett semantiskt 

nätverk som tillsammans utgör en helhetsbild av transpersoners framställning i media. Att 

dra en förenklad slutsats kring huruvida media framställer transpersoner “bra” eller “dåligt” 

går inte att fastställa då resultat har visat en blandning av goda och mindre önskvärda 

faktorer. Den tydligaste positiva tendensen som har kunnat identifieras är viljan att 

informera och utbilda allmänheten om HBTQ. Det kan dock argumenteras för att det i 

bildande syfte inte är optimalt att använda transpersoner som har ångrat sig. Majoriteten av 

transpersoner blir inte representerade samt att det kan bidra till en bild av “trans” som något 

lättsamt och flyktigt när det egentligen handlar om identitet där många transpersoner är 

stensäkra på sin sak. Varken SVT eller TV4 har varit en kanal som tydligt har framställt 

transpersoner bättre än den andre, däremot har kanalerna olika ansvarsområden vilket är en 

viktig aspekt att ta hänsyn till. Detta kommer att diskuteras vidare under kapitel 9. 

För att enklare förstå den helhet som utgör textens semantiska nätverk kan delarna brytas 

ner och beskådas på diskursnivå (Wodak & Krzyżanowski, 2008). De tydligaste diskurserna 

som har visat sig genomgående i de fyra olika temana är sociala diskurser som behandlar 

transpersoners utsatthet i ett heteronormativt samhälle. Ett flertal politiska diskurser skapas 

utifrån temat om transpersoner som en utsatt grupp där lagar och statens roll vid ansvar av 

transpersoners rättigheter diskuteras. Den politiska diskursen knyts även samman med en 

social diskurs genom att den vid flertalet förmedlar att lagförändringar sänder ut signaler till 

befolkningen, vilket leder till att transsexualism blir mer socialt accepterat. Detta leder i sin 

tur till att fler transpersoner vågar vara öppna med sin könsidentitet. Även emotionella 

diskurser kan observeras i analysmaterialet. I både SVT och TV4 diskuteras transpersoners 

hälsa och i vissa klipp talar transpersoner själva om detta och berättar om sina egna 

emotionella upplevelser av situationer och händelser i livet. I Vetenskapens värld inkluderas 

en medicinsk diskurs med samtal kring hormonbehandlingar, könsbekräftande kirurgi och 

vårdens roll i könsidentitetsutredningar. Under temat HBTQ som folkbildning har den 

akademiska diskursen kunnat identifieras i den mån att fakta och källhänvisningar har 

använts. Dessa olika diskurser är de som bygger samman och lägger grund för textens 

uppbyggnad och teman. Att de sociala diskurserna tillsammans med de politiska diskurserna 

är de generellt vanligaste diskurserna i analysmaterialet visar vilken inriktning medierna 

huvudsakligen väljer att fokusera inslagen på. Transpersoner som en utsatt grupp i ett 
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heteronormativt samhälle har varit en röd tråd genom hela materialet och ligger till grund för 

två av textens teman. 

Det mest intressanta lingvistiska språkval som har observerats är valet av begrepp för att 

beskriva den behandling som transpersoner kan genomgå för att få kroppen att stämma 

överens med könsidentiteten. Det går att se en likvärdig representation av begreppen 

könsbyte och könsbekräftande behandling/kirurgi. I jämförelse mellan SVT och TV4 kan det 

observeras att SVT använder sig av begreppet könsbekräftande behandling/kirurgi medan 

TV4 använder sig av begreppet könsbyte. Varje kanal har begreppet könskorrigering nämnts 

vid ett tillfälle var. Valet av begrepp påverkar framställningen av transpersoner på grund av 

att de olika begreppen har olika implicita betydelser. Könsbyte antyder att transpersoner 

genom sin behandling byter från ett kön till ett annat. Könsbekräftande behandling/kirurgi 

antyder att transpersoner genom sin behandling bekräftar den könsidentitet de har. De flesta 

transpersoner upplever att begreppet könsbyte är missvisande (RFSL, 2016b). Grunden till 

ordvalet kan tyda på den heteronormativa samhällskontext texten befinner sig i då ordet 

könsbyte indikerar på ett heteronormativt tankesätt med en tvåkönsnorm där det biologiska 

könet styr det sociala könet. Användningen av mer informella ordval har även den omvända 

påverkan att det stärker dessa normer då uttrycket normaliseras vid användning. 

Den tydligaste normen som går att observera upprätthålls är heteronormen. Det kan tydligt 

utläsas i analysen att tvåkönsnormen upprätthålls genom formuleringar och ordval. Det kan 

diskursivt utläsas en syn på det biologiska könet som styrande över det sociala könet. Även 

stereotypisering har kunnat identifieras.  

Bland annat kan upprätthållandet av normer ses via analys på den lingvistiska dimensionen 

genom de ordval som görs. Som tidigare nämnt antyder ordvalet könsbyte att transpersonen 

byter från ett kön till ett annat, ett heteronormativt tankesätt där det biologiska könet styr det 

sociala. Det kan även utläsas diskursivt på CDA:s andra dimension, bland annat genom de 

frågor som ställs av programledare till intervjuperson, exempelvis i programmet Skavlan 

Junior där programledaren frågar Sam om hen blivit annorlunda sen hen kom ut med sin 

könsidentitet.  

Även genom att exponera transpersoner som har ångrat sig upprätthålls den binära 

könsnormen och stereotyper. Detta kan kopplas till Barker-Plummers (2013) artikel gällande 

hur media kapitaliserar på de ickebinära könsidentiteterna för att sedan försöka pressa in 

dem i binära roller. Detta kan exempelvis utläsas i programmet Vetenskapens värld där 

intervjupersonen (som har ångrat sin könsbekräftande behandling) framställs som att ha 

återgått till sitt naturliga medfödda kön (kvinna) och då även återfått typiskt kvinnliga 

egenskaper, såsom att intressera sig för smink och tjejkläder.  
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9. Slutdiskussion  

I denna del kommer de viktigaste resultaten från analysen att diskuteras. Därefter följer ett 

avsnitt med förslag till vidare forskning. 

Vid insamlandet av material har en insikt om att transpersoner tillhör en grupp där det finns 

en kunskapslucka i samhället att fylla igen infunnit sig. Historiskt sett kan man se att 

tänkande kring kön alltid har existerat (Hirdman, 2003) och att samhället idag kommit långt 

jämställdhets mässigt, men inte hela vägen.  

Via CDA:s textdimension har ett flertal problematiska ordval noterats som främjar det 

heteronormativa synsättet på könsroller. Ett exempel som har analyserats i studien är taget 

från TV4:s Malou efter 10 där programledaren markerar att intervjupersonen via den 

könsbekräftande kirurgin har gått från pojke till kvinna. Det är dock av vikt att förstå att 

transpersoner, i det här fallet Vanessa, inte opereras till en kvinna utan att hon är en kvinna 

från den stunden hon identifierar sig som det, oavsett vilket könsorgan hon fötts med (RFSL, 

2016b). Fairclough (1992) menar att de texter som skrivs och talas påverkar samhället och att 

samhället påverkar språket. Via denna ståndpunkt kombinerat med queerteori kan den syn 

på könsidentiteter som finns i samhället avspeglas i programledarens ordval.  

Analys av texter via den kritiska diskursanalysen kan avslöja ideologiska och politiska 

ståndpunkter (Machin & Mayr, 2012). Detta satt i relation till de språkliga val som har 

uppmärksammats i analysen av materialet visar intressanta resultat. Vetenskapens världs val 

av fackliga termer är korrekta vilket kan ses som positivt då korrekt kunskap om 

transpersoner sprids. Det är fullt möjligt att samhället har haft en inverkan på de regelrätta 

språkliga val som gjorts, framför allt kan HBTQ-rörelsen vara en påverkande faktor.TV4:s 

Malou efter tio använder en inkorrekt term i valet av ordet könsbyte vilket är problematiskt 

då en felaktig bild av könsidentitet sprids. De förekommande felaktiga lingvistiska begrepp 

avslöjar med avstamp från queerteori en upprätthållning av heteronormen. En bristfällig 

framställning av kroppsliga aspekter upplevs ofta obehaglig och påträngande för den som 

drabbas (Gripsrud, 2002). Könsbyte är även på grund av det ett bekymmersamt lingvistiskt 

begrepp då många transpersoner känner att ordet inte stämmer överens med verkligheten 

(RFSL, 2016b). En korrekt representation av dem ges således inte. 

I SVT:s Vetenskapens värld nämner överläkaren inom psykiatri och sexualmedicin, Cecilia 

Dhejne, miljögifter som en möjlig orsak till att det har skett en ökning av personer som söker 

sig till vården för frågor gällande könsidentitet. Uttalandet kritiseras med grund i queerteorin 

som belyser det socialt uppbyggda könsrollerna där de som faller utanför normerna betraktas 

som udda (Ambjörnsson,2006). Det kan argumenteras för problematiken i att nämna 

miljögifter som en möjlig orsak till ökningen. Det ger en bild av transpersoner som offer för 
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miljögifter vars giftiga biverkningar kan ha skadat dem och gjort dem annorlunda. Inom CDA 

studeras de språkliga och diskursiva valen för att upptäcka dolda budskap (Machin & Mayr, 

2012). Det latenta budskapet i uttalandet är att det naturliga är existensen av två kön med 

tydliga könsroller och att avvikelser från det förväntade beteendet beror på drastiska yttre 

faktorer såsom miljögifter. Syftet med denna kritik är inte att motsätta sig forskning. Anser 

forskare att det finns något i miljön som påverkar oss och leder till att antalet transpersoner 

ökar är det inget som studien syftar till att argumentera emot. Däremot, vilket Cecilia är 

tydlig med, är det ingen som vet vad detta “något” är och därav kan det dock argumenteras 

för att det är onödigt att ta ett sådant drastiskt exempel som miljögifter. Att ge publiken ett 

exempel har funktionen att det konkretiserar vad som sägs, men med tanke på den bild som 

konstrueras av transpersoner genom detta uttalande är det möjligt att det hade varit bättre 

att avstå. Det är av vikt att belysa problematiken med ett uttalande som förstärker bilden av 

transsexualism som något som avviker från det naturliga. Denna studie kan inte säga något 

om effekten hos publiken, däremot kan slutsatsen dras att det är en byggsten i uppbyggnaden 

av en olycklig framställning av transpersoner i media. 

HBTQ som folkbildning är ett tema som har uppkommit i analysen på grund av att ett flertal 

undervisande och upplysande ansatser har observerats i de olika programmen. 

Både TV4:s Nyhetsmorgon och SVT:s Skavlan Junior har en tydligt upplysande och 

undervisande ansats. Nyhetsmorgon har en politisk diskurs med expertröster, statistik som 

presenteras och ett formellt språk. Skavlan Junior har en pedagogisk ton anpassad efter 

målgruppen med ett mer informellt språk. Enligt Strömbäcks och Jönssons modell (2005) 

som finns beskriven under kapitel 7.1.1 hamnar SVT i egenskap av en public service-kanal i 

gruppen för journalistik i demokratins tjänst och syftar till att informera medborgarna. De 

har med andra ord ett ansvar att ge transpersoner en korrekt framställning.  

Tidigare forskning som presenterats under kapitel 5 har kommit fram till att SVT inte lever 

upp till sitt uppdrag. I en studie av Reineck (2014) drogs slutsatsen att SVT prioriterar sin 

publiksiffra över sin strikta jämställdhetspolicy under sina prime-time-sändningar. I denna 

studie har SVT som ovan nämnts agerat informativt till medborgarna i Skavlan Junior. 

SVT:s Vetenskapens värld upplevs vid första anblick ha en upplysande och undervisande 

ansats med historiska tillbakablickar, ett formellt språk, expertröster och korrekta begrepp. 

Vid en djupare analys utifrån Faircloughs tredimensionella modell avslöjas dock brister i att 

informera medborgare. Ett misslyckande har identifierats i val av intervjuperson och genom 

det exempel i form av miljögifter experten tar upp när hon talar om ökningen av antalet 

personer som söker sig till vården med könsidentitetsfrågor. För att sprida mer kunskap och 

minska fördomar bör tv-kanalen utgå från majoriteten av transpersoner och fokusera på att 

informera medborgare snarare än att sälja underhållning till konsumenter. Med grund i detta 
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kan det argumenteras för att det hade varit av större relevans att fokusera på att upplysa 

personer med könsdysfori och deras anhöriga om hur de skall gå tillväga samt att utbilda 

befolkningen om vad trans är, istället för att låta en transperson som nu identifierar sig som 

cisperson stå i centrum och berätta sin historia. 

Att exemplifiera miljögifter som en orsak till att människor söker sig till vården med 

könsidentitetsfrågor främjar inte syftet med journalistik i demokratins tjänst, utan 

problematiserar snarare framställningen av transpersoner. TV4 använder sig också av en 

person som ångrat sig, men det är mer försvarbart då de enligt Strömbäcks och Jönsson 

modell (2005) kan placeras under kategorin journalistik i marknadens tjänst, där syftet är 

att sälja och tittarna ses som konsumenter.  

De andra urvalen av transpersoner i programmen är goda. I TV4:s Nyhetsmorgon är Alfie, 

ordförande i FPES, med och får en roll som expert på transpersoners verklighet i samhället. I 

SVT:s Skavlan Junior är 10-åriga Sam gäst. Undersökningen gjord av Levitt & Ippolito 

(2014) visade att de som under barndomen hade behövt definiera sig som något de inte var 

fick stora bekymmer i livet. Studien kom även fram till att transpersoner behöver få vara sig 

själva och känna trygghet eftersom att det kunde få dem att sluta överväga självmord. Att en 

ung människas berättelse får stå i centrum och inspirera andra i en liknande sits är därför 

positivt då det sänder ut en normaliserande bild av Sam och andra HBTQ-personer. I 

programmet nämns även de könsneutrala toaletterna som Sams skola har ordnat. Det är ett 

budskap om förändring i ett heteronormativt samhälle som utgår från att det finns två kön. 

Detta kan ses som positivt då det ger en normaliserad bild av könsöverskridande identiteter 

samt att det är ett värdefullt budskap till andra transpersoner. 

I en studie av Brown (2008) menar författaren att en offerstämpel på grupper bidrar till att 

de identifierar sig därefter och att minskning av denna identifikation underlättas om 

omvärlden inte ser dem som förtryckta. Författaren påpekar även att skulden inte ligger hos 

individen utan att strukturella förändringar måste ske. Via teorin kring konstruktioner av 

”den andre” (Ambjörnsson, 2006) har transpersoners utsatthet i en samhällskontext 

analyserats fram i materialet.  Att tv-kanalerna i denna uppsats belyser transpersoner som en 

sårbar grupp behöver, i detta ljus, därför inte vara något negativt. Klippet från TV4:s 

Nyhetsmorgon har transpersoners utsatthet i samhället som huvudtema i sitt inslag. Kanalen 

gör detta väldigt bra då inslaget inte endast syftar till att informera om transpersoners 

utsatthet utan väljer även att fokusera på vad som politiskt bör göras. Att belysa 

samhällsproblem förstärker bilden av att det inte är hos transpersoner felet ligger. Att det 

finns så pass mycket okunskap om dem och att de inte är inkluderade i lagen om hets mot 

folkgrupp skulle kunna grunda sig i ett främmandegörande av transpersoner. 
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Studiens queerteoretiska förhållningssätt till samhällskontexten har visat transpersoner som 

en grupp som faller utanför de normativa ramarna och kan på så vis ha osynliggjorts. Detta 

har media förmåga att motarbeta vid rätt framställning av transpersoner. Gripsrud (2002) 

menar att media påverkar människor och deras verklighetsuppfattning. En god framställning 

av en samhällsgrupp kan därmed inverka på allmänhetens attityd till gruppen. En väl 

fungerande representation fungerar även som ett erkännande för gruppens existens och 

rättigheter (ibid). Att Nyhetsmorgon väljer att uppmärksamma att transpersoner 

konstrueras som “den andre”, som inte är inkluderad i samhället på samma sätt som andra 

grupper, kan vara betydelsefullt i upplysningssyfte för allmänheten då deras rättigheter som 

fullvärdiga samhällsmedlemmar uppmärksammas.   

I intervjun med Vanessa i TV4:s Malou efter tio konstrueras intervjupersonen också som 

“den andre” i ett heteronormativt samhälle. Transpersoner framställs här som en grupp som 

är avvikande på grund av ett samhälle som inte är tillräckligt liberalt nog. Det som 

programmet gör sämre än Nyhetsmorgon från TV4 är dess bristande förslag på 

problemlösning då det enda som framkommer som förslag acceptans av situationen. Med 

utgångspunkt i Browns (2008) studie är det viktigt att det existerar en medvetenhet kring 

problematiken med att sätta offerstämpel på en grupp. Det kan därför argumenteras för att 

positivare diskurser med problemlösningar kan vara ett tänkvärt medel för att motverka 

bilden av transpersoner som enbart offer. 

Barker-Plummer (2013) undersökte i sin vetenskapliga artikel hur media hanterar 

utmaningar av tvåkönsnormen. Denna studie satt i relation till den artikeln visar att det finns 

både en positiv och negativ hantering av denna utmaning i svensk television. Artikeln kom 

fram till att samhället har svårt att använda sig av könsidentiteter bortom tvåkönsnormen. 

En tendens till detta kan exempelvis ses i SVT:s Skavlan Junior där programledaren ställer 

frågan vad en pojke respektive flicka är. För att undkomma tvåkönsnormen hade ett 

involverande av exempelvis benämningarna nongender och genderqueer kunnat användas. 

Barker-Plummer (2013) menar även att media spelar en väsentlig roll i att hjälpa icke-binära 

i deras möjlighet att få en offentlig röst. Denna uppsats utgår ifrån samma synsätt. Då SVT 

har en grundfilosofi som handlar om att representera alla medborgare har de också ett större 

ansvar än TV4. Framförallt TV4, tack vare inslaget i Nyhetsmorgon, har visat en vilja att ge 

transpersoner ett rättvist utrymme i samhället. Gripsrud (2002) menar att en respektfull 

representation i medier blir ett erkännande för gruppen som fullvärdiga 

samhällsmedlemmar. Att Alfie får vara med i diskussionen med programledare och experter 

är positivt då det ger en bild av transpersoner som en del av det offentliga samtalet vilket är 

särskilt viktigt i en diskussion gällande just dem. 
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Sammanfattningsvis har det florerat positiva och negativa inslag i framställningen av 

transpersoner i svensk television. Varken TV4 eller SVT har haft en genomgående positiv 

eller negativ framställning av transpersoner. Den slutsats som kan dras är att det finns 

mycket i framställningen som tyder på en samhällelig förändring av normer och 

ståndpunkter, men även att det finns mycket som kan förbättras.  

 

9.1. Förslag på vidare forskning 

Då syftet med denna uppsats inte är att mäta effekten som det som sägs i programmet har på 

mottagaren hade en sådan undersökning varit intressant att genomföra. Att med olika 

enkäter och intervjuer faktiskt få reda på vilka språkliga termer, diskurser och bilder av 

transpersoner mottagaren uppfattar och vilket intryck de får hade varit intressant forskning 

kring framställningen av transpersoner i media. 

Det hade även varit intressant att genomföra en kvantitativ studie för att se hur ofta 

transpersoner exponeras eller transsexualism behandlas som ämne i media, i relation till hur 

ofta exempelvis cispersoner exponeras. Ytterligare en intressant infallsvinkel vore att göra en 

fokusstudie där man undersöker i ytterligare djup huruvida SVT lever upp till sin 

jämställdhetspolicy. En sådan studie vore en förlängning av Reinecks studie från 2014, där 

man kom fram till att SVT prioriterar sina publiksiffror över sin policy.  
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11. Bilagor 

11.1. Transkribering 

11.1.1. Skavlan Junior 

Programledare: Men du, vad sa dina kompisar då? 

Sam: De alltså, de var ganska okej med det och sånt. Några i klassen fattade inte riktigt, några 

hade svårt att liksom säga rätt namn och sånt. Men nu har liksom de flesta vant sig, och sånt. 

Programledare: Vad är en pojke och vad är en flicka för dig? 

Sam: Oj, eh. En pojke, det är någon som säger liksom att, ja, jag är en pojke, jag känner mig 

som en pojke. Ja. Och det har liksom inget att göra med sin kropp, och en flicka, ja. Det, om 

någon, om någon säger att den är en flicka, om, ja, då är de en flicka. 

Manfred: Det är vad man själv tycker, och så? 

Sam: Mm. 

Manfred: Precis. 

Programledare: Och vad kallar du dig? 

Sam: Ja.. <skratt>.. Jag säger att jag är demiboy. Då är man en pojke, fast då är man typ mest 

pojke fast lite något annat som inte riktigt är, som man riktigt kan sätta ord på och sånt. 

Programledare: Har du blivit annorlunda, sen du berättade det här? 

Sam: Alltså, jag har blivit lite gladare och sånt. Men.. ja.. lite. 

Programledare: Hur kommer det sig att du känner att du vill prata om det här i TV? 

Sam: Ja, det känns som att, eh, det känns inte som att så många folk eller så mycket 

människor vet om de här olika grejerna och det känns som att de flesta tänker ja, det finns 

killar, det finns tjejer. Ja, för, fast, det är ju inte bara, det är inte så, bara. 

Programledare: Du känner att du vill liksom att fler ska veta om det här? 

Sam: Ja. 

Programledare: Vad tänker du Manfred? 

Manfred: Jag tycker att det är jätteinspirerande, verkligen. Och att, att du, att du vill 

inspirera andra verkar det ju som. 



 

Sam: Ja.  

Manfred: Och att du verkligen vågar vara dig själv. 

Sam: Ja. 

Manfred: Eh, full ut, tycker det är jättehäftigt. 

Sam: Ja. 

<Publiken applåderar> 

Programledare: Vad heter det, vilka, jag har ju förstått att det har skett en del förändringar på 

din skola... 

Sam: Ja. 

Programledare: .. sen du berättade det här. Vad, vilka förändringar? 

Sam: Ehm, de har ändrat så de har liksom inte kill- och tjej- liksom toaletter och det, det 

tycker jag är jättebra. De hade det innan men, ja, de har inte det längre. Och sen så, med 

omklädningsrum så har jag ett eget omklädningsrum som, ja, jag har. 

Programledare: Du har sagt att du tycker att vissa saker i samhället inte är så bra. 

Sam: Mm. 

Programledare: Berätta om det. 

Sam: Ehm, det, jag tycker inte att liksom transpersoner och HBTQ+-personer får liksom sin, 

får liksom sin plats i media direkt. Och om det är om transpersoner då visar de mest 

transkillar och transtjejer, alltså, killar som är födda i tjejkroppar, eller, ja, tvärtom. Eh, de 

visar inte så mycket ickebinära personer. 

Programledare: Vad är ickebinär person? 

Sam: Det är någon som inte riktigt är en tjej eller en kille direkt. 

Programledare: Om det sitter folk nu som tittar på det här programmet som känner igen sig i 

det du beskriver, men de kanske inte vågar berätta det... 

Sam: Ehm.. 

Programledare: .. vad har du, vad skulle du vilja säga till dem? 

Sam: Att du behöver liksom inte, ta det liksom lugnt, du behöver inte berätta det nu. För jag 

vet att det kan kännas jättedåligt att inte säga, men. Om du inte känner, liksom, om du inte 

känner dig redo att säga det, då behöver du inte göra det heller. 



 

<Publiken jublar och applåderar> 

Programledare: Tack så jättemycket Sam för att du är här. (...) 

  



 

11.1.2. Malou efter tio 

Malou: Ja, nu ska ni få höra en väldigt stark historia som finns i den här boken. Jag har 

ångrat mig, och det här handlar om ett könsbyte. Det är Vanessa Lopez, vi kan väl titta på en 

del bilder som en del kanske kommer ihåg från Big Brother som är från ett bra tag sen. 

[TEXT: ARKIV 2011, BILDER FRÅN TV11] Där ser ni 2011 när Vanessa åker ut ur huset 

där, men ser ändå väldigt glad ut. Men det där är några år sen och nu sitter du här Vanessa 

och har skrivit den här boken som är väldigt stark och på många sätt sorglig historia också. 

För att du ångrar någonting som är oåterkalleligt, det går inte att ändra på. 

Vanessa: Ja. 

Malou: Du sitter som, här som Vanessa, kvinna. Och nu är du också opererad som en, till en 

kvinna. 

Vanessa: Ja 

Malou: Men det hade du egentligen inte, nu när, om du hade fått backat tillbaka, velat göra. 

Vanessa: Nej, jag hade inte velat göra själva operationen. [TEXT: VANESSA LOPEZ] 

Malou: Nej. 

Vanessa: Nej. 

Malou: Men du hade velat sitta och se ut som du gör nu? 

Vanessa: Exakt, precis. 

Malou: Men fortfarande vara… ha kvar ditt könsorgan helt enkelt. 

Vanessa: Precis. 

Malou: Va, va, varför ångrar du just det? 

Vanessa: Alltså, det är ju en onödig operation tycker jag. Alltså det är så brutalt för kroppen. 

Det, traumatiserande för kroppen att genomgå, att göra om sitt könsorgan som är fullt 

fungerande. Det var inget fel på mitt könsorgan. 

Malou: Mmm… Och du hade velat leva och ha ett sexu-, sexu-, sexualliv med din penis om 

man nu säger så men och vara en kvinna. Du hade inte tyckt nu i efterhand att det hade varit 

några problem för dig. 

Vanessa: Nej. 

Malou: Nej. 



 

Vanessa: Alltså jag skämdes ju väldigt mycket för det innan, och man, man lär sig att hata sitt 

kön. Det-. 

Malou:  Du skämdes för ditt könsorgan, helt enkelt, för att du ville så gärna vara en kvinna. 

Vanessa: Vad sa du för något? 

Malou: Skämdes du för att du hade ett manligt könsorgan? 

Vanessa: Ja. 

Malou: Okej, om vi backar tillbaka hur din resa har varit då för att jag sa att det vore 

spännande att visa bilder på dig som barn men det sa du att det är för smärtsamt för mig att 

se. 

Vanessa: Ja. 

Malou: Vad var det som var smärtsamt i din barndom? 

Vanessa: Alltså, det river ju upp många sår och det, alltså det var ju utanförskap och mobbing 

och.. 

Malou: Kände du dig alltid fel så att säga som pojke? 

Vanessa: Alltså jag kände mig aldrig att, jag kände aldrig att jag var född i fel kropp utan jag 

kände snarare att jag vill vara som tjejerna.  

Malou: Mm. 

Vanessa: Jag vill ha långt hår, jag vill kunna prata hur jag vill, uttrycka mig hur jag vill.  

Malou: Mm. 

Vanessa: Men jag kände aldrig att jag är född i fel kropp.. 

Malou: Nej. 

Vanessa: .. för att det är sånt som man får präglat från samhället.. 

Malou: Mm. 

Vanessa: .. att, och vår tid och vår, vår kultur att det, det är något fel på mig.  

Malou: Mm. 

Vanessa: Det är fel att vara en pojke och feminin, att det är fel att vara pojke och vilja vara 

tjej. 



 

Malou: Hur hanterade din mamma (...), du skriver mycket om din mamma. Hur var det 

hemma då, ville hon gärna att du skulle klippa håret och vara som en pojke eller accepterade 

hon att du hade den här längtan att, att se ut som en flicka? 

Vanessa: Alltså när jag var ett barn så såg hon det mycket lättare. Hon, det var hon som köpte 

barbiedockor till mig, jag ju fick lov att ta på mig hennes kläder och, och kamma hennes hår, 

och jag är väldigt tacksam för det för hon tillät mig vara fri. Hon avbröt inte mig i mina lekar 

och det är väldigt viktigt för barn. 

Malou: Hon var inte orolig för att du skulle kunna få problem? 

Vanessa: Jo det var hon. Det var ju många som påpekade liksom, ja, ja han kommer bli bög, 

eller han kommer förmodligen, ja.. 

Malou: Mmm.. Hur hanterade ni det hemma då? 

Vanessa: Alltså mamma var aldrig så mot mig, hon tryckte aldrig ner mig eller-. 

Malou: Nej. Så där fanns det en slags trygghet i att du fick vara den du var.  

Vanessa: Ja. 

Malou: Men ute bland kompisar, hur var det där då? 

Vanessa: Jag bodde ju i Rosengård och det var ju ganska jobbigt för jag fick ju stryk ganska 

ofta, jag fick stryk [TEXT: VANESSA LOPEZ] nästan varje dag i skolan. 

Malou: För att? 

Vanessa:  För att jag var lätt att ge sig på, för jag var feminin. 

Malou: Mmm. Var du någonsin, umgicks du med killar? 

Vanessa: Ja, jo alltså jag umgicks ju med andra pojkar. 

Malou: För det är ju alltid såhär i klassen, killarna där och tjejerna… Det är ju ofta sådär man 

inte tänker på, hur man delar upp det och så vidare. 

Vanessa: Ja, ja… Ja men i början så, i början så lekte jag med pojkarna tills de upptäckte hur 

jag var, att jag var feminin, att jag hade dockor och sådär. 

Malou: Och då blev du retad. 

Vanessa: Ja, precis. 

Malou: Och slagen nästan varje dag. Det måste ha varit fruktansvärt. 

Vanessa: Ja, jo men det var inte så trevligt ju. <skratt> 



 

Malou: Vad gjorde du med de känslorna? 

Vanessa: Alltså jag, jag fick ju alltid smita liksom, fick alltid liksom hitta undanflykter. 

Malou: Men började din längtan då efter att du skulle göra ett könsbyte så att du skulle slippa 

vara en person som var, som blev så mobbad som du blev. 

Vanessa: När jag var så liten så, så tänkte ju inte jag på ett könsbyte. 

Malou: Nej, det visste du inte om kanske? 

Vanessa: Nej, jag bara var mig själv så mycket jag kunde där jag fick och det var hemma. 

Malou: Ja, för du är ju ganska ung, du är ju sjutton år när du börjar med, inleda en, det heter 

korrigering. 

Vanessa: Ja. 

Malou: Vad betyder det? 

Vanessa: Alltså många transsexuella säger ju att det är korrigering för man anpassar könet 

till sin könsidentitet, det är ju hur man upplever sig själv, vilket kön. 

Malou: Det är ingen fysisk operation utan man går in i en, i ditt fall en kvinnlig identitet. Är 

det så? 

Vanessa: Mmm. 

Malou: Ja, och då gjorde du det, och vad innebar det då att du fick, du tog ett kvinnligt namn, 

Vanessa. 

Vanessa: Ja. 

Malou: Vad är det mer som du gjorde? 

Vanessa: Alltså, man bygger ju på sin garderob, man, man, man byter ju social roll. Det är ju 

en successiv process. 

Malou: Du registreras också som Vanessa Lopez. 

Vanessa: Ja men det får man inte lov att göra förens man har gjort, på den tiden fick man inte 

lov att bli kvinna juridiskt förens man var steriliserad och opererad. 

Malou: Men, men då (....) du var steriliserad och opererad, då först. Så är det inte längre kan 

man se nu, det har ändrats ganska nyligen. Sen ett år, tror jag, eller någonting. 

Vanessa: Ja, precis. 



 

Malou: Vad du, vad du gör är att du fortsätter hela den här processen och jag vet ju då 

eftersom att jag har följt ett sånt här könsbyte på nära håll. Och då undrar jag, då finns det ju 

en kurator och en psykolog som man måste gå till hela tiden för att det här är ett sånt enorm 

steg att ta med en operation. 

Vanessa: Mmm. 

Malou: Hur var det då? Den personen måste ju ha ställt väldigt mycket frågor, haft samtal till 

dig? 

Vanessa: Ja. 

Malou: Så att du var helt säker. 

Vanessa: Ja, alltså typ, de accepterar ju ingenting annat. De, du måste vara helt säker på vad 

du vill annars får du inte tillgång till hormoner eller bröst eller operationer. Ja. 

Malou: Fanns det, fanns det inte någon tvekan djupt inne i dig då när du visste att, att det här 

kunde inneb-, innebar sterilisering till exempel. 

Vanessa: Faktiskt inte, inte på den tiden, nej-. 

Malou: Inte då? Nej? 

Vanessa: Nej då var jag.. 

Malou: Du var lite nästan besatt av att du skulle gå igenom det här. 

Vanessa: Precis, blir som en mantra liksom som man följer själv och läkarna påtrycker ju 

ganska mycket och samhället och normen.. 

Malou: Hur menar du med det, att läkarna trycker på? 

Vanessa: Till exempel läkarna undan-, undanhöll ju information. 

Malou: Vilken information? 

Vanessa: Det var ju att lagen sa på den tiden att du enbart behövde vara steriliserad, du 

behövde inte operera dig men dem erbjöd dig ingen sterilisering bara utan steriliseringen 

erbjöd dem i samband med själva operationen, och det var aldrig någon som berättade för 

mig att du behöver inte operera dig utan du, det är okej att vara en tjej med snopp. På den 

tiden vara folk inte liberala nog, jag var inte liberal nog, samhället var inte liberalt nog. 

Malou: För sen genomgår du den här operationen som ju är en stor operation. 

Vanessa: Mm. 



 

Malou: Och du blir kvinna också till kroppen och, och det innebär också att du inte kan få 

barn. 

Vanessa: Ja. 

Malou: Mm, det är ju en del av det. 

Vanessa: Precis. 

Malou: Idag om det hade varit idag hade man kunnat frysa ner till exempel din sperma för 

det tillåter man innan steriliseringen men det fanns inte någon som upplyste dig om att, för 

det hade man ju kunnat göra men man erbjöd ingenting sånt? 

Vanessa: Nej, det var ju förbjudet på den tiden. Hade man, hade jag gjort det redan innan så 

hade de bett mig förstöra könscellerna som jag hade sparat på. Det var förbjudet-. 

Malou: (....) 

Vanessa: Ja, det var förbjudet på den tiden. 

Malou: Men efter operationen var du nöjd då? 

Vanessa: Alltså jag såg ju mycket fram emot friheten jag skulle få uppleva, det var ju liksom 

att jag skulle kunna plugga utomlands i min rätta, med juridiskt rätt kön och vara fri, inte 

behöva utsättas för sociala sammanhang där jag blir outad eller… 

Malou: Mm.. 

Vanessa: .. mycket lättare att fungera i systemet då.  

Malou: Mm. 

Vanessa: Mm.  

Malou: Och det var det ett tag? 

Vanessa: Ja det var det ju. 

Malou: Du ville bli modell och du åkte utomlands. 

Vanessa: Ja. 

Malou: Du träffade en kille. 

Vanessa: Ja. 

Malou: Hur blir det i en relation då? Du måste ju berätta. 

Vanessa: Absolut. Alltså, jag berättade ju inte för honom. 



 

Malou: Du gjorde inte det? 

Vanessa: Nej… Det bara blev så. Tiden gick och det, det är så svårt att berätta ju, det (...). 

Malou: Var du rädd att han skulle lämna dig då? 

Vanessa: Ja, alltså det, det är ju vår eviga dilemma, eller det är mitt eviga dilemma. Alltså typ 

jag blir alltid lämnad, på grund av det. Då blir man rädd för att berätta det. 

Malou: Förstår du varför du blir lämnad? Är det för att just det här med barn kommer in i 

bilden eller? 

Vanessa: I, i det här fallet så var det ju att han reagerade starkt och han berättade ju för sin 

familj och så efter det så sa han att familjen skulle nog aldrig acceptera det. Om han inte hade 

berättat för dem så hade det kunnat varit mellan honom och mig så hade vi kunnat ha ett 

förhållande. 

Malou: Har du ett bra sexualliv? 

Vanessa: Ja, det har jag. 

Malou: Det fungerar bra? 

Vanessa: Ja. 

Malou: Sen i efterhand så har den här känslan kommit att du ångrar dig så mycket. Är det 

just den här tanken på barn, att du inte kan få barn som är det mest, det som gör mest att du 

ångrar ditt byte. 

Vanessa: Delvis, självklart. 

Malou: Mmm. 

Vanessa: Alltså jag hade ju velat ha, kunna ha biologiska barn. Det är ju min rättighet att 

välja själv, inte att staten ska gå in och bestämma det. 

Malou: För du skriver också i din bok att du hade önskat att du hade förstått att man kan vara 

den man är. Du hade kunnat ha din snopp och du hade kunnat se ut som du gör, och det är 

du. 

Vanessa: Mm. 

Malou: Men du förstod inte att det var möjligt på något sätt 

Vanessa: Nej, på den tiden var vare sig jag eller samhället liberal nog att, att tillåta en tjej att 

springa omkring och ha snopp eller vara en mamma, eller att vara en pappa och socialt vara 



 

en mamma. [TEXT: JUST NU: VANESSA LOPEZ OM HUR HON NU ÅNGRAR SITT 

KÖNSBYTE] 

Malou: Mm. Det är en väldigt modig bok måste jag säga också att du skriver den här boken. 

Därför att du är nog inte ensam om det här men man kanske inte berättar det för det finns 

skam och skuld... 

Vanessa: Absolut. 

Malou: .. i de här känslorna. Ska vi gå upp till Egil Linge som sitter här som du har hälsat på 

där ute.. 

Vanessa: Absolut. 

Malou: .. och höra lite hur man hanterar de här känslorna. 

Vanessa: Ja. 

Malou: Kom! 

Malou: Du kan väl sätta dig ned bredvid Egil här. 

Egil: Hej, hej. 

Vanessa: Hej. 

Malou: Hur mycket är, av de här känslorna av att du ångrar dig, hur mycket finns det i dig? 

Är det något du tänker på väldigt mycket? 

Vanessa: Ja, nu på senaste tid så är det ju det. Absolut. 

Malou: Egil sitter här och du har ju också läst boken Egil och följt det här. Det här är känslor 

ju som, som finns men beslutet går inte att ändra på helt enkelt. 

Egil: Nej, jag tycker, när jag läser Vanessas bok så tänker jag såhär att [TEXT: EGIL 

LINGE, LEG PSYKOTERAPEUT] mycket av det här att du gör de här operationerna och 

bestämmer dig för att byta kön är ju egentligen en påtryckning från omvärlden. Du berättade 

här nyss i intervjun liksom också i, när du bodde i Rosengård liksom hur du utsattes för 

mobbning och slag och så här. Så på ett sätt blir det ju i-, det blir ditt beslut men samtidigt 

skulle det beslutet förmodligen inte ha kommit om inte omvärlden inte accepterat, om de 

accepterade eller inte brydde sig om det här, va. Och också som du skriver i boken, i olika 

kulturer ser man ju det här på olika sätt. Så jag tänker, det blir ditt beslut men beslutet är 

beroende av vad omvärlden har tyckt. Om alla hade tyckt att och det var okej så skulle jag 

(...)-. 



 

Malou: Men Egil är det någon hjälp då att man förstår det här att, att det också beror inte 

bara på mig. Jag bär inte ansvaret och skulden för det här, utan det handlar också om att se 

att.. 

Egil: Men jag tänker så här att det blir på det sättet, att i början är du nöjd med beslutet och 

det liksom man slipper massa påfrestningar och så men så naturligtvis kan det ju smyga sig 

in i tanken liksom, var det här mitt beslut..  

Vanessa: Precis. 

Egil: Eller var det omvärldens.. 

Vanessa: Exakt. 

Malou: Mm. 

Egil: .. beslut på något sätt. Och där tror jag ligger grunden till det här tvivlet. Sen vad man 

naturligtvis, hur man ska hantera det, så handlar det ju om någonstans att man måste, dels 

måste man ju tillåta sig att, det här liksom är dubbelsidigt eller att det finns fördelar, det 

finns nackdelar...  

Vanessa: Ja, absolut. 

Egil: ... i det hela, va. Och man måste närma sig, tror jag, någon form av att kunna acceptera. 

Även om det var omgivningen som pressade så ändå naturligtvis jag själv som fattar beslutet 

på något sätt, va, även kanske om jag har en liten del. 

Malou: Mm. 

Egil: Så det är ju acceptansen som kan göra det. Det värsta är ju om vi skulle börja slåss emot, 

inte alls kunde acceptera, då bli det ju en väldig strid inom oss. 

Malou: Men det kanske är bra att skriva en bok.. 

Egil: Jättebra. 

Malou: .. där du verkligen kan verkligen bearbeta dom här sakerna, och kommer hela varvet 

runt att du har fått sörja, du har fått vara arg och ledsen och sett precis det som du inser, men 

att du sen säger, men nu är det såhär nu måste jag acceptera det här. 

Vanessa: Mm. 

Malou: Det kanske liksom finns en, ett bearbetning. [TEXT: HUR LEVER MAN MED 

ETT BESLUT SOM MAN ÅNGRAR MEN INTE KAN TA TILLBAKA] 



 

Egil: Ja, det är ju en lång process det är ju ingenting, jag menar det har tagit, jag menar du 

har, började när du sa du var 17 år och förmodligen redan innan dess att fundera på det här. 

Så naturligtvis, det kommer det ju ta också, med all säkerhet, lång tid innan det här känns 

bra med alla de här besluten, och vad omgivningen tycker. Men jag tycker att det är ju väldigt 

en stark bok och det är ju fantastiskt bra av dig därför att, man har ju en bild att de som har 

bestämt sig har bestämt sig men naturligtvis, så enkelt är det inte utan saker i livet, händelser 

kan ju påverka att vi tänker på ett annat sätt. 

Vanessa: Precis. 

Malou: Vanessa, jag tänker också på de relationer du möter, för det är också väldigt tufft. 

Först blev du mobbad och även i Big Brother vet jag att det var väldigt hemskt det som hände 

runt omkring på sociala medier. Men sen blir du också övergiven. Vilket gör att du, det 

liksom upprepas på något sätt. 

Vanessa: Ja. 

Malou: Vilket ju också är, måste ju vara jättejobbigt. 

Vanessa: Ja, absolut. 

Malou: Att inte bli accepterad som den du är. 

Vanessa: Ja precis, det är liksom, och det där förför jag undrar liksom, hade jag verkligen 

behövt detta? Att operera mig och gå igenom den här brutala operationen.. 

Malou: Mm. 

Vanessa: .. för det är ju, det är en brutal operation. Och det är ju många som får 

komplikationer. Jag känner många som [TEXT: VANESSA LOPEZ] har fått 

komplikationer och det ser inte ut som de har trott och det är inte alls vad de har trott, livet 

efter, och det blir inte bättre. 

Malou: Och så vågar man inte berätta om dem här sakerna (...). 

Vanessa: Det är många som skäms för att berätta också och erkänna att, nej det hade inte 

behövts eller jag ångrar mig. 

Malou: Men du jag tänker såhär, om man tittar på fördelarna då, du var ju, du har sett att, 

hur det är att vara man och du har sett hur det är att vara kvinna. 

Vanessa: Ja. 

Malou: Hur är det att, vad är skillnaden? 



 

Vanessa: Alltså det finns ju press på både män och kvinnor på olika sätt och det är ju svårt att 

vara en man också. Alltså jag tycker ju att män förtrycks redan since de är små. Att de får inte 

lov att uttrycka känslor, som om känslor vore förenade med ett kön men det är det inte utan 

känslor är universella. Men män uppfostras ända since de är små, att de får inte lov att gråta, 

de får inte lov att visa känslor överhuvudtaget och det tror jag att det påverkar män på lång 

sikt i deras liv, framöver. 

Malou: Och det får du göra nu mycket mer, det kan du göra nu? 

Vanessa: Ja, absolut. Alltså det är också, det var något jag tyckte var jobbigt att vara kille. Att 

man, jag inte fick lov att ha känslor och jag var hela tiden tvungen att spela macho eller 

liksom vara någon som jag inte var. 

Malou: Men män får också vara argare och kåtare skriver du. 

Vanessa: <skratt> Ja, precis! 

Malou: Det får du inte vara som kvinna på samma sätt? 

Vanessa: Nej, men jag är det ju ändå för jag är ju min egen sort kvinna. 

Malou: Men det är en skillnad? 

Vanessa: Ja men alltså det har ju med hormoner att göra också, så att det kände jag också när 

jag gjorde-. 

Malou: Att sexualiteten var starkare som man? 

Vanessa: Ja, alltså man är ju mer kåt som man, absolut. 

Malou: Mm. Det är ju, de här grejerna har man ju funderat på, Egil, jämt. Är det kulturellt 

och miljö eller är det genetisk? Och här har vi en unik erfarenhet <skratt>, att man har varit i 

båda världarna. 

Vanessa: Ja. 

Egil: Men kulturen har ju en väldig stark påverkan. Det är ju lite som du berättar i din bok att 

när du var liten och bara vara hemma, bara vara med mamma i den miljön, då utgjorde ju 

inte de här känslorna eller de här upplevelserna något problem. Då kommer det ju först när 

du kommer ut bland andra barn eller på dagis eller skola och så vidare. 

Vanessa: Precis, ja. 

Egil: Och så är det ju, därför våra problem finns ju inte, jag menar, vi kan ta vilka problem 

som helst, vi kan ta en personlighetsstörning, skulle vi vara helt själva så är det ju inget 

problem. 



 

Vanessa: Nej. 

Egil: Det är ju bara i problem i relation till andra liksom. 

Malou: Fast det ju grymt med de här relationerna där männen du möter inte är mogna heller 

för det här. Det är ju speciellt naturligtvis, det ska man inte underskatta. Men att det inte, då 

blir, då upprepas det här mönstret. 

Egil: Ja, men förhoppningsvis går det bättre i nästa relation när du har skrivit den här boken. 

Vanessa: <skratt> 

Egil: Och det finns redan med från början. Utan.. 

Malou: Just det, du behöver inte förklara. 

Vanessa: Nej.  

Egil: Behöver inte förklara eller gömma undan eller vara en speciell roll liksom utan det är ju 

naturligtvis den här förändringen är ju en del av dig. Det är ju ingenting som är utanför dig. 

Vanessa: Ja. 

Malou: Men vad har du för, vad önskar du att folk tänker efter att ha läst den här boken? 

Vanessa: Jag vill att människor ska tänka på genus och historia och inse, och se det stora 

sammanhanget, det stora perspektivet att det har inte alltid varit så i mänsklighetens 

historia. Utan förr i tiden så associerade vi oss till HBT-människor på ett helt annat sätt. 

HBT-människor var heliga och vi var hedrade liksom i andra kulturer. 

Malou: Mhm. 

Vanessa: Indianerna till exempel. Även i Sverige. Nomadfolken här i Sverige innan, de såg 

väldigt mycket upp till HBT-människor. De tyckte att det var en, en tillgång till samhället. Ja. 

Och det är jättefint tycker jag. 

Malou: Mmm. Det är därför du sitter i din indian.. 

Vanessa: Precis. 

Malou: Nu förstår jag det. <skratt> 

Vanessa: Ja, för det heter two spirits. Indianerna kallade HBTQ-människor för two spirits. 

Och det var heligt för dem. De, ja, det är så fint liksom så jag bara blev, wow det är mina 

rötter det är därför jag har på mig fjäderskruden.  

Malou: Du får komma tillbaka hit och berätta hur det har blivit efter den här boken. 



 

Vanessa: Absolut. 

Vanessa: För det är ju jättespännande det som Egil säger, nu är det så öppet så nu kommer 

du säkert träffa någon som från vet början vem du är. 

Vanessa: Det hoppas jag. <skratt> 

Egil: Får läsa boken först. 

Malou: Ja. <skratt> 

Vanessa: Ja. <skratt>  

Malou: Tack för att du kom hit och tack Egil också. 

Vanessa: Tack så mycket för att jag fick komma. 

  



 

11.1.3. Vetenskapens värld 

Programledare: Rekordmånga unga söker sig till sjukvården just nu för att de inte trivs med 

det kön de fötts med. Och forskarna letar efter förklaringar till den här kraftiga ökningen. För 

Emma började funderingarna om hon verkligen var flicka i tonåren. 

Emma: Jag gillade inte min, mina bröst, mina former, alltså de kvinnliga formerna. Innan 

puberteten så var jag nöjd med min kropp, och sen kände jag liksom, när jag kom in i 

puberteten, att kroppen utvecklades åt fel håll. Jag vill ha en killkropp och inte en tjejkropp. 

Sesam! Ja, ska du sitta fint? 

Berättarröst: Emma är tjugoett år och bor med sin kille och två katter i Strängnäs. 

Emma: Varsågod. 

Berättarröst: Hon föddes som flicka, men i en period av sitt liv [TEXT: REPORTER, 

ULRIKA ENGSTRÖM] var hon övertygad om att hon egentligen var en kille. 

Emma: Jag har ju en storebror och han var som min förebild, dårå, och jag kände liksom att 

jag ville vara som honom, [TEXT: EMMA] och han hade ju inga bröst, han hade ingen 

kvinnokropp, och då kände jag liksom att, men, det är orättvist. 

Berättarröst: Hon fick kontakt med teamet för könsidentitetsutredningar på Astrid Lindgrens 

barnsjukhus. Där arbetar Louise Frisen som har sett en explosionsartad ökning av antalet 

barn och ungdomar som söker sig dit. 

Louise: Det, det kommer många nu som inte vet, och det kommer ju många fler, [TEXT: 

LOUISE FRISÉN, BARNPSYKIATER] det är ju det. Det är en sån enormt kraftig ökning 

så att det på barnsidan är flera hundra per år då, om vi tittar på hela landet. Samtidigt som 

man ser en motsvarande ökning även på vuxensidan. 

Berättarröst: De senaste åren har antalet unga som söker sig till sjukvården för 

könsidentitetsutredning ökat med hundra procent per år. [TEXT: UTREDNINGAR OM 

KÖNSIDENTITET, KÄLLA: ASTRID LINDGRENS BARNSJUKHUS][TEXT: 

DIAGRAM MED ÅR OCH ANTAL] 2012 var de fyra stycken, året därpå 24. 2014, 47, och 

2015 mer än dubbelt så många, 116 barn och ungdomar. Och i år verkar det som att de blir 

dubbelt så många, igen. Men vad beror det på, att det är så många som söker just nu? 

Louise: Det skulle kunna vara att det är allt fler som kommer för att de vågar och kunskapen 

ökar. Det kan också vara andra aspekter av samhällsströmningar, att det är allt fler som 

utforskar sin könsidentitet som en del av identitetsutvecklingen. 



 

Berättarröst: Emma levde som kille i flera år och hon var också med i TV [TEXT: UR 

ÖSTNYTT 2012] och pratade om sitt nya liv. 

Annan berättarröst: Det här är Elias. Han är 16 år gammal. Men från början föddes han som 

en hon, och hette tills bara för något år sen Emma. 

Elias (Emma): Det var min pappa som kom fram till mig och frågade om det är så att jag 

känner mig som en kille, frågade han. Och då sa jag ja. Så innan Elias var jag liksom den 

blyga tjejen, och så. Men jag kände liksom att jag kunde komma in i en ny roll som Elias, som 

killen, och tog, tog mer plats automatiskt. 

Annan berättarröst: Idag är det ingen tvivel om saken. Elias ska kallas han, inte hen eller hon. 

Elias (Emma): Jag vill få hormoner, testosteron, och att jag vill göra alla operationer. 

Emma: Just då var det ju ingen, alltså då, just då var det ju liksom typ att jag inte hade något 

val. Det kändes så, [TEXT: EMMA] ja, att det här är typ något som jag måste gå igenom och 

göra för att jag ska må bra. 

Berättarröst: Och många av de barn och ungdomar som kommer till Louise känner väldigt 

starkt att de inte hör hemma i sitt medfödda kön och att något måste göras. 

Louise: Det är väldigt, väldigt övertygade ungdomar [TEXT: LOUISE FRISÉN, 

BARNPSYKIATER] som kommer hit som i många fall är stensäkra på sin sak, att det här 

är lösningen. 

Berättarröst: Det här är en grupp som ofta mår psykisk dåligt. 

Louise: Därför att det är så otroligt plågsamt att leva i en kropp som man inte känner igen 

som sin. Man ska ju inte glömma bort att det är förenat med väldigt stor andel psykisk ohälsa 

och en väldigt hög självmordsrisk, att inte få tillgång till en könsbekräftande behandling. 

Berättarröst: Och under en könsidentitetsutredning får ungdomar prata med en psykiater 

och de får också prova på hur det är att leva i det andra könet. När de har fyllt 16 kan de börja 

med hormonbehandling för att utvecklas snabbare till kvinna eller man. Men Elias, som 

Emma hette då, kunde inte vänta tills han fyllt 16 år. 

Emma: Då började jag självmedicinera. Jag skaffade testosteron på egen hand. 

Intervjuare: Var då någonstans? 

Emma: Genom nätet, gjorde jag. Men jag var väldigt noga med att liksom ta reda på hur jag 

skulle göra, liksom så att det inte blev fel, och dosera på rätt sätt och så. Det var gel som jag 

smörjde på axlar, mage och låren. Och sen ska man helst inte, när man tar gel, det kan ju, om 



 

man har mycket kontakt med typ husdjur och så, så kan man ju… <skratt>. Kul om katten 

börjar såhär, mjau, jättemörkt jam! 

Berättarröst: Och ganska snabbt började Emmas kropp att förändras. 

Emma: Och rösten, på bara några veckor så blev den ju hesare. Och sen hamnade jag ju i 

målbrottet. Jag fick lite moppe-musche, några hårstrån på hakan, lite hår på magen och 

sådär, grövre ögonbryn. 

Berättarröst: Emma levde flera år som kille. Men med tiden började hon faktiskt tvivla på om 

hon verkligen var en kille. 

Emma: Ja, jag började sakna Emma och mitt gamla jag och blev intresserad av att börja 

sminka mig igen, och bära lite tjejkläder. När jag stod i operationskö för [TEXT: EMMA] 

att operera bort brösten, då kände jag att, nej. Det blev så himla verkligt allting och när jag 

äntligen, när jag var där så ångrade jag mig bara liksom. 

Berättarröst: Fram till nu har de allra flesta ungdomar som genomgår en 

könsidentitetsutredning valt att fullfölja och göra en könskorrigering. Men nu, när det är så 

många fler som utreds så vet faktiskt inte forskarna hur många som kommer att fullfölja och 

fortsätta att leva i det andra könet. 

Louise: Ja, dels kommer det med tiden [TEXT: LOUISE FRISÉN, BARNPSYKIATER] 

att visa sig hur stor andel av de vi ser nu som har en genuin övertygelse och som går vidare. 

Och det är bara långtidsuppföljningar som kan ge oss svaret på det. 

Berättarröst: Louise Frisén tror att det kan finnas flera olika förklaringar till den här 

ökningen. 

Louise: Det har blivit mer uppmärksammat att man kan ha tankar kring sin könsidentitet, att 

man inte behöver känna sig hemma i det kön man är född i, att man kan ha en könsidentitet 

som inte är antingen flicka eller pojke utan någonstans där emellan. Det finns många olika 

varianter av det, många fler varianter än vad det har funnits förut. 

Berättarröst: Nu lever Emma som kvinna och väntar sitt första barn. 

Emma: Här har vi bebiskläderna. En nallebjörn. 

Berättarröst: Emmas erfarenhet av att leva som kille som kille några år har betytt mycket för 

henne och verkligen något som hon inte vill ha ogjort. 

Emma: På något sätt behövde jag den där erfarenheten tror jag för att jag skulle bli, [TEXT: 

EMMA] för nu är jag ju, alltså nu, jag är ju jätteglad nu när jag är Emma. Nu är jag som 

lyckligast liksom. Så jag tror jag behövde den här erfarenheten för att bli den jag är idag. 



 

<skratt> Jag ångrar mig inte. [TEXT: FOTO: ARNE OHLIN, GRAFIK: TOBBE 

JOHANSSON, REDIGERING: GUSTAV WACHTMEISTER] 

Programledare: Astrid Lindgrens barnsjukhus, som Emma besökte, hanterar de flesta 

könsidentitetsutredningarna i Sverige, så ökningen där speglar hur det ser ut i hela landet. 

En förklaring till den här ökningen kan vara att samhället har förändrats. Det har inte varit 

lätt att vara transperson i Sverige under de senaste sextio åren. Såhär kunde det se ut i svensk 

tv. 

Äldre berättarröst: Detta är Jane och Yvonne. För personal och kunder på varuhuset är de två 

unga, välvårdade kvinnor [TEXT: UR ”EJ HELLER…” 1970”] ute för att komplettera sin 

garderob. Men Jane och Yvonne är män och ingen anar att de för ett dubbelliv. 

Berättarröst: Länge var [TEXT: REPORTER, MALIN ATTEFALL] transvestiter, 

transsexuella och homosexuella hänvisade till ett liv i det fördolda. 

Polis: Brukar ni gå klädd på det här viset? 

Okänd person: Ja. 

Polis: För det mesta? 

Äldre berättarröst: Ingen får ana deras hemlighet. Om den röjdes skulle en social katastrof 

drabba dem. 

Berättarröst: Homosexualitet var till exempel olagligt ända fram till 1944 och betraktades 

som en sjukdom till 1979. Men visst fanns det normbrytare redan tidigt. Som dansk-

amerikanskan Christine Jorgensen, en av de första som genomgått både hormonbehandling 

och underlivsoperation. Hon kom på uppmärksammat Stockholmsbesök 1954. 

Äldre berättarröst: Ute på Bromma hälsade den svenske värden henne välkommen och 

fotograferna [TEXT: UR SOMMARKRÖNIKA 1954] lade faktiskt ut spärreld med sina 

blixtlampor. Nåja, så ovan vid kameror är ju inte (…). För fyra år sedan besöktes Göteborg 

och Malmö, men då som filmfotograf och under namnet Georg Jorgensen. Och nog får man 

säga att Christine suveränt behärskade den ömtåliga situationen. 

Berättarröst: Lite senare blev Sverige ett föregångsland inom transområdet. Docenten Jan 

Bolinder i Göteborg drev frågan. En utredning tillsattes och 1972 blev Sverige det första 

landet i världen där man kunde byta juridiskt kön. 

Okänd person: Är det lätt att få ett könsbyte? 

Jan: Nej, det är det verkligen inte. Urvalskriterierna för de patienter som vi hjälper på detta 

sättet är mycket, mycket stränga. 



 

Berättarröst: På tv gjordes program för att undervisa befolkningen. 

Äldre berättarröst: Att bli accepterad sådan man är. Det är ett nyckelord för de sexuellt 

avvikande, och det är ett nyckelord för det här programmet, vars viktigaste syfte är att söka 

medverka till att de accepteras och inte diskrimineras. 

Berättarröst: Transsexuella syntes mer under åren som följde, till och med i caféprogram. 

Okänd kvinna: <sjunger> Slå dig ned, koppla av! 

Okänd kvinna: Du var den första kvinna som opererade sig för drygt tjugo år sedan. 

Okänd man: Ja, det stämmer det. Jag hette Karin Brigitta då. Nu heter jag Peter Birger. 

Berättarröst: Stegvis har de stränga kraven på vilka som kan komma ifråga för behandling 

förändrats. Förr fick personer som ville genomgå könsidentitetsutredning nej om de till 

exempel hade något autismliknande tillstånd. Så är det inte längre. En fjärdedel av de som 

söker sig till sjukvården idag med könsidentitetsfrågor har någon form av 

autismspektrumtillstånd, visar internationella studier. Ett annat krav för behandling förr var 

steriliseringen, som ströks för tre år sedan. Nu kan man fortsätta att vara fertil och till och 

med behålla könsdelarna, och ändå byta juridiskt kön. År 2018 väntar en annan viktig 

förändring. Då ska transsexualism inte längre ses som en psykiatrisk diagnos inom 

sjukvården. [TEXT: FOTO: SVT ARKIV, REDIGERING: FREDRIK WERNER] 

Programledare: Välkommen hit, Cecilia Dhejne, psykiater och forskar i hur det går för den 

här gruppen. Och du jobbar också med könsutredningar för vuxna på Anova vid Karolinska 

Universitetssjukhuset. Hur ser det ut hos er? Är ökningen lika stor som på barnsidan? 

Cecilia: Vi ser samma ökning, det är 30 till 50 procent mer [TEXT: CECILIA DHEJNE, 

ÖVERLÄKARE PSYKIATRI OCH SEXUALMEDICIN] patienter som kommer till oss 

varje år, sen 2011. Och den här ökningen börjar någonstans kring millenniumskiftet. 

Programledare: Det är en rejäl ökning verkligen hos vuxna också. Vilken betydelse har de här 

förändringarna som det pratades om i det här reportaget? Till exempel att kravet på 

sterilisering har tagits bort. 

Cecilia: Det är en viktig förändring. Dels var det ju en signal till alla oss som bor i Sverige 

men även de som har, behöver den här vården och hjälpen, att vi inte längre lever i ett land 

där vi steriliserar folk med tvång. Det innebar också att man inte behövde opereras, alltså 

kastreras med operation längre, och det i sig gjorde ju att fler personer kunde, alltså kände 

sig bekväma med att söka. 

Programledare: Så att det faktiskt är möjligt att göra ett juridiskt... 



 

Cecilia: .. byte utan att man behöver också opereras om man inte vill det. 

Programledare: Vad beror den här ökningen på, tror du? Alltså, att våga träda fram, det har 

ju haft en stor betydelse men är det enbart samhällsförändringar som ligger bakom det här? 

Cecilia: Vi vet ju inte det. Den stora delen tror jag är samhällsförändringar, men det kan ju 

också vara så att det som orsakar det här, som vi inte känner till vad det är, ökar. 

Programledare: Berätta vidare, utveckla det där! 

Cecilia: Jo, vi vet ju inte vad det beror på att man har en könsidentitet och en kropp som inte 

passar. Och för länge sen trodde man att det var något som mamma och pappa gjorde och det 

tror man inte längre och det finns inget forskningsstöd för det heller, utan det vi tror idag är 

att det händer något i hjärnans utveckling under fostertiden eller tidigt när man är bebis. Och 

det som utlöser den här förändringen i hjärnan, det vet vi ju inte vad det är. Och det skulle, 

om det är till exempel ett miljögift, kan vara precis vad som helst, men då skulle ju 

miljögifterna kunna öka och vara en förklaring. 

Programledare: Men att det faktiskt skulle kunna vara en, någonting runt omkring oss som 

påverkar oss just nu, eftersom ökningen är just nu. 

Cecilia: Det skulle det kunna vara. Den stora skälet är, tror jag, samhällsförändringarna, men 

vi kan inte helt utesluta det andra, och vi- 

Programledare: Är det något som får er att misstänka att det kan ha biologiska förändringar? 

Cecilia: Ja, det är ju det här att det finns, det här finns i hela världen. Det finns personer 

överallt. I Sverige, på vår mottagning, ser vi alla olika typer av människor. Svenskar, nya 

svenskar, alla våra invandrargrupper. Alla yrkeskategorier, från TV-människor, läkare, 

psykologer, hårfrisörskor, stridspiloter, brandmän, snickare. Den här otroliga spridningen 

och heterogeniciteten talar för att, att det inte är något psykologiskt, och inte heller utlöst av 

något samhällsfenomen. 

Programledare: Det är liksom inget storstadsfenomen, eller något sånt där? 

Cecilia: Nej, nej, nej, det är inte ett stor-, det, det finns sex högspecialiserade team i landet, 

spridda i landet, så, och alla ser samma ökning. 

Programledare: 2018, då är det ju tänkt att transsexualism inte ska betraktas som en 

psykiatrisk diagnos längre. Vad kommer det att få för effekter tror du? 

Cecilia: Det vet vi ju ännu inte riktigt. Det som är viktigt är att den välfungerande vård som 

bedrivs av många specialiteter, som plastikkirurger, psykiatrer, endokrinologer, 



 

hormonläkare och logopeder, att de vårdkedjorna inte helt slås sönder, utan att 

Socialstyrelsen och landstinget funderar över hur vården ska organiseras. 

Programledare: Eftersom man inte blir inslussad i vården på samma sätt. 

Cecilia: Nej, nej. Är det viktigt, för, för att säkerhetsställa att det blir bra vård för gruppen. 

Programledare: Men, och hur är det idag? Jag tänker, den här ökningen, står vården redo för 

den? 

Cecilia: Vården står <skratt> inte redo för den, det är idag jättelånga köer. [TEXT: 

CECILIA DHEJNE, ÖVERLÄKARE PSYKIATRI OCH SEXUALMEDICIN] På vissa 

ställen i landet är det med än ett år för att få påbörja utredning. Det kan vara ett halvår till ett 

och ett halvt år i väntan på operation. Det är väntetider för att få den här juridiska 

fastställelsen, för det är kö på rättsliga rådet som beslutar. Så samhället-. 

Programledare: En utmaning för sjukvården. 

Cecilia: Ja. Och det behövs mer resurser för att minska de här köerna. 

Programledare: Du ska stanna kvar hos oss Cecilia, för vi har en chatt efter det här 

programmet där du kan ställa dina frågor till Cecilia och andra experter på transfrågor och 

den chatten startar direkt efter programmet på [TEXT: SVT.SE/VETENSKAP] 

svt.se/vetenskap. Tack så länge, Cecilia Dhejne.  

  



 

11.1.4. Nyhetsmorgon 

Kvinnlig programledare: Nu ska vi byta ämne här i Nyhetsmorgon. [TEXT: JUST NU, 

TRANSRÄTTIGHETER] Var femte transperson har utsatts för våld och var tredje har 

övervägt att ta sitt liv. Skrämmande siffror från en undersökning som är gjord av 

Folkhälsomyndigheten förra året. Och ett flertal ministrar ropar nu för ett ökat skydd för 

transpersoner och att transpersoner ska inkluderas i lagen om hets mot folkgrupp. 

Manlig programledare: Mm, nu hälsar vi välkommen hit Alice Bah Kuhnke, kultur- och 

demokratiminister. 

Alice: Hej. 

Manlig programledare: Och också Alfie Martins, ordförande i transföreningen FPES. God 

morgon bägge två. 

Alfie: Tackar. 

Kvinnlig programledare: God morgon. 

Manlig programledare: Alfie, jag tänkte vi börjar med dig. Vad upplever du eller vad har du 

upplevt när det gäller just problem och, och hot eller trakasserier mot transpersoner?  

Alfie: [TEXT: ALFIE MARTINS, ORDFÖRANDE TRANSFÖRENINGEN FPES] Själv 

har jag inte upplevt några hot eller.. och det är jag glad för. Men jag vet, jag har medlemmar 

och jag vet andra transpersoner [TEXT: JUST NU, TRANSRÄTTIGHETER, OM 

DISKRIMINERINGEN AV TRANSSEXUELLA] som har både blivit misshandlade och 

försök till våldtäkter och, och där tingsrätter har dömt lite konstigt. Så det finns, men 

anmälningsbenägenheten för transpersoner är väldigt, väldigt låg.  

Kvinnlig programledare: Varför ser det ut så? 

Alfie: Vilket gör att statistiken är missvisande.  Man vill inte outa sig helt enkelt, i en 

domstolsförhandling. 

Manlig programledare: Du blev ju utsatt för diskriminering på jobbet också. 

Alfie: Ja, det har jag ju blivit och väldigt kort. Det gick via lokalförhandling och 

centralförhandling där det vart en förlikning och jag fick ett skadestånd. Väldigt konstig 

diskriminering egentligen. <skratt> 

Kvinnlig programledare: Ja, man ska inte diskrimineras, punkt. Alice Bah Kuhnke, berätta, 

vad innebär det här nya förslaget, rent konkret? 



 

Alice: Ja, alltså det som Alfie beskriver, det är ju tyvärr inget undantag [TEXT: ALICE BAH 

KUHNKE (MP), KULTUR- OCH DISKRIMINERINGSMINISTER] när det gäller 

transpersoner, alltså utsattheten är enorm. Enorm! Alltså det är fruktansvärda berättelser 

och vittnesmål som man möts av när man träffar transpersoner eller talar med Alfie och 

andra [TEXT: JUST NU, TRANSRÄTTIGHETER, OM DISKRIMINERING AV 

TRANSSEXUELLA] som företräder organisationer. Och det vi nu gör, det är ju dels att vi 

har stärkt diskrimineringslagen så att man också får ett särskilt, ett extra skydd också via den 

som transperson. Men [TEXT: JUST NU, TRANSRÄTTIGHETER, NYTT 

LAGFÖRSLAG SKA SKYDDA TRANSPERSONER] vi behöver göra mycket mer. För 

det här är ju ett område som vi också tyvärr vet för lite om. Vi har en hel del kunskaper när 

det gäller hälsan, den psykiska hälsan, och de siffrorna som du inledde med. Men när det 

gäller samhället i stort, i övrigt, på skolan, på arbetsmarknaden, i kontakten med myndighet, 

och så vidare och så vidare, så vet vi för lite. Så det vi också nu har offentliggjort, det är att vi 

ska göra en stor, en bred utredning för att få svart på vitt hur transpersoners situation ser ut, 

så att vi kan sätta in de rätta åtgärderna. 

Manlig programledare: Men är det ett misslyckande att det har funnits det här hålet i lagen 

tidigare? Att det här inte har varit en del av en, av en, till exempel lagen om hets mot 

folkgrupp. Det ter sig ju självklart att det borde innefatta transpersoner också, tycker man. 

Alice: Ja. Ja, men självklart är det ju så att det ju finns många då som inte har kunnat,  som 

har begått ett brott men som inte har dömts därför att transpersoner inte har ingått i lagen 

om hets mot folkgrupp, och nu har vi åtgärdat det. Så det är ju förstås ett viktigt steg. Alltså, 

våra rättigheter och vårt samhälle ska skydda alla medborgare, alla människor, oavsett vem 

man är eller hur man väljer att leva sitt liv. 

Kvinnlig programledare: Men Alfie tycker du att regeringen gör tillräckligt i de här frågorna? 

Alfie: Regeringen gör mycket. Men det går långsamt och jag har en oro angående 

då,  utredningen om skärpt skydd för transpersoner. [TEXT: ALFIE MARTINS, 

ORDFÖRANDE TRANSFÖRENINGEN FPES] Jag såg i debattartikeln att ni planerar 

att lägga den 2017. Om den blir återremitterad [TEXT: JUST NU, 

TRANSRÄTTIGHETER, NYTT LAGFÖRSLAG SKA SKYDDA TRANSPERSONER] 

eller vad det nu heter, på språket i riksdagen, så är jag rädd för att man kan gå över valet.. 

Alice: Mm. 

Alfie: .. innan det kommer ett beslut, och då är första möjliga datum första januari 2023, helt 

plötsligt. 

Kvinnlig programledare: Väldigt lång tid. 



 

Alice: Nej, och jag, och du är ju inte ensam om det Alfie, att, att känna oro för att det tar för 

lång tid. Jag är också rastlös, utan vi måste få det här på plats. Och jag har också valet, alltså, 

jag vill ha det här på plats innan vi går till val och vilja kunna gå till val med att vi har gjort 

dem här förändringarna. 

Manlig programledare: Men varför vänta till 2017 då? 

Alice: Ja men därför att det är flera olika saker som ska på plats innan dess. Men vi, 2017 

kommer vi ju ändå hinna göra politik av det innan vi går till val, så att det finns på plats i vårt 

samhälle. För vår regering står för ett samhälle som [TEXT: ALICE BAH KUHNKE 

(MP), KULTUR- OCH DISKRIMINERINGSMINISTER] omfattar och skyddar alla 

medborgare. Så det är otroligt viktigt att vi skyndar på, och att ni ligger på. 

Alfie: Mm. 

Alice: För det gör ni ju också [TEXT: JUST NU, TRANSRÄTTIGHETER, NYTT 

LAGFÖRSLAG SKA SKYDDA TRANSPERSONER] med den heder och den ära. 

Alfie: <skratt> 

Alice: Ni ger mig ju inte en lugn stund. 

Manlig programledare: På vilket sätt kan, kan ni då involvera föreningar som till exempel 

FPES och andra människor från, från till exempel transpersoner eller andra (...). Kan ni 

bättre involvera de här människorna i det här viktiga arbetet nu? 

Alice: Ja, på flera sätt. Alltså, dels ligger de ju på oss. Om det inte var för civilsamhällets 

organisationer så hade Sverige inte varit det samhälle vi är i idag. Många av de rättigheter 

som har och åtnjuter i vårt land, det gör vi ju tack vare aktivister som Alfie och andra. Så det 

är ju en viktig motpol till oss. När vi är tröga så ligger dem på. Och vi måste ju mer också 

lyssna, ta, se till att de är en del av utredningen och så vidare, så att vi hamnar rätt, så att vi 

inte lägger fram förslag som går fel. För det har ju också gjorts tidigare i historien. 

Kvinnlig programledare: Mm. 

Alfie: Vi har ju en samarbetsform där vi träffas en, två gånger om året och pratar med 

ledande tjänstemän i de här frågorna. 

Kvinnlig programledare: Verkligen viktigt. 

Alfie: Och det är jag jätteglad för att det här har funkat ett par år. 

Kvinnlig programledare: Mm. 

Manlig programledare: Är du hoppfull? 



 

Alfie: Ja, det är jag! <skratt> 

Kvinnlig programledare: Vad härligt! Tusen tack för att ditt engagemang och tack till er båda 

för att ni kom till Nyhetsmorgon denna morgon. 

  



 

 

11.2. Figurer 

11.2.1. Figur 1 

Fig 4.1, från Strömbäck och Jönsson, 2005. 

 

  

 Journalistik i demokratins tjänst Journalistik i marknadens tjänst 

 

Journalistikens syfte Informera  Sälja 

Journalistikens syn på 

människor 

Medborgare Konsumenter 

Journalistikens moraliska 

uppdragsgivare 

Medborgare Ägare och investerare 

Journalistikens ansvar Tillhandahålla sådan 

information som människor 

behöver 

Tillhandahålla sådan 

information som människor 

efterfrågar 



 

11.2.2. Figur 2 

Här presenteras ett egengjort analysschema. 

 

 

 



 

11.2.3.    Figur 3 

Här presenteras en egengjord tabell. 

 

 

 

 


	3.1. Könsroller ur ett historiskt perspektiv
	3.2. Transsexualism i Sverige
	3.3. Media
	3.3.1. Media som maktfaktor
	3.3.2. Medierepresentation
	5.1.1. Transpersoner
	5.1.2. Normsamhället
	5.1.3. Könsroller
	5.2. Forskningens bidrag
	6.1. Kritisk diskursanalys
	6.2. Queerteori
	6.2.1. Heteronormativitet
	6.2.2. Genussystemet
	6.2.3. Konstruktioner av ”den andre”
	7.1. Material
	7.1.1. SVT kontra TV4
	7.1.2. Urval
	7.1.3. Insamlingsmetod
	7.1.4. Analysobjekt
	(1)  TV4
	(2)  SVT
	7.2. Metod
	7.2.1. Kritisk diskursanalys som metod
	7.2.2. Teman
	7.2.3. Analysmodell
	7.2.4. Begrepp
	7.2.5. Kritik
	7.2.6. Metodreflektion
	7.2.7. Etiskt övervägande
	7.2.8. Reliabilitet och validitet
	8.1. Exponerandet av en minoritet i en minoritet
	8.2. Heteronormativitet som rådande norm
	8.3. Transpersoner som utsatt grupp
	8.4. HBTQ som folkbildning
	8.5. Sammanfattning
	9.1. Förslag på vidare forskning
	11.1. Transkribering
	11.1.1. Skavlan Junior
	11.1.2. Malou efter tio
	11.1.3. Vetenskapens värld
	11.1.4. Nyhetsmorgon
	11.2. Figurer
	11.2.1. Figur 1
	11.2.2. Figur 2
	11.2.3.    Figur 3

