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OrdlistaKön central kategorisering av människor, vanligtvis utifrån de  två  ömsesidigt  uteslutande  kategorierna  Man  och Kvinna. Kön klassificeras på olika nivåer: kromosomalt kön, hormonellt kön, anatomiskt kön, könsidentitet och socialt kön är några exempel. Juridisk könstillhörighet det kön som personen har folkbokförts som. I svensk lagstiftning finns alternativen Man och Kvinna.Könsbyte kan  avse  juridisk  och/eller  medicinsk  ändring  av könstillhörighet.  Används  ibland  om  processen,  se Könskorrigering.Könsidentitetsstörning den upplevda könsidentiteten hos personen stämmer inte överens med kroppens kön.Könskorrigering den  medicinska  och  juridiska  process  som transsexuella går igenom för att ändra sin juridiska och medicinska tillhörighetTrans trans,  eller  trans*  eller  trans_____,  används  för  att beteckna den mångfald av identiteter och uttryck som utifrån  en  könsnormativ  förståelse  uppfattas  som könsöverskridande.Transpersonen paraplyterm  som  syftar  på  personer  som  har  en könsidentitet och/eller ett könsuttryck som alltid eller ibland skiljer sig från normativa uttryck för personens folkbokförda kön.Transsexuell termen  kan  räknas  som  både  en  diagnos  och  en självvald identitet. I  båda  fallen  brukar  det beteckna  en  person  med  en  innerlig  önskan  om och/eller upplevelse av att tillhöra ett annat kön. Ofta med en önskan om att  korrigera  kroppen så  att  den stämmer bättre med den egna upplevelsen.Transvestit person som känner starkt behov och/eller mår bra av att klä sig i ett annat köns kläder och attribut. Kopplat till en önskan om att uttrycka delar av sin personlighet som  inte  inryms  inom  normerna  för  ens  juridiska könstillhörighet.



ATT UTVECKLA ETT AUTENTISKT KÖN:MOTSÄTTNINGAR I UTREDARES DISKURSIVA PRODUKTION AV TRANSSEXUALISM OCH ANDRA KÖNSÖVERSKRIDANDE UTTRYCK.Lisa Nordlund
Psykologisk kunskap och praktik utgör en del av den sjukvård som genom sin expertroll har ett stort  inflytande på den diskursiva produktionen av transsexualism. Syftet med denna studie var  att granska hur  psykologiska  förståelser  av  transsexualism  och  andra  könsöverskridande  uttryck  används  och förhandlas  kring  i  klinisk  verksamhet. Studien  har  en  kvalitativ  ansats  och  materialet  är  insamlat genom fyra  individuella  intervjuer,  en  gruppintervju  och  inspelningar  av två  teamkonferenser  med utredare  vid  könsbytesmottagningar.  Med  utgångspunkt  i  kritisk  psykologi  används  en diskurspsykologisk metod för att granska de tolkningsrepertoarer och ideologiska dilemman som kan utläsas.  Två  centrala  tolkningsrepertoarer  lyfts  fram  i  materialet:  en  medicinsk-psykologisk tolkningsrepertoar  och en utvecklingspsykologisk  tolkningsrepertoar.  Motsättningar  och  ideologiska dilemman  som  uppstår  mellan  dessa  tolkningsrepertoarer  diskuteras.  Slutligen  diskuteras  vilka transsubjekt  som produceras  genom dessa  tolkningsrepertoarer  och  hur  detta  både  begränsar  och möjliggör specifika sätt att vara för de transpersoner som söker sig till mottagningarna.
I juni 2010 utgav Socialstyrelsen en rapport om Transsexuella och övriga personer med  
könsidentitetsstörningar  (Socialstyrelsen 2010). Den utredning som låg till grund för rapporten hade som syfte att ge ”konkreta förslag på hur insatser till transsexuella och intersexuella personer kan förbättras” (Ibid 2010 s.18)1. Utredningen kan ses som en följd av, och ett tecken på, aktualiteten i frågor kring transpersoners rättigheter inom svensk  offentlig  debatt  de  senaste  åren.  I  rapporten  läggs  ett  antal  förslag  fram angående vilka åtgärder Socialstyrelsen och andra instanser bör vidta.  Bland dessa förslag  finns  några  mer  kontroversiella  idéer  gällande  borttagandet  av  lagen  om sterilisering samt kopplingen mellan diagnos och rätten till korrigerande ingrepp och juridiskt könsbyte. Stark kritik har riktats mot steriliseringskravet från aktivisthåll och frågan är aktuell i svensk politisk debatt. En antingen/eller syn har ofta väglett det psykiatriska  utredningsarbete  som  ligger  till  grund  för  beslutet  om  rätt  till korrigering,  vilket  hänger  samman  med  den  diagnostiska  uppdelning  som  råder. Denna  förståelse  av  väl  avgränsade  kategorier  av  transsexuella  respektive  icke-transsexuella har kritiserats som rigid och uteslutande både av transaktivister och av kritiska  forskare(se  t  ex  Roen  2002,  Nieder  &  Richter-Appelt  2011).  Att  dessa 
1Den ansvariga utredaren beslutade att den aktuella utredningen skulle fokusera på transgruppen och 
efterfrågade istället en särskild utredning gällande intersexuellas situation
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synpunkter framförs i  en statlig utredning kan tolkas som något av ett brott i  den offentliga svenska diskursen. Bland de remissinstanser som gett utlåtanden angående Socialstyrelsens rapport återfinns bland annat  Svensk förening för transsexuell hälsa SFTH, en förening som samlar vårdpersonal som i sitt yrke arbetar med transpersoner.  SFTH  uttryckte  positiva  omdömen  i  sitt  remissvar,  bland  annat  uppskattades uppmaningen  till  en  nationell  genomgång  av  vården(Remissutlåtande,  SFTH).  Men föreningen hade även ett flertal invändningar, bland annat uppgavs rapporten vara för sexualpolitisk och att för stort utrymme getts till intresseorganisationer för brukare, eftersom dessa inte representerar gruppen på ett korrekt sätt (Ibid). Socialstyrelsen har  genom  sin  rapport  både  belyst  och  bidragit  till  en  diskursiv  kamp  gällande könsöverskridande  uttryck  som  utöver  det  politiska  fältet  även  kan  skönjas  inom forskningsfältet.I sitt mastersarbete i Sociologi om styrningsteknologier inom könsutredningar belyser Lindqvist (2011) en sådan diskursiv kamp mellan olika delar av den institution som könsutredningar kringgärdas av. Lindqvist menar att trots motstånd från patienter och från Socialstyrelsen(genom nämnda rapport),  bidrar klinikernas åberopande av sin expertkunskap  till  att  ge  dem  tolkningsföreträde  när  det  gäller  utformandet  av relevanta  åtgärder  och  förändringar.  I  denna  grupp  av  kliniker  ingår  utredande psykologer som en väsentlig del med minst en psykolog i de flesta utredningsteam. Klinikerna i dessa utredningsteam ansvarar för att utreda, bedöma och även behandla personer med önskan om könskorrigering. Den expertkunskap som de åberopar och det  tolkningsföreträde de ges  produceras  i  samspel  med psykologiska,  medicinska, politiska och andra diskurser som verkar i  denna kontext.  För att förstå hur dessa diskurser  både verkar produktivt  och produceras var  avsikten i  denna uppsats  att undersöka klinikernas tal om transsexualism och könsöverskridande.Forskningsbakgrund
Kritisk psykologiEn viktig utgångspunkt för skrivandet av denna uppsats har varit de kritiska diskurser inom psykologi som brukar kopplas till fältet kritisk psykologi och som kännetecknas av  ett  kunskapssökande  med  etisk-politiska  imperativ  (Teo  2005).  Ett  flertal teoretiska traditioner kan relateras till detta imperativ, däribland marxism, feminism och postkolonialism.  Dessa traditioner används inom kritisk psykologi,  eller kanske hellre  kritiska  psykologier,  för  att  kritisera  det  som  benämns  som  psykologins 
huvudströmning2.  Den  del  som  för  tiden  utgjort  psykologins  huvudströmning  har varierat,  sedan  mitten  av  1900-talet  har  dock  den  naturvetenskapliga  psykologin intagit en dominerande position i den västerländska psykologin3. Under denna period har kritiska psykologier framför allt gått i  polemik med denna forskningsgren i sitt 
2 I originaltexten används begreppet ”mainstream psychology”.

3 Teo (2005) beskriver psykologin som uppdelad i två centrala traditioner: en naturvetenskaplig och en 
humanistisk, där den humanistiska traditionen var dominerande under början av 1900-talet. Båda dessa 
traditioner har dock kritiserats utifrån en kritisk diskurs för sin avsaknad av etisk-politisk relevans.
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påpekande  av  psykologins  avsaknad  av  politisk,  etisk  och  praktisk  relevans. Som nämnts kan ett flertal kritiska diskurser kopplas till kritisk psykologi. Jag kommer här att använda mig av Fox,  Prilleltensky och Austins (2009) översikt över det kritiska psykologifältet. De presenterar tre sammankopplade punkter som de menar att kritisk psykologi  vill  problematisera  med  psykologins  huvudströmning.   Dels  psykologins tendens att individualisera problem och bortse från en samhällelig eller gruppnivå, dels att psykologin medverkar till förtryck av svaga grupper i samhället på grund av dess grundläggande antaganden och lojalitet gentemot institutioner, och slutligen att dessa konsekvenser sker oavsett den enskilde psykologens goda intentioner.Psykologin bör  förstås  som en del  av det  kapitalistiska samhället  menar  Fox  et  al (2009),  där  psykologins  individualistiska  fokus  och  kapitalismens  världsbild ömsesidigt  förstärker  varandra.  Detta  utgör  ett  stort  hinder  för  psykologins emancipatoriska  potential.  Den  kritiska  psykologins  ställningstagande  mot kapitalismen kan kopplas  till  författarnas  andra punkt,  psykologins  medverkan till förtryck. De menar här att medan psykologins huvudfåra anklagar kritisk psykologi för att vara ideologisk och därför utan trovärdighet är det snarare psykologins huvudfåra som  är  ideologisk  i  ordets  ursprungliga  betydelse.  Det  vill  säga  förmedlar  en världsbild som förstärker makten hos de som redan innehar den och försvarar status quo.Teo (2009) menar att den akademiska psykologin är problematisk utifrån ett kritiskt perspektiv  eftersom  den  inte  i  tillräcklig  utsträckning  har  uppmärksammat  och försökt  reda  ut  några  av  de  mest  grundläggande  vetenskapsteoretiska frågeställningarna.  Dessa  vetenskapsteoretiska  problem  innefattar:  en  otillräcklig undersökning av psykologins komplexa studieobjekt och ontologi, en ensidig och smal epistemologi och metodologi samt en brist på kritisk granskning av psykologins etik och  politik.  Utifrån  kritisk  psykologi  handlar  de  ontologiskt  relevanta frågeställningarna inte om sökandet efter naturlagar som styr människors sätt att vara och bete sig (Stainton Rogers 2009).  Kritiska psykologer vill  istället undersöka hur vissa koder och regler produceras, upprätthålls och motarbetas i en specifik social och kulturell miljö. Makt ses som en viktig aspekt och särskilt intressant blir vilka som har möjlighet att diktera reglerna, och vilka som tvingas följa dem.Inom kritisk psykologi är psykologisering ett nyckelbegrepp. Gordo och De Vos (2009) definierar psykologisering som benägenheten att förklara icke-psykologiska problem i psykologiska  termer.  De  vill  uppmärksamma  hur  psykologin  fått  fäste  även  inom områden  som  vanligtvis  inte  ses  som  psykologiska  fält.  Easpaig  och  Fryer  (2011) pekar  på  hur  psykologiserande  processer  fungerar  avpolitiserande  eftersom psykologiska  förståelser  och  förklaringsmodeller  får  företräde  framför  sociala  och politiska. Psykologiseringen bidrar till en syn på individen som en självständig enhet med mätbara egenskaper och väl avgränsad från sin omgivning.
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QueerpsykologiDet  finns  tydliga  släktskap  mellan  queerpsykologi  och  kritisk  psykologi  vad  gäller vetenskapliga  grundantaganden;  båda  fälten  är  starkt  influerade  av  den poststrukturalistiska  tänkaren  Michel  Foucault  (Clarke,  Ellis,  Peel  &  Riggs  2010). Queerpsykologi  kan  beskrivas  som  en  tillämpning  av  queerteori  inom  det psykologiska fältet. Queerteori hämtar mycket av sin kunskapsteoretiska hållning från poststrukturalistiska  teorier  med  Foucaults  arbeten  som  en  huvudsaklig  källa  till inspiration. Foucault flyttade fokus från maktens förtryckande av sexuella minoriteter till  hur  producerandet  av  sexuella  kategoriseringar  i  sig  kan  ses  som  ett maktutövande. Utifrån detta är dekonstruktioner av sexualitets- och könskategorier en viktig del av queerpsykologisk forskning eftersom de gränser som kategoriserandet skapar  bidrar  till  att  vissa  subjekt  inkluderas  medan  andra  exkluderas  och  görs obegripliga. Roen(2011) menar, i linje med denna queerteoretiska förståelse, att det finns  en  problematik  med  att  använda  sig  av  psykologiska  kategoriseringar  och patologiserande förståelser av de former av avvikande och skillnad som psykologer ställs  inför.  Jag  har  använt  mig  av  queerpsykologi  i  syfte  att  kritisera  psykologins  delaktighet i reproducerandet av sexualitets- och könsnormer.Diskurser om trans inom det psykologiska fältetJag  har  valt  att  använda  begreppet  trans för  att  beteckna  den  mångfald  av subjektiviteter och uttryck som har könsöverskridande som gemensam nämnare. På vissa ställen använder jag transpersoner som ett liknande paraplybegrepp men medan transpersoner syftar på verkliga personer innefattar trans inte bara individerna utan även uttryck och praktiker i sig.Under  den  första  delen  av  1900-talet  myntades  begreppet  transsexualism  i västvärlden (Clarke et al 2010). Begreppet kom att beteckna personer med en innerlig önskan eller övertygelse om att vara det andra könet. Det klassades av psykologer och psykiater som en psykisk sjukdom och försök gjordes att behandla personerna med psykoterapi. Harry Benjamin, läkare och psykiater, började istället möta patienterna i deras önskan om att korrigera sin kropp och erbjöd sina patienter hormonbehandling och kirurgiska ingrepp. I sin förståelse av transsexualism lutade Benjamin sig på en medicinsk modell, där tillståndet alltså förstods som ett biologiskt fel som skulle rättas till  med  somatisk  vård.  Även  om  Benjamins  förståelse  skapade  möjligheter  för transpersoner  att  få  tillgång till  somatisk hjälp  så reproducerade den samtidigt  en könsbinär modell som uteslöt variationer mellan olika transsubjektiviteter (Nieder & Richter-Appelt  2011).  Benjamins  konceptualisering  av  transsexualism  kritiserades hårt  av  andra  psykiater  och  psykologer  som  stod  fast  vid  att  detta  var  ett psykopatologiskt  tillstånd  som skulle  behandlas  med psykologiska  metoder.  Denna tidiga  syn  kan  sägas  utgöra  en  psykologiserande diskurs  om  trans,  som  alltså utmanades  av  Benjamins  medicinska diskurs.  Under  1900-talets  senare  hälft  har huvudströmningen  inom  psykologisk  forskning  och  praktik  svängt  när  det  gäller behandling av transsexualism. Transsexualism ses dock fortfarande i stor utsträckning som ett patologiskt tillstånd och klassas både i  DSM-IV och i ICD-10 som en psykisk 
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sjukdom.Lysenko (2009) menar att vad hon kallar en trans-positiv diskurs tagit plats inom den kliniska  västerländska  psykologin  under  2000-talet.  Denna  nya  diskurs  har  inte utkonkurrerat den medicinska men har åtminstone gett visst avtryck vilket Lysenko ser  APAs  nyligen  utarbetade  riktlinjer  för  transvård  som  bevis  för.  Det  Lysenko benämner som en transpositiv diskurs inbegriper ett tal där trans beskrivs som en naturlig  variation och där  fokus läggs  på mänskliga  rättigheter.  Trans placeras här inom ett kulturellt fält snarare än ett patologiskt. Denna diskurs medför en möjlighet att jämföra med och inspireras av minoritiserade grupper med ett mer väletablerat motstånd  mot  psykologins  normativa  praktik,  till  exempel  gällande  sexualitet  och etnicitet. Målsättningen för de perspektiv som ingår i denna transpositiva diskurs är en rättvisare vård för transpersoner och att motarbeta diskriminering. En uppdelning analog med den Lysenko gör mellan en medicinsk och en trans-positiv diskurs kan utläsas i  Dannys (2004) uppdelning mellan två skilda modeller som används inom psykomedicinsk  praktik.  Danny  kallar  modellerna  för  Transsexuella  modellen och 
Transgendermodellen där Danny menar att den Transsexuella modellen är den modell som använts längst inom sjukvården. Denna modell, eller diskurs, innebär en syn på trans  som  en  psykisk  sjukdom  där  patienten  upplever  sig  fångad  i  fel  kropp. Transgendermodellen har enligt Danny vuxit fram under 1990-talet, har hämtats från transaktivistiskt håll och förstår könsuttryck utifrån ett kontinuum där transsexualism och andra transvariationer  ses  som naturliga  former av mänsklig  variation.  Danny menar vidare att denna senare modell understryker vikten av att tillåta individuella utvecklingsbanor för olika transpersoner, där hormoner och korrigerande operationer ibland ingår och ibland inte.
Aktuell psykologisk forskning och praktikI den kliniska verksamheten där utredningar och behandlingar genomförs har alltså patologiserande  diskurser  kring  könsöverskridande  länge  dominerat  (Denny  2004, Nieder & Richter-Appelt 2011). I Sverige har den forskning som bedrivits om gruppen till  stor del bestått av att försöka fastställa etiologi för det transsexuella tillståndet, utan några entydiga resultat (Socialstyrelsen 2010, Henningsson et al. 2005). Ett annat huvudfokus  inom  medicinsk  och  psykologisk  forskning  har  varit  att  genom uppföljningsstudier mäta bland annat psykiatrisk och sexuell hälsa och livskvalité hos patienterna efter behandling (Socialstyrelsen 2010).  I en sådan studie av utfall  hos patienter  som  fått  tillgång  till  behandling  beskriver  Johansson  (2010)  hur  det  i kliniska sammanhang görs en uppdelning mellan primär och sekundär transsexualism där den primära transsexualismen utmärks genom en tidig debut. Detta ligger i linje med en medicinsk, eller psykomedicinsk, diskurs.Inom  queer-  och  kritisk  transforskning,  där  en  transpolitisk diskurs  intar  en hegemonisk position,  har denna psykomedicinska diskurs om trans ifrågasatts  och kritiserats på ett flertal punkter.  Finn & Dell (1999) pekar i sin kritiska läsning på hur  psykologin begripliggör  kroppslig  modifikation,  hos exempelvis  transpersoner eller 
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personer med anorexi,  som ett uttryck för psykisk ohälsa hos individen. De menar vidare att psykologin genom en hälsofokuserad förståelse av transsexualism och andra könsöverskridande uttryck förstärker bilden av det synliga transsexuella subjektet, det som inte passerar, som plågat och misslyckat. Den lyckade transsexuella rättar sig efter ett  könsbinärt  system  och  förstås  därför  som  frisk  och  återställd  från  sin transsexualism.En annan återkommande kritik från queer- och kritisk transforskning riktas mot den dikotomi som reproduceras inom den psykomedicinska diskursen om trans (Finn & Dell 1999, Nieder & Richter-Appelt 2011, Roen 2011). De som arbetar med utredning och behandling av transsubjekt skiljer som nämnts ofta mellan primär och sekundär transsexualism, eller äkta och falsk.4 Uppdelningen fungerar som en skiljelinje mellan de som får stanna kvar i behandling och de som avslutas eller skickas till en annan instans.  Signe  Bremer  (2006)  understryker  utredarnas  position  som  psykiatriska experter  och  den  makt  de  utövar  genom  deras bedömning  av  äktheten,  eller 
autenticiteten, i de sökandes transsexuella identitet.Med stöd i materialet vill jag därför lyfta fram utredaren som en nyckelperson i  en  större  maktkedja.  En  person  som  i  kraft  av  psykiatrisk  och  medicinsk expertis,  tillsammans med medicinsk teknologi  och en rad psykologiska och neurologiska  tester,  ges  makten  att  identifiera  en  påstått  autentisk könsidentitet inom patienter under utredning. (Bremer 2006, sid.57)Autenticitet  är  ett  viktigt  begrepp  i  Zowie  Davys  (2010)  analys  av  transsexuellt agentskap  i  mötet  med  Storbritanniens  sjukvård.  Davy  föreslår  en  användning  av begreppet autenticitet som skiljer sig från att reducera autenticitet till att handla om essentialism; med en föreställning om en biologisk kärna vari könet placeras och som utgör den naturliga basen för genus. Autenticiteten får istället beteckna en diskursiv produktion som transpersonerna använder i  förhandlingar med en (medicinsk och juridisk)  omgivning.  Davy  menar  att  vi  bör  förstå  transsexuella  subjekt  som  både kontextuellt formade och som intentionsstyrda agenter. På så sätt kan vi förstå hur det transsexuella subjektet producerar sig självt i dessa förhandlingar. Genom att utgå ifrån den filosofiska principen om den exkluderade tredje – tertium non datur - granskar Nieder och Richter-Appelt (2011) vårdpersonals reaktioner på personer  med  könsöverskridande  uttryck,  i  dåtid  och  nutid.   Nieder  och  Richter-Appelt  menar att  den västerländska kulturens tvåkönsmodell  kan liknas vid denna filosofiska princip i det att den bara erbjuder två alternativ och hur något av dessa två alternativ måste appliceras på varje individ. Författarna menar vidare att ett liknande dikotomt tankemönster kan skönjas i  förståelser av transsexualism hos psykiatrins vårdpersonal, både i klinisk verksamhet och i forskning.
4Uppdelningen primär-sekundär och äkta-falsk används olika i olika sammanhang och är inga direkta 
synonymer.
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Katrina  Roen  (2011)  beskriver  kliniska  representationer  av  gender  variant  youth (könsöverskridande  ungdomar) och  hur  dessa  representationer  får  betydelse  för beslut kring pubertetsförhindrande behandling. Hon visar hur dessa ungdomar delas upp i två kategorier,  persisting och desisting, och hur denna kategorisering bidrar till en  diskursiv  praktik  där  vissa  transsubjekt  ses  som  lämpliga  för pubertetsförhindrande åtgärder medan andra inte gör det. Roen pekar även på hur denna diskursiva praktik och de psykomedicinska insatserna får betydelse för vilka sätt att vara som blir tillgängliga för olika transssubjekt. Hon hänvisar till hur kliniker i  sin  rapport  beskrivit  att  ingen  av  de  som  blivit  diagnostiserade  hade  lämnat behandlingen.  Detta  kan,  enligt  Roen,  tolkas  som  att  klinikerna  gjort  en  korrekt bedömning av vilka som lämpat sig för behandling, men det kan också tolkas som att  en diagnos fungerar som förstärkande för dessa ungdomar. De har genom klinikernas bedömning bekräftats i sin transidentitet och blir således säkra. Roen visar även hur klinikers  rapporter  beskriver  de  individer  som  valdes  ut  för  könskorrigerande behandling som särskilt  lyckade.  Denna grupp beskrivs som välfungerande, relativt välmående och rapporteras känna sig accepterade av omgivningen i sin nya könsroll.  Här  framträder  en  hierarki  där  välmående,  ålder  för  könskorrigering  och heteronormativa  förståelser  av  genussäkerhet  ingår  som  avgörande  komponenter. Roen menar att de två kategorierna som konstrueras i dessa publikationer blir lästa  som ofrånkomliga resultat vilket ligger i linje med en vetenskaplig diskursiv praktik av kategori-  och  normskapande.  Dessa  tillsynes  entydiga  resultat  uppstår  dock  inte enbart genom lyckade insatser utan skapas även diskursivt.Den uppdelning som Lysenko (2009) och Danny (2004) gör mellan olika diskurser kan kopplas  till  den  diskursiva  kamp  som  jag  i  inledningen  skrev  in  Socialstyrelsens rapport i. Det är alltså möjligt att även i en svensk kontext tala om en medicinsk, eller  
psykomedicinsk, och en trans-positiv, eller transpolitisk, diskurs. Den psykomedicinska diskursen kan  liknas  med  vad  som  i  denna  forskningsöversikt  benämnts  som Medicinsk diskurs;  Transsexuella  modellen och en Hälsofokuserad/Patologiserande förståelse.   Den  Transpolitiska diskursen kan liknas vid vad som beskrivits som en Trans-positiv diskurs; Transgendermodellen och en kulturell förståelse. Utöver dessa två  centrala  diskurser  kan  även  en  tredje  diskurs  utläsas.  Detta  är  den psykologiserande diskurs som var hegemonisk under första hälften av 1900-talet och som utmärktes av synen att trans skulle behandlas genom psykoterapi. Forskare som utgår  ifrån  en  transpolitisk  diskurs  om  trans  har  kritiserat  den  psykomedicinska diskursen bland annat för dess dikotoma uppdelning av olika transsubjektiviteter.
ProblemformuleringFör  att  undersöka  hur  psykologins  diskursiva  makt  verkar  och  får  effekt  på människors liv har jag granskat psykologiska diskurser om trans i klinisk verksamhet. Utifrån förståelsen att psykologin och psykologer deltar i reglerandet av accepterade sätt  att  vara,  har jag genom exemplet  könsbytesutredningar försökt synliggöra hur detta  reglerande  kan  gå  till.  Eftersom  verksamma  psykologer  inom  dessa utredningsteam  är  delaktiga  i  utövandet  av  makt  genom  kategoriserande  och 
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patologiserande praktiker(exempelvis diagnostisering) har de psykologiska diskurser som samverkar här undersökts i denna studie. Hur utredarna i dessa team förhåller sig  till  och  använder  sig  av  dessa  diskurser  i  sitt  kliniska  arbete  får  avgörande betydelse för de patienter som söker deras hjälp.Syfte och frågeställningarFör  att  få  syn  på  de  psykologiska  diskurser  som  medverkar  i  producerandet  av transsexualism  och  andra  könsöverskridande  uttryck  i  svensk  kontext  har  jag undersökt hur talet om trans formuleras av de som utreder och diagnostiserar dessa transsubjekt. Då forskningen på området inte gett några tydliga svar på hur trans ska förstås,  och  eftersom  den  patientgrupp  som  utredare  vid  könsbytesmottagningar möter är mycket heterogen, lämnas stort utrymme till förhandlingar om tolkningar. I dessa  förhandlingar  ingår  flera  professioner  med  olika  ingångar,  både  medicinska, psykologiska och sociala.  Eftersom transsexualism klassificeras  som en psykiatrisk diagnos  har  psykologiska  förklaringar  och  hur  de  relateras  till  andra  diskursiva produktioner av trans undersökts. Utifrån förståelsen att det pågår en diskursiv kamp om trans där ett flertal olika diskurser förhandlar om tolkningsföreträdet har denna studie  granskat  vilka  transsubjekt  som  produceras  som  möjliga,  och  vilka  som exkluderas, i den kliniska diskurs som jag identifierat i materialet.
Syftet med uppsatsen var att granska hur psykologiska förståelser av transsexualism och  andra  könsöverskridande  uttryck  används  och  förhandlas  kring  i  klinisk verksamhet. De frågeställningar som har väglett mitt uppsatsarbete har varit: Vilka psykologiska diskurser  (re)produceras  i  könsbytesutredares  tal  om  transsexualism  och  andra könsöverskridande  uttryck?  Vilka  transsubjekt  möjliggörs  och/eller  utesluts  med hjälp av dessa diskurser? 
AvgränsningarI denna studie har psykologiska diskurser kring trans undersökts hos utredningsteam som arbetar  med  könsbytesutredningar.  Andra alternativ  skulle  kunna ha varit  att granska Psykologförbundets remissutlåtanden eller artiklar i Psykologtidningen som handlar om trans. Det ingår inte i min studie eftersom jag intresserat mig för hur dessa diskurser uttrycks i klinisk verksamhet där besluten tas om vägledande psykiatriska utlåtanden.  Denna  studie  har,  som  nämnts,  fokuserat  på  psykologiska  diskurser.  I utredarnas  tal  kan  många  andra  diskurser  utläsas,  med  utgångspunkt  i  kritisk psykologi  har  jag  dock  fokuserat  på  hur  just  psykologin  som  fält  medverkar  i producerandet av vissa förståelser av trans.
DispositionUppsatsen  är  indelad  i  fyra  kapitel.  Det  första  kapitlet  utgörs  av  Inledning, 
Forskningsbakgrund, en översikt över Diskurser om trans inom det psykologiska fältet  samt  Syfte och frågeställningar.  Nästa kapitel innehåller en beskrivning av  Utredning 
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och behandling i svensk kontext samt Metod. I det tredje kapitlet presenteras Resultat med  underrubrikerna  Medicinsk-psykologisk  tolkningsrepertoar, 
Utvecklingspsykologisk tolkningsrepertoar samt Diskursiva brott och motsättningar. Det avslutande kapitlet innehåller en Diskussion.Utredning och behandling i svensk kontextI Sverige krävs att personer som önskar byta juridisk könstillhörighet genomgår en könsbytesutredning  under  vilket  det  fastställs  om  individen  bör  få  en  psykiatrisk diagnos och därmed rätt till könskorrigerande operationer och ändrat juridiskt kön (Socialstyrelsen  2010).  Beslutet  om  personen  bör  få  genomgå  könskorrigerande behandling ligger egentligen hos Socialstyrelsens Rättsliga råd, men som underlag för beslutet  krävs  ett  utlåtande  från  en  psykiater  som  har  behandlat  och  utrett  den sökande under en längre tid. Den utredning som genomförs utgår ifrån den praxis som verksamma psykiatrer inom fältet gemensamt har arbetat fram. Enligt denna praxis bör  utredningen  pågå  i  minst  två  år  och  innehålla  följande  delar:  en  psykiatrisk utredning, en psykologisk undersökning samt en somatisk utredning. Den psykiatriska utredningen  syftar  till  att  undersöka  psykisk  och  social  stabilitet,  uppfyllande  av diagnoskriterier, förutsättningar för övergång samt patientens förståelse för vad ett könsbyte  innebär.  Den  psykologiska  undersökningen  består  framför  allt  av psykologiska tester såsom begåvningstest, tester för andra psykiatriska diagnoser och personlighetsbedömning.  I  den somatiska utredningen görs  bland annat  en allmän kroppslig undersökning och hormonnivåer mäts. Beslutet om diagnos ska fastställas vilar framför allt på patientens berättelse och hur den värderas av utredarna eftersom det  inte  finns  några  diagnostiska tester  att  tillgå.  Enligt  Socialstyrelsens  utredning 
Transsexuella  och  övriga  personer  med  könsidentitetsstörningar (2010)  finns  tre specialistmottagningar i Sverige men Socialstyrelsen har mottagit ansökningar från tio olika psykiatriska kliniker mellan åren 2008 och våren 2010. Utredningsförfarandet varierar mycket både mellan landsting och inom ett och samma landsting. Tiden från att utredning påbörjats och till det att beslut tagits om diagnos varierar till exempel från sex månader upp till tre år mellan olika orter.

Metod
Frågeställningarna  för  denna  uppsats  var  alltså  vilka  psykologiska  diskurser  som (re)produceras  i  könsbytesutredares  tal  om  transsexualism  och  andra könsöverskridande uttryck, samt vilka transsubjekt som möjliggörs och/eller utesluts med hjälp av dessa diskurser. För att besvara dessa frågeställningar har en kvalitativ ansats valts inom det diskurspsykologiska fältet.  Materialet är insamlat genom fyra individuella intervjuer, en gruppintervju samt inspelning av två teamkonferenser. Den diskurspsykologiska metodologin  är  en gren inom  diskursanalytisk forskning vilket kan beskrivas som ett flertal tvärvetenskapliga angreppssätt som har som målsättning att undersöka olika sätt att tala om världen och fenomen i den (Winther Jørgensen & Philips 2000). Diskursanalytiska ansatser har vissa epistemologiska och ontologiska 
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utgångspunkter  gemensamt.  Bland  annat  kan  nämnas  att  de  utgår  ifrån  en socialkonstruktionistisk  förståelse  samt  att  de  hämtar  sin  syn  på  språket  från strukturalistisk och poststrukturalistisk språkteori.
Diskurspsykologi som analysmetod och teori 
Diskurspsykologin utvecklades inom socialpsykologin som en kritik mot den utbredda kognitivismen  inom  fältet  (Winther  Jørgensen  &  Philips  2000).  Dessa  kognitiva förhållningssätt inom socialpsykologin utgår enligt Winther Jørgensen & Philips ifrån antagandet  att  det  är  de  mentala  processerna  hos  människan  som  är  centrala  i skapandet av det talade och skrivna språket och att detta språk avbildar den yttre världen  på  ett  mer  eller  mindre  direkt  sätt.  Utifrån  en  diskurspsykologisk  syn  är språket snarare en social praktik som formar samhället, relationer och sociala subjekt på ett dynamiskt sätt. Ett viktigt grundantagande inom diskurspsykologin är därför att det är svårt att få fatt på människors inre genom psykologiska forskningsmetoder. Det betyder inte att dessa fenomen inte existerar, bara att vi inte kan garantera en korrekt bild av dem genom formulär eller  intervjuer  eftersom språket  inte förstås  som en direkt representation av de mentala fenomen som efterfrågas.Diskurspsykologin inrymmer ett flertal olika inriktningar och en vanlig uppdelning är den mellan top-down och bottom-up analyser. Top-down brukar beteckna studier som tar  sin  utgångspunkt  i  en  poststrukturalistisk  förståelse  av  diskurs  och  som intresserar  sig  för  skärningspunkter  mellan  makt,  diskurser  och subjektspositioner(Wetherell  1998).  Bottom-up  studier  utgår  istället  från konversationsanalys och fokuserar på hur människor agerar genom talet, i interaktion. Det finns även föreställningar om att top-down analyser är av en mer kritisk karaktär medan bottom-up försöker ligga så nära deltagarnas egna tal som möjligt och därför inte uttalar sig om någon bredare samhällelig diskurs. Wetherell  (1998) vänder sig emot  denna  uppdelning  och  förespråkar  istället  en  diskurspsykologi  där  de  båda tillvägagångssätten integreras. I denna studie används en analysmetod som kan liknas med Wetherells integrerade variant av diskurspsykologi. Jag har använt mig av denna metod eftersom jag ville granska hur utredarna handlar genom talet, och hur detta handlande relaterar till  de diskurser de har att tillgå och som de är delaktiga i  att (re)producera.Utifrån  en  sådan  integrerad  diskurspsykologisk  ansats  har  jag  använt  mig  av  de analytiska  begreppen  Subjektspositioner,  Ideologiska  dilemman  och Tolkningsrepertoarer.  Subjektspositioner ska  förstås  som  "kulturella  fenomen,  inte karakteristika hos individer"(Magnusson & Marecek 2010). En viss subjektsposition möjliggör  ett  begränsat  sätt  att  handla  och  tala  i  ett  specifikt  sammanhang.  Vilka positioner som är tillgängliga för en viss individ skiljer sig mellan olika situationer. En persons tillhörighet till vissa sociala kategorier, exempelvis klass- och könstillhörighet, kan även begränsa individens möjliga positioner.  Ideologiska dilemman syftar på de motsägelser som ofta blir tydliga i vårt tal. I våra beskrivningar och formuleringar kan det  ofta  utläsas  motstridiga  föreställningar  och  åsikter  om  olika  fenomen.  Olika 
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modeller,  åsikter  och  grupperingar  av  fakta  kan  sammankopplas  till 
tolkningsrepertoarer,  som  sedan  kan  användas  för  att  pussla  ihop  en  sammansatt identitet eller för att försvara ett sätt att handla. Dessa repertoarer kan tjäna till att  framställa någon i god dager, eller till att ge en negativ bild av en viss grupp eller ett visst  sätt  att  handla.  Vilka  tolkningsrepertoarer  som används  kan därför  få  vidare sociala  konsekvenser.  Tolkningsrepertoarer  kan  även  liknas  vid  diskurser,  dessa begrepp används på liknande sätt men tillhör olika skolor inom diskursanalys. Med hjälp av dessa analytiska begrepp vill  forskaren undersöka vad det studerade talet,  eller diskursen, gör. Utredarnas sociala handlande genom språket, samt kopplingen till de övergripande diskurser som utredarna verkar i, blir således denna studies fokus. 
Val av metod för insamling av dataUppsatsens  material  har  samlats  in  genom  fyra  individuella  semistrukturerade intervjuer,  en  gruppintervju  och  genom  observation  och  inspelning  av  två teamkonferenser  med  utredningsteam  vid  könsbytesmottagningar.  Vissa diskurspsykologiska  forskare  menar  att  det  är  eftersträvansvärt  att  studera  det 
naturliga talet,  det vill  säga ett tal  som inte påverkats av forskaren utan skulle  ha genomförts även utan dennes inblandning (Hepburn & Jackson 2009). Det finns dock uppenbara  etiska  dilemman  med  ett  sådant  förfarande  om  deltagarna  ska  hållas ovetande om deras roll som forskningsobjekt när inspelningen görs. Det är dessutom inte alltid möjligt att få tillgång till ett sådant material och intervjuer är därför vanligt inom  diskurspsykologisk  forskning.  En  del  av  materialet  i  denna  studie  är  alltså insamlat  genom  inspelning  av  konferenser  som  skulle  ha  hållits  även  utan  mitt deltagande. Det kan därför liknas med vad som ibland kallas ett naturligt tal, men med uppenbara  skillnader.  Av  etiska  skäl  var  deltagarna  (hädanefter  informanterna) informerade om inspelningen och hade gett  sitt  samtycke,  denna medvetenhet  om inspelningen  och  om  forskarsammanhanget  inverkade  troligtvis  på  deras  tal.  I analysen av utredarnas tal är det viktigt att förstå det som sägs i ljuset av den specifika kontext som dessa konferenser innebar. I det här fallet betyder det bland annat att ta in mig själv i analysen och ställa frågor kring min närvaros betydelse för samtalet. På vilka sätt var deras tal  riktat mot mig? Hur valde informanterna att presentera sig  inför mig som student och blivande psykolog? Finns det andra positioner som blev betydelsefulla för hur de förstod och talade till mig? Särskilt tydlig blev min närvaro när informanterna riktade sig till mig för att förklara hur deras verksamhet fungerar eller vad lagstiftningen föreskriver. Den andra delen av materialinsamlingen utgjordes av  semistrukturerade  intervjuer.  Intervjuerna  genomfördes  med  hjälp  av  två  olika intervjuguider, en för de individuella intervjuerna och en för gruppintervjun(se Bilaga 1 och 2). Fördelen med att göra intervjuerna semistrukturerade är bland annat att det ger möjlighet till ett friare samtal där interaktionen mellan intervjuare och intervjuad kan bli en del av det analyserade materialet (Willig 2008).  Det blir därför återigen viktigt  att  försöka  förstå  min  position  under  intervjuerna  under  analysen  av utredarnas  tal.  Som  psykologstudent  tror  jag  att  min  position  i  stor  utsträckning kännetecknades av rollen som elev eller lärling. Jag uppfattar det som att utredarna, kanske framför allt  psykologerna,  tog det  som ett uppdrag att  dela med sig av sin 
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kunskap och erfarenhet till mig. Detta förhållningssätt kan skönjas i följande extrakt.Extrakt: Individuell intervjuP: Det har ju varit liksom pr/ privata(.) eh alltså Harry Benjamin som ju var en  privat psykiater men som ju liksom också jobbade psykoterapeutiskt  som jag förstått det, i New York, han (.) var väl den som liksom skrev och lyfte fram den kliniska situationen på 60-talet (Lisa:  Mm) redan, jag vet inte om du har läst honom? Lisa: Näe bara//P:// läst om honomLisa: Ja precisDelvis  var  det  faktiskt  vad  jag  frågade  efter,  att  få  ta  del  av  deras  kunskap  och erfarenheter, och mitt tillbakadragna sätt som intervjuledare bidrog säkert till deras bemötande.
UrvalKontakten med utredarna skedde genom en förfrågan via mejl till Svensk förening för  
transsexuell  hälsa (SFTH),  föreningen  för  vårdpersonal  som  arbetar  med patientgruppen. En medlem i SFTH skickade kontaktuppgifter till några olika utredare och team varav de tre första som kontaktades var villiga att delta.
DeltagareSamtliga  nio  informanter  i  studien  var  utredare  vid  team  som  arbetar  med könsbytesutredningar.  De  fyra  individuella  intervjuerna  gjordes  med  psykologer medan teamkonferenserna  och gruppintervjun  gjordes  med  psykologer,  läkare  och socionomer. Det fanns en stor variation i hur länge informanterna arbetat med frågor kring trans och könsbyte, där vissa jobbat några år och andra hade befunnit sig inom fältet under större delen av sina yrkesliv. Bland informanterna fanns både kvinnor och män, ingen av informanterna hade en egen uttalad transidentitet.
ProcedurInformanterna kontaktades först via mejl, i de flesta fall kontaktades de i ett senare skede även via telefon för ytterligare förtydliganden och frågor. Efter att de potentiella informanter som jag hade kontaktat hade gett ett positivt svar på min första förfrågan skickade  jag  ut  ett  informationsbrev  om  studiens  syfte  och  utformande.  I  detta informationsbrev bifogades även ett samtyckesintyg gällande deltagandet i  studien. Samtliga informanter var fortsatt positiva till att delta och vi bokade därefter in datum för  intervjuer.  Intervjuerna  och  inspelningarna  utfördes  i  teamens  egna  lokaler  i avskilda rum.  Det inspelade materialet  sparades  på ett  USB-minne som har  hållits inlåst  när  det  inte  har  använts.  Materialet  transkriberades  utifrån  Wetherell  & Potters(1992) något förenklade variant av transkriberingsmall där exempelvis pauser markeras ut med en punkt inom citationstecken(.), men pausens längd anges inte. För  mer  information  om  tolkning  av  transkribering  se  Bilaga  3.  Det  transkriberade materialet  uppgick till  ca 62500 ord.  Under transkriberingsarbetet  antecknades de 
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tankar  och  associationer  som  uppkom.  Det  transkriberade  materialet  lästes  sedan igenom upprepade gånger i syfte att ”lära känna” materialet. Eftersom fokus ligger på de  psykologiska  diskurser  som  verkar  i  den  utredningsmiljö  som  studeras lästes materialet i samlad form utan att försöka identifiera enskilda individers ståndpunkter.  I  denna  samlade  läsning  uppmärksammades  vissa  återkommande tolkningsrepertoarer i utredarnas tal. Efter ytterligare genomläsningar och tolkningar valdes två centrala tolkningsrepertoarer ut. Dessa kommer här att benämnas som en 
Medicinsk-psykologisk  tolkningsrepertoar och  en  Utvecklingspsykologisk 
tolkningsrepertoar. Dessa repertoarer och de dilemman som uppstår dem emellan har valts  ut  eftersom  de  framträder  som  avgörande  för  utredarnas  förståelse  och bedömning av deras patienter. Den utvecklingspsykologiska tolkningsrepertoaren är därutöver särskilt intressant då den kan kopplas till en specifik psykologisk teori och kan därmed läsas som en del av en psykologiserande process. Det är dock viktigt att påpeka  att  en  annan  läsning  av  samma  material  hade  kunnat  fokusera  på  andra repertoarer och dilemman. Som exempel kan nämnas att materialet även innehåller extrakt där mänskliga rättigheter och individens egna val poängteras vilket kan läsas som  en  särskild  tolkningsrepertoar.  Denna  tolkningsrepertoar  skapade  ibland dilemman  när  den  ställdes  mot  en  medicinsk  tolkningsrepertoar.  Extrakt  från intervjuerna som ansågs kopplade till de valda repertoarerna samlades i ett dokument för att sedan analyseras och kategoriseras. I ett ytterligare steg analyserades även de motsättningar och ideologiska dilemman som kunde utläsas i möten mellan de olika tolkningsrepertoarerna.  Slutligen  granskades  även  vilka  subjektspositioner  som tolkningsrepertoarerna  verkade  producera  och  hur  dessa  både  begränsade  och möjliggjorde olika transsubjekt. Det resultatkapitel som följer är en presentation av de tolkningsrepertoarer, ideologiska dilemman och subjektspositioner som har valts ut i denna läsning av det samlade materialet.
Etiska övervägandenSom  nämnts  ovan  var  samtliga  informanter  informerade  om  att  de  deltog  i  en forskningsstudie. Informanterna har fått tillgång till ett informationsbrev och de har alla  skrivit  under  ett  samtyckesintyg.  En  av  informanterna  kom oväntat  med  i  ett senare  skede  och  därför  fanns  inte  möjlighet  för  denna  person  att  läsa  igenom informationsbrevet innan materialinsamlingen. Personen blev dock informerad om att det  när  som  helst  är  möjligt  att  tacka  nej  till  att  delta  eller  att  dra  tillbaka  sitt samtycke. Ett samtyckesintyg har inhämtats även från denna informant. En svårighet med  denna  studie  har  varit  att  i  största  möjliga  mån  värna  om  informanternas anonymitet.  Detta  eftersom  antalet  utredningsteam  som  arbetar  med könsbytesutredningar i Sverige är väldigt begränsat och därmed även antalet utredare. Detta har medfört att orterna har hemlighållits och att demografisk information om informanterna  har  uteslutits.  För  att  ytterligare  stärka  informanternas  anonymitet redovisas enbart om extraktet kommer från en individuell intervju, gruppintervju eller en teamkonferens, utan vidare information om individen bakom uttalandet. Detta är även ett metodologiskt val, se Procedur.
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I forskningsstudier som denna är det av stor vikt att fundera kring vilken betydelse deltagandet  i  studien  får  för  de  medverkande.  I  denna  studie  rör  frågorna  nästan uteslutande informanternas  yrkesliv  vilket  troligen innebär  en minskad utsatthet  i intervjusituationen  och  en  minskad  risk  för  personliga  avslöjanden  som  känns obekväma för  informanten.  Det  finns  trots  det  en risk att  informanterna upplevde obehag under intervjun då de kan ha upplevt att deras kompetens som yrkespersoner granskades eller ifrågasattes. För att minimera denna risk fick samtliga informanter information  om  att  de  när  som  helst  under  samtalet  kunde  avbryta  intervjun.  En annan viktig etisk frågeställning är hur det insamlade materialet tolkas och används. Här vill jag än en gång understryka att denna studies resultat utgår ifrån min tolkning och kategorisering av materialet.  Om någon annan hade läst samma material  hade denna person sett på materialet med andra ögon och kanske bidragit med delvis andra läsningar. Det är dock min förhoppning att den läsning som jag ger här, även om den inte  ger  några  definitiva  svar,  bidrar  till  förståelsen  av  hur  psykologiska tolkningsrepertoarer medverkar i producerandet av trans i en utredningskontext.
ResultatStora  delar  av  den  kliniska  psykologin  ingår  i  en  psyko-medicinsk  praktik  där  en medicinsk förståelse av trans länge varit rådande (Lysenko 2009). Denna medicinska förståelse  producerar  transsexualism  som  ett  patologiskt  tillstånd  som  bör diagnostiseras(kategoriseras)  och  därefter  behandlas.  Det  är  denna  kontext  av utredning  och  diagnostisering  som  det  samlade  materialet  ska  förstås  utifrån. Inledningsvis  presenteras  den  medicinsk-psykologiska  och  den utvecklingspsykologiska  tolkningsrepertoaren  var  för  sig,  på  de  sätt  de  utlästes  i  utredarnas tal. Sedan diskuteras hur dessa tolkningsrepertoarer verkar i skapandet av möjliga och omöjliga subjektspositioner för de transsubjekt som söker hjälp vid dessa mottagningar.  Avslutningsvis  presenteras  exempel  på  hur  repertoarerna  dels samverkar  i  utredarnas  sätt  att  producera  trans,  dels  är  motstridiga  och  skapar ideologiska dilemman. En transpolitisk repertoar kommer kort att lyftas fram i den avslutande delen.Medicinsk-psykologisk tolkningsrepertoarUtredningsteamen är en del  av en psykiatrisk verksamhet  där  diagnostisering  och utredning  är  centrala  inslag.  I  utredarnas  tal  återkommer  beskrivningar  som  kan kopplas  till  en  medicinsk-psykologisk  tolkningsrepertoar  där  trans  förstås  utifrån diagnostiska kriterier. Extrakt 1: Teamkonferens5

5För att underlätta läsningen av extrakten i resultatkapitlet har personerna tilldelats en bokstav utifrån vilken 
profession de tillhör. P: psykolog, S: Socionom, L: Läkare och Lisa: Lisa, intervjuledare. Märk dock att det rör 
sig om flera olika psykologer, socionomer och läkare som kommer till tals. En bokstav motsvarar alltså inte en 
individ förutom Lisa: Lisa. 
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L: Men jag tycker det är så knepigt eftersom vi anser att transsexualism ä/skulle va en psykiatrisk diagnos(.) som ju är ändå en ganska tung eh sak, så skulle det inte räcka för att öppna dörren på en allmän psykiatrisk mottagningI  extraktet  ovan  formuleras  transsexualism  som  en  psykiatrisk  diagnos.  Även  om liknande  resonemang  förekommer  så  är  detta  extrakt  ganska  ensamt  om  att producera en sådan tydlig placering. I materialet framträder snarare motsättningar och ambivalenser kring om trans ska förstås som en diagnos och sjukdom, eller inte.  Den medicinsk-psykologiska tolkningsrepertoaren är närvarande i utredarnas tal men den får  sällan stå oemotsagd,  utan följs  av motsägelser  och ideologiska dilemman. Denna tolkningsrepertoar visar sig dels i förklaringar av transsexualism som konstant, dels  i  hur  trans  placeras  inom,  och  ständigt  relateras  till,  psykisk  ohälsa  och  en psykiatrisk  kontext.  Den  medicinsk-psykologiska  tolkningsrepertoaren  presenteras här i tre teman:  En autentisk berättelse,  Psykisk ohälsa och trans och  I en psykiatrisk  
kontext.
En autentisk berättelseNär utredarna ombeds att svara på hur de skulle förklara transsexualism för någon som inte känner till fenomenet återkommer tillblivelsen som central för förklaringen. I  dessa  beskrivningar  betonas  det  biologiska  och  medfödda  i  tillståndet.  Detta  kan förstås som en essentialistisk syn på autenticitet, där tillståndets autenticitet bedöms utifrån berättelsen om dess ursprung. Det autentiska transsexuella subjektet har känt sig  ”fel” sedan  barndomen.  Detta  kan  förstås  som  att  trans  upprepade  gånger begripliggörs  som  fast,  konstant  och hos  individen  ursprungligt.  Samtidigt  lämnas öppningar i  utredarnas tal  för att det inte  alltid är så,  när de till  exempel  säger ”i vanligaste fall”.Extrakt 2: Individuell intervjuP: Det är en person som, i vanligaste fall, alltid har upplevt sig vara i (.) fel kön,  att  inte  känna sig  riktigt  hemma i,  när  dom får dom här  könsattributen som kommer i puberteten (Lisa: Mhm) Att det är nånting som är fel(Lisa: Mm)Extrakt 3: Individuell intervjuP: Ehm, då skulle jag säga att eh det är… på mitt jobb då, så träffar jag människor som eh upplever det som att dom har(.) blivit födda i fel kön. Eh(.) och man vet inte riktigt vad det beror på men det(.) tycks som att, eller det är så, att för en del så(.) så känns det som att man är i helt fel(.) kroppI båda extrakten betonas det konstanta i tillståndet; utredarna refererar till att  alltid ha  upplevt  och att  ha  blivit  född i  fel  kön.  Den autentiska  transsexuella  förväntas producera en barndomsberättelse som stämmer med denna berättelse om att känna sig fel; att befinna sig i fel kön. När den autentiska berättelsen uteblir beskrivs detta som problematiskt av utredarna.
17



Extrakt 4: Individuell intervjuP:  […]  alltså  personen(.)  kan  faktiskt  inte  prestera  nån sån här  barndom/en trovärdig barndomsanamnes, eller nån egen upplevelse av att så var det, utan det här har vuxit fram (Lisa: Mm) Och(.) då, då hamnar vi ju i lite bryderi, för, för  det vet vi ju att det är en, det ska liksom inte vara via nån transvestism, det är en  annan grej. (Lisa: Mm) Jag vet inte om det är så ann/alltså[…]Patientens6 förmåga  att  leverera  en  trovärdig  berättelse  om sitt  liv  framställs  som mycket central  för utredarnas möjligheter att  differentialdiagnostisera mellan olika transuttryck. Här positioneras transvestism som en ”annan grej” mot transsexualism och framställs därmed som kvalitativt annorlunda. Transsexualism och transvestism förstås som tillstånd som är möjliga att särskilja. Fortsättningen på extraktet antyder dock möjligheten att det kanske inte är så annorlunda och en ambivalens i utredarnas förståelse framträder därmed. Utifrån förståelsen att den autentiskt transsexuella patienten alltid har känt sig fel, blir  patienter  med  hög  ålder  problematiska  när  utredarna  utgår  ifrån  en  medicinsk-psykologisk tolkningsrepertoar.  I detta extrakt framställs personen alltid ha haft den nu önskade könsidentiteten och detta ställs mot beskrivningen av patienten som äldre. Det  kan  läsas  som  att  en  berättelse  konstrueras  för  att  möjliggöra  förståelsen  av patienten som autentisk transsexuell, trots den höga åldern.Extrakt 5: TeamkonferensP: Alltså, det var ju [namn] som ville ha en(.) second opinion, en psykologisk,  utifrån att hon tyckte att han var lite… diffus(.) (L: Mm) P: På ett svävande sätt, och det här är ju en(.) äldre… Det är ju en man, snart femti plus, som nog alltid egentligen har haft en(.) kvinnlig könsidentitet.Davy  (2010)  kallar  den  psykiatriska  bedömningen  av  transsubjekten  för 
authentication. En autentisering, eller verifiering av äktheten, av transsexualismen hos patienten  som  den  psykiatriska  expertisen  är  satt  att  genomföra  i  och  med  sin utredning. I likhet med andra studier (exempelvis Nieder & Richter-Appelt 2011) visar Davy att det inte är ovanligt att de sökande övar in en berättelse med de stereotypa svar som de tror att den psykiatriska expertisen förväntar sig. I extraktet ovan är det istället  utredarna  som  skapar  en  berättelse  för  att  producera  det  transsexuella subjektet som autentiskt. Liknande förståelser av äkthet och autenticitet blir tydliga i  utredarnas beskrivningar av transitionsprocessen. Denna process beskrivs av de allra flesta  som  en  korrigering  till  skillnad  från  ett  byte.  I  följande  extrakt  beskrivs könsbytet till  och  med  som  omöjligt,  det  enda  som  kan  göras  är  utifrån  denna 
6De personer som i denna kontext kan definieras som utredarnas patienter kommer jag att omväxlande 
benämna patienter och personer. Eftersom jag inte varit i kontakt med dessa personer vet jag inte hur de 
ställer sig till att kallas patienter, jag gör dock avgörandet att eftersom de i denna kontext innehar positionen 
som just patienter så underlättar det för läsningen om jag beskriver dem så.
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förståelse att korrigera könet för bättre överensstämmelse.Extrakt 6: Individuell intervjuP: […] för dels tror jag inte man kan byta kön(.)utan det handlar om att bli det man känner att man är och då är det ju inte att byta, då är det ju mer att, att full… fullborda eller komma så rätt som möjligt i det man är som individDen autentiska berättelsen och den betydelse den tillskrivs i materialet kan jämföras med den dikotoma uppdelning som beskrivits i tidigare forskning, där trans förstås som en genuin identitet som finns eller inte finns hos patienten. Nieder och Richter Appelt (2011) beskriver denna dikotoma förståelse som en antingen/eller syn. Den betydelse  som  lagts  i  denna  diskursiva  uppdelning  mellan  äkta  och  falsk transsexualism har varierat. Särskiljandet mellan äkta och falsk har bland annat gjorts utifrån  transpersonens  sexualitet,  där  en  heterosexuell  läggning  efter  korrigering bedömts som mer äkta. En bedömning som vilar på en uppenbart heteronormativ syn.  Särskiljandet har även baserats på utredarnas bedömning av subjektets förmåga att 
passera som  det  önskade  könet.  Nieder  och  Richter  Appelt  påpekar  hur  en psykomedicinsk diskurs, eller tolkningsrepertoar, kring den autentiska transsexuella identiteten hela tiden förstärks genom att de som söker vård berättar den historia de vet  att  vårdpersonalen efterfrågar.  Davy (2010)  identifierar  en autenticitetsdiskurs som en nyckel till acceptans i mötet med vården för de transsubjekt hon intervjuat.  Hon  menar  dock  att  hennes  informanter  inte  använde  sig  av  ett  essentialistiskt autenticitetsbegrepp. Istället kan deras sätt att använda begreppet beskrivas som en diskursiv produktion för att försäkra sig om rätten till behandling.
Psykisk ohälsa och transEtt  återkommande  tema  i  utredarnas  tal  är  relationen  mellan  trans  och  (andra) psykiatriska problem hos patienterna. Denna koppling beskrivs vid flera tillfällen som problematisk  och  som  försvårande  för  både  utredning  och  behandling.  Hur  dessa psykiatriska  besvär  förstås,  och  hur  en  eventuell  koppling  till  patientens transsexualism  begripliggörs  av  utredarna  leder  till  helt  skilda  konsekvenser  för patienten. I vissa tal blir den psykiatriska problematiken det som avgör att patienten inte får genomgå behandling.Extrakt 7: TeamkonferensL: […] och hon(.) uppfattade sig själv som transsexuell och ville absolut byta kön,  men hon fick alltså nej därför att hon(.)hade väldigt mycket annan  psykiatrisk problematik.Uteslutandet av andra psykiatriska besvär beskrivs i intervjuerna som en väsentlig del i utredningen och förståelsen av dessa besvär blir till synes avgörande för utredarnas bedömning  av  patientens  transsexualism.  Detta  kan  kopplas  till  den  medicinsk-psykologiska förståelsen av transsexuell autenticitet, där det som kan tolkas som bevis mot  att  det  transsexuella  tillståndet  är  medfött  och  konstant  leder  till  ett 
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underkännande av patientens autenticitet.Extrakt 8: Individuell intervjuP: […] och nån måste ha sagt, nån, alltså kanske… jag vet inte, måste det vara en di/ måste det vara en psykiatrisk diagnos för att man ska utesluta att det inte är nån annan psykiatrisk störning, nej egentligen inte. Men det måste ske en klinisk process där man utesluter att det finns en annan psykiatrisk störning I talet om psykiatrisk samsjuklighet återkommer behovet av psykoterapi för att hjälpa patienterna tillrätta med det som varit svårt med att leva som transsexuell. Här kan en förståelse utläsas av det rimliga och vanliga med att psykiska besvär kommer som en konsekvens av det transsexuella tillståndet. Trans förstås här som ett möjligt trauma med psykisk ohälsa som rimlig följd.Extrakt 9: Individuell intervjuP:  Sen tror  jag  att  många  har  farit  väldigt  illa  under  sitt  liv  och kan behöva psykoterapi för upprättelse och självkännedom och, och sånt va men alltså inte som en sorts eh(.) korrigering eller att man ska liksom få folk att ändra sig Att identiteten som transsexuell kan leda till andra psykiska besvär kan alltså förstås som relativt  normaliserat  och utredarna verkar  se  detta  som en ibland oundviklig påföljd. När de psykiatriska besvären istället förstås som orsak till den transsexuella identiteten  hos  patienten  begripliggörs  patientens  upplevelse  annorlunda.  Vid  vad som beskrivs som psykologiska skäl till  tillståndet beskrivs eventuella korrigerande operationer som olämplig behandling.Extrakt 10: Individuell intervjuP: Ehm sen finns det ju dom som ha/ogillar eller avskyr till och med sitt eget kön  men av  andra skäl,  kanske psykologiska skäl,  man kanske har  vart  utsatt  för sexuella övergrepp, man kanske… Ja det kan va olika saker som har hänt i livet som gör att man vill komma ifrån sitt biologiska kön. (Lisa: Mm) Ehm det är ju egentligen nånting som inte ska(.) ut/ja liksom utredas ska det göra men det kanske inte ska opereras eller behandlas hormonellt utan då kanske det handlar om psykoterapi, eller annat för att, för att kunna få klarhet i drivkrafternaHär  beskrivs  psykologiska  orsaker  till  att  patienterna  sökt  hjälp  på  mottagningen, vilket  verkar  underkänna patienten för  könskorrigerande  behandling.  Psykologiska orsaker  ogiltigförklarar  transsexualismen  och  leder  till  att  det  läses  som  icke-autentiskt.  Den autentiska transsexualismen produceras återigen som medfödd och som  icke-psykologisk.  Det  kan  läsas  som  att  ett  psykologiskt  trauma  i  patientens barndom  exkluderar  möjligheten  till  en  autentisk  transsexualism.  Den  diskursiva produktionen  av  äkta,  eller  autentisk,  transsexualism  som  medfödd  och  falsk transsexualism som förvärvad och som reaktion på psykologiska skeenden ligger i linje med den uppdelning som Nieder och Richter-Appelt (2011) beskriver utifrån sin studie.
20



En psykiatrisk kontextEn medicinsk-psykologisk förståelse kan även utläsas i utredarnas ambivalenta tal om de transsexuella patienterna ibland som psykiatripatienter och ibland som för friska för att ses som patienter. Här uppenbarar sig en motsättning och ett spänningsfält i  intervjuerna.  Förståelser av trans som psykopatologi kan utläsas i intervjuerna, men ofta beskrivs en sådan förståelse  som tveksam och problematisk.  Utredarna glider mellan att beskriva patienterna som just patienter och sjuka, till att beskriva dem som personer snarare än patienter och som speciella inom psykiatrin på grund av sin brist  på sjukdom.Extrakt 11: Individuell intervjuP:  […]  eh  utan  jag  ser  nog  mer  patienten  som  en  patient.  Alltså  som  en psykiatripatient i allmänhet, fast man behöver ju inte ens ha några psyki/här är ju lite speciellt för man behöver inte ens ha några psykiatriska egentligen. (Lisa: Näe) Förstås. Men, det blir, alltså(.) hoppa över det här med psykiatri och titta på personlighet då, så.Denna glidande förståelse av patienterna som ibland friska icke-patienter, ibland sjuka patienter kan även skönjas i talet om sjukvårdens gränser. Här framträder avvägningar i frågeställningar om både teamens roll i bedömningen och sjukvårdens uppgift och gränser.Extrakt 12: GruppintervjuS: […] alltså med läkarhjälp eller så.  Det är svårt att  säga vad man tycker för det(.) d [skrattar] det, det är ett, det blir ju, måste ju bli ett samarbete kring det här i så fall, om det är okej om det blir bra eller, eller om det är omöjligt eller nej  det här ska inte samhället betala utan det här får man betala själv i så fallP: Jo det testar ju sjukvårdens gränser liksomOvanstående extrakt är hämtat från en diskussion om de subjektspositioner som faller utanför ramarna för de rådande diagnoskriterierna. Här framträder ett tal där vissa transsubjektiviteter förstås som utanför sjukvården, eller åtminstone på gränsen. En ambivalens  kan  skönjas  kring  om  dessa  subjekt  verkligen  ska  befinna  sig  i  en psykiatrisk kontext, och hur de i så fall ska hanteras. Även här kan alltså en uppdelning utläsas,  en  uppdelning  mellan  de  subjektspositioner  som  är  möjliga  att  inta  för transpersoner för att få tillgång till behandling och de positioner som inte är det. I  nästföljande  extrakt  placeras  transpersoner  återigen  i  en  sjukvårdskontext,  med jämförelser med andra delar av sjukvården.Extrakt 13: GruppintervjuP: Sen så tycker jag att eh det här genoms... [ljud utifrån hallen] Utredningen7 hade väl en liten underton av att ska inte folk få göra som dom vill, (S: Mm) Om 
7  ”Utredningen” syftar här på Socialstyrelsens utredning som nämndes i inledningen: Transsexuella och 

övriga personer med könsidentitetsstörningar(2010).
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dom blir gladare av det, kan jag känna. (Lisa: Mm) om man(.) raljerar lite, men(.)  eh  det,  det  ska  man  ju  vara  lite  medveten  om  att  det  gäller  ju  inte  annan sjukvård[skrattar till] faktiskt (Lisa: Mm) Och eh, det som man/ ja det ska dom få göra om det är bra för dom, då är frågan hur/ nu är vi nån slags prövoinstrument här  [instämmande  hummanden].  och,  och  det  är  frågan  hur  eh  vårt  arbete kommer se ut om vi inte har nånting att hålla oss efter (Lisa: Mm) Det blir lite  lurigt. Men det kanske går att eh förhålla sig till det också men det, det är ju en  annan eh karta. (Lisa: Mm) Är det dom som skriker högst som ska få då eller? Ja men det kan ju faktiskt bli så [instämmande hummanden].  Är det dom som är bäst på att argumentera som ska få då eller? Det finns en sån sida av det. (S, S & Lisa: Mm) Eller är det dom som bäst behöver det, eller, vad är bästAtt  placera  dem  i  denna  sjukvårdskontext  kan  även  läsas  som  ett  maktutövande eftersom denna kontext producerar patienter med behov av hjälp och fråntagna deras självbestämmande.  I  slutet  av  extraktet  framställs  patientens  bästa  som  det övergripande  målet.  Underförstått  är  att  de  som  kan  avgöra  patientens  bästa  är utredarna, inte patienterna själva. Den medicinsk-psykologiska tolkningsrepertoaren utläses här som en central del av utredarnas sätt att producera trans. Det är dock tydligt att denna tolkningsrepertoar inte står ensam, utan kantas av ambivalenser och motstridigheter. Utredarna pendlar mellan att förstå trans som ett medfött patologiskt tillstånd och att försöka beskriva trans  i  termer  av  en  identitetskris  eller  en  naturlig  variation.  Den  medicinsk-psykologiska tolkningsrepertoaren producerar vissa specifika subjektspositioner som möjliga för transpersoner att  inta för att  få  tillgång till  önskad behandling.  För  att förstås som möjlig för behandling måste patienten producera en berättelse som gör att denne kan läsas som autentisk i sin transsexualism. Detta är en berättelse som börjar i  barndomen  och  inbegriper  en  känsla  av  att  vara  fel.  När  patientens  berättelse innehåller övergrepp eller andra psykologiska trauman blir däremot patienten omöjlig för  behandling,  eller  hänvisas  till  en  psykologisk  behandlingsform.  På  samma  sätt utesluts  det  transsubjekt  som bedöms  lida  av  annan psykiatrisk  problematik  eller psykisk  störning.  Davy  (2010)  menar  att  den  pluralism  som  finns  bland  olika transsubjektiviteter visar  på hur  missvisande de stereotyper som skapats  inom en medicinsk-psykologisk och juridisk kontext kan vara. Hon påpekar att den diskursiva och  kroppsliga  mångfald  av  transsubjekt  som  återfinns  manar  till  kritik  av  de dikotoma  modeller  som  kringgärdar  diskursiva  produktioner  av  trans,  både  inom forskning och klinisk verksamhet. Utvecklingspsykologisk tolkningsrepertoarDen  utvecklingspsykologiska  tolkningsrepertoaren  kan  utläsas  i  utredarnas  tal  på både direkta och indirekta sätt.  Vid några tillfällen återfinns utvecklingspsykologin som  en  uttalad  referens  för  psykologerna  att  luta  sig  mot.  Utvecklingspsykologin beskrivs här som central i deras utredningsarbete och i bedömningen av patienternas historia och autenticitet. 
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Extrakt 14: Individuell intervjuP:  […] därför att  jag,  som psykolog,  jobbar(.)  med könsidentiteten,  tycker jag (Lisa: Mm) Liksom, alltså det är min, det är min lilla pusselbit i det här, så. (Lisa: Mm) Ehm(.) ja. Svarar det på frågan?Lisa: Mm. [skrattar] Ja, men hur, hur tänker du om det, om det här med, du säger  att du jobbar med könsidentiteten?P:  Att  jag tycker att  jag/eller och,  och då är det med betoning på identiteten (Lisa: Mm) Att det är det som jag är bra på. (Lisa: Mm) Eh jag ska inte säga att jag är så himla bra på könsidentitet heller[...] och i det fall jag liksom… jag relaterar det ganska mycket till  eh person/ alltså personen och identitetens utveckling relaterar jag till det allmänna liksom(.)hög av kunskap som jag har som psykolog utifrån utvecklingspsykologin.Extrakt 15: Individuell intervjuP:  […]  å  andra  sidan  så  skulle  ju  det  kunna  ses,  också  i  ett utvecklingspsykologiskt  tänkande,  som att  utveckling  är  alltid  möjlig  och kan alltid ske, (Lisa: Mm) Vid någon punkt i livet när som helst. (.) och alltså alla dom här resonemangen, de det kan bara psykologer föra, för vi är dom enda som har liksom den utbildningenUtvecklingspsykologin bildar här en del av den expertkunskap psykologer har och som ger dem tillgång till en särskild plats i utredningsteamen i egenskap av just psykologer. Därmed blir hävdandet av denna kunskap, i intervjusituationen men potentiellt även i teamarbetet, ett sätt för psykologerna att bekräfta sin subjektsposition som experter och  professionella  och  därmed  försvara  ett  maktutövande  gentemot  patienterna. Utvecklingspsykologin som fält utgör ett av den vetenskapliga psykologins huvudfält. Som  sådant  vill  utvecklingspsykologin  vara  en  av  de  stora  berättelserna  om människan  och  den  främsta  berättelsen  om  barns  utveckling  (Walkerdine  1993). Enligt  Walkerdine  sammanfaller  framväxten  av  en  utvecklingspsykologi  med  en förändrad syn på barnet, en syn som delvis kan hänföras till införandet av skolgång i västvärlden.  Utvecklingspsykologin  ska  således  inte  förstås  som  en  objektiv representation utan som en diskursiv produktion av mänsklig utveckling i en specifik social kontext. Talet  om  utveckling  och  identitet  återkommer  i  materialet,  även  när utvecklingspsykologin  inte  pekas  ut  som  kunskapskälla.  De  antaganden  och föreställningar som kan sägas höra samman med en utvecklingspsykologisk förståelse och  som  kommer  till  uttryck  i  utredarnas  tal  kategoriseras  här  i  två  teman: 
Ålder/mognad och autenticitet och En integrerad identitet.

Ålder/mognad och autenticitetI  utredarnas  beskrivning av  dilemman och deras  redogörelser  för  olika  patientfall  framkommer  tydliga  föreställningar  om  hur  ålder  och  mognad  spelar  in  för  hur autentisk och säker det transsexuella subjektet upplevs.  I  detta stycke kopplas ung 
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ålder samman med osäkerhet. Det verkar till en början som att osäkerheten finns hos utredarna själva, men, som i extraktet nedan, förskjuts osäkerheten effektivt genom retoriska grepp till att framför allt ligga hos patienterna.  Osäkerheten beskrivs inte som något patienterna själva uttrycker, utan den tillskrivs dem snarare  på grund av deras unga ålder.Extrakt 16: Individuell intervjuP: Och sen så [hör ej] unga mer eller mindre osäkra är väl en falang. Just osäkra utifrån att dom är så himla unga. (Lisa: Okej) Dom är ju säkra (Lisa: Mm) Men samtidigt  inte  (Lisa:  Mm)  För  att  dom  har,  dom  vet  faktiskt  inte  vad  som komm/vad som komma skall (Lisa: Näe) Dom har inte levt det livet, dom har inte erfarit hur det är[...]Osäkerheten antas alltså komma med brist på erfarenhet, det blir en egenskap som tillskrivs patienterna utifrån utredarnas egna föreställningar om erfarenhet, ålder och utveckling. Här kan en normativ förståelse av utveckling och mognad utläsas, där en viss ålder antas motsvara en viss nivå av mognad, och därmed säkerhet. Roen (2011) påpekar  hur  frågor  om  säkerhet  kan  kopplas  till  kliniska  förhandlingar  om  makt. Genom att kontrollera osäkerheten hos patienten och förminska den osäkerhet som är en del av den kliniska verksamheten i sig försvarar klinikern sin rätt att utöva makt.  Utredarnas sätt att tillskriva patienten positionen som osäker kan därför förstås som ett maktutövande. I  intervjuerna  beskrivs  även  frågan  om  mognad  och  erfarenhet  som  relevant  i bedömningen av motivation hos  patienten.  Om patienten har  bristande motivation menar utredarna att de kan återkomma vid ett senare tillfälle. "[...]man kan ju alltid säga att nu är jag beredd." Det skulle kunna läsas som att den konträra könsidentiteten kan mogna fram,  om personen inte  är  beredd nu kan den vara  det  vid  ett  senare tillfälle. Ibland beskrivs dock denna omognad som ett uttryck för ett annat skäl till att önska behandling, annat än den autentiska transsexualismen.Extrakt 17: Individuell intervjuP: Alltså vi måste ju ta reda på om det är någonting annat som den här personen uttrycker(.) (Lisa: Mm) med att önska könskorrigering. Ehm för det kan det ju faktiskt vara.Lisa: Mm. Som till exempel?P:  eh  som till  exempel  ehm(.)  ja,  identitetslöshet  allmänt.  (Lisa:  Mm)  Eh  ett identitetssökande(.) i allmänhet (Lisa: Mm) Ehm en omogenhet och brist på eh sociala erfarenheter som eh som befrämjar identitetsutvecklingHär framträder omognad hos patienten som ett skäl till att exkludera patienten från könskorrigerande  behandling.  Detta  kan  kopplas  till  de  förståelser  av  trans  och psykiatriska  problem  som  jag  beskrev  i  kapitlet  om  den  medicinsk-psykologiska tolkningsrepertoaren. Omogenheten tolkas som en brist på identitet vilket uppfattas 
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som något annat än en autentisk transsexualism. Utifrån detta kan konstateras att för att  förstås  som  autentisk  transsexuell  krävs  en  utvecklad  identitet.  Hur  en  sådan identitet bör se ut preciseras inte mer här. Det är inte bara omognad och låg ålder som kan uppfattas som problematiskt, även när patienten uppnått en enligt utredarna för hög ålder ifrågasätts autenticiteten.Extrakt 18: Individuell intervjuP:  […]och  som  var  då,  hade,  det  här  kom  fram  när  han  var  fyrtiotvå  eller fyrtiofem, och det är lite väl sent för att debutera som transsexuell.Om  patienten  inte  träder  fram  som  transsexuell  förrän  i  sen  ålder  leder  det  till  tveksamhet och patientens problem måste förstås på något annat sätt, då inte i termer av transsexualism. I extraktet nedan kan det tolkas som att för att det ska vara möjligt att läsa patienten som transsexuell trots hög ålder krävs en barndomsberättelse som stämmer med den förväntade transberättelsen.Extrakt 19: Individuell intervjuP: Eh om du aldrig nånsin har tänkt en tanke förrän(.)  eh du skiljde dig i 57 års ålder, att du tillhörde det andra könet, (Lisa: Mm) så då måste du kanske försöka ha en annan förståelse av vad det kan vara för nånting. Men du måste ju ändå anamnestiskt försöka rekonstruera den här… kan det ha funnits liksom tecken under (.) under uppväxten och i den (Lisa: Mm) [P skrattar] övriga utvecklingen som (Lisa: Mm) som har tytt på detta.Under detta tema framträder tydliga begränsningar när det gäller ålder och mognad för  patienternas  möjligheter  att  bli  begripliga  som  autentiskt  transsexuella. Begränsningen gäller både låg och hög ålder, och blir stundtals motsägelsefull.  Den låga åldern förstås som problematisk eftersom det uppfattas som en brist på mognad och erfarenhet vilket gör transsubjektet mindre trovärdigt. På samma sätt innebär hög ålder hos patienten både säkerhet och osäkerhet gällande bedömningen av patientens autenticitet.
En integrerad identitetIdentitetsutvecklingen hos patienterna beskrivs som en central  del i  psykologernas utredningsfokus.  Flera  av  psykologerna  återkommer  till  hur  patientens identitetsutveckling  är  viktig  i  deras  utredning  och  hur  den  ställs  i  relation  till  könsidentiteten.  Talet  om  könsidentitet  formuleras  ibland  i  termer  av  grader  av 
genomförd könsidentitet.  Detta kan förstås som att  patienterna befinner sig  i  olika faser  av  en  utveckling  mot  att  integrera  sin  konträra  könsidentitet  i  sin  övriga självidentitet, där vissa patienter beskrivs som ”väl etablerade” medan andra behöver stöd i denna identitetsintegrering.Extrakt 20: Individuell intervjuP: […] nu är det ju så att många är ju redan väl etablerade i sin(.)tillkommande könsidentitet och det, man tycker inte att man kommer ha några problem med 
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det.[...] Till att man går här ganska regelbundet i samtal för att man tycker att det  är en jobbig process och man vill ha stöttning i den och så. Så det beror precis på var  man,  var  man  befinner  sig  liksom  i  förhållande  till(.)sin  tillkommande könsidentitet.Extrakt 21: Individuell intervjuP: […] men vad som är gemensamt ändå mellan eh ol/ dom olika professionerna det är ju att vi alla(.) försöker bedöma(.) vad är det för slags könsidentitet det  handlar om och var (.)  i(.)  ehm en process med en,  med den könsidentiteten befinner sig den här personenI  intervjuerna  återkommer  beskrivningar  av  hur  patienternas  identitetsutveckling stannar av eller aldrig påbörjats. Detta kopplas till hur patienterna väntar på att få  tillgång till  könskorrigerande behandling.  När  psykologerna  beskriver  de  uppgifter som  är  kopplade  till  deras  yrkesroll  i  utredningsarbetet  återkommer  talet  om  en behandlande  del.  Det  beskrivs  som  en  utvecklingsterapi  där  psykologen  har  som uppgift att stödja patienten i utvecklandet av en identitet eller personlighet. Utan hjälp från behandlarna riskerar patienten att efter genomförd behandling bli ”tom” i sitt nya kön.Extakt 22: Individuell intervjuP: För att eh mycket i, i identitetsutvecklingen sätts liksom på vänt hos den som har  hållit  inne  med  upplevelsen  av  vem  dom egentligen är  (Lisa:  Mm)  och utifrån (.) socialt tänkande så utvecklas ju identiteten tillsammans med andra så att, vilken kvinna är jag(.) eh om jag inte har levt som en kvinna (Lisa: Mm) Alltså hur mycket socialt kön, alltså liksom att ha en tillhörighet att, att, att ha  en tillhörighet.Extrakt 23: Individuell intervjuP: I och med att det här inte bara är en biologisk resa från ett kön till ett annat, utan det handlar om en identitet, oavsett vilket kön man har (Lisa: Mm) så är det vi som har(.) kompetensen(.) att jobba med identitetsutveckling(Lisa: Mm) Det är ju den högsta av våra neurotiska konflikter, som man hela tiden står och tram/å vem är jag och vad gör jag? (Li: Mm) Och det är ju inget patologiskt. Så att, man kan bli väldigt tom i sin nya, i sitt nya kön(.) om man liksom inte har kunnat(.) våga bygga den(.) tidigare hellerHär framträder en förståelse av kön som socialt format där frånvaron av denna sociala formning riskerar att göra personen könlös, eller kanske snarare genuslös. Detta kan kopplas till en förståelse av kön som kroppslighet och kön som identitet som separata. Mary Brown Parlee (1996) påpekar i  sin granskning av psykologiska förståelser av kön och kroppslighet att även om det har skrivits om kroppsliga processer inom den vetenskapliga  psykologin  sedan  psykologins  etablering  så  har  psykologin  som vetenskap,  till  skillnad  från  andra  närliggande  ämnen,  till  stor  del  ignorerat  den 
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omvälvande diskussion som möjliggjordes genom Foucaults bidrag till förståelser av kön och kroppslighet.  Brown Parlee menar att psykologiska konceptualiseringar av kön och genus  framför  allt  består  av  en  uppdelning där  kön får  representera  den anatomiska grunden varifrån genusskillnader utgår. Det är möjligt att läsa utredarnas förståelser av utvecklingen av en könsidentitet utifrån denna uppdelning av kön och genus.  En  frånvaro  av  en  (korrekt)  könad  kropp  leder  på  så  sätt  till  en  brist  på utvecklat genus. Det  är  inte  bara  psykologen  som  fungerar  som  ett  identitetsutvecklande  stöd. Utredarna  återkommer  till  hur  utredningen  som  sådan  ska  hjälpa  patienterna  att utvecklas.  Här  framträder  en  bild  av  utredningsgången  som  en  del  av  en utvecklingsprocess hos patienten,  där det  ena steget  bör passeras innan nästa kan påbörjas. Detta kan jämföras med idén om att begripliggöra barns beteenden i termer av utvecklingssteg, vilket kan spåras tillbaka till Darwins studier av sin son, inspirerad av sin egen evolutionsteori (Walkerdine 1993). Studier av barn blev populära i både USA och Europa och de modeller som togs fram byggde i allmänhet på en tanke om stegvis  förändring.  Piagets  modell,  som  beskriver  en  sådan  stegvis  utveckling  där kognitiv  mognad  är  det  slutgiltiga  målet,  fick  stort  genomslag  och  har  spelat  en betydande roll för hur vi i västvärlden ser på barns utveckling. En liknande förståelse av  utveckling  som  en  trappa  med  fördefinierade  steg  och  slutmål  kan  skönjas  i utredarnas  tal  om  patienternas  utvecklingsprocess.  Detta  är  dessutom  en utvecklingsprocess som antas ske parallellt med utredning och behandling. Öppenhet beskrivs till exempel som en central del i denna utveckling, och som ett krav för att  patienten ska få gå vidare i behandling.Extrakt 24: TeamkonferensL: Ja. Man kan ju inte liksom hoppa över(.) barnen tycker jag (L & P: Näe)//Att  nånstans så [...] Alltså, att han måste ju(.) ta det här med sin familj på något sätt. (L: Mm) Det kräver vi ju av alla, eller hur?Extrakt 25: TeamkonferensP:  Har  nån  följt  henne  i  real-life,  innan  man  sätter  igång  med hormonbehandlingen så ska man ju ha hållit på med real-life//L: //Ja det är ju bara jag som har träffat den här patientenP: Och hur har hon reagerat(.) utvecklingsmässigt i real-life testetL: Ja, du vet det här är inte särskilt långt inte utan det är…P: Hon ska ju gå ett(.) ett och ett halvt år//och pröva på och möta med sinaReal-life  perioden beskrivs  i  materialet  som en period  när  patienten ska  visa  och berätta för sin omgivning om sin nya identitet. Även om denna period kan beskrivas  som ett tillfälle för patienten att testa den nya identiteten för sin egen skull så är det  nästan uteslutande i termer av öppenhet och att komma ut inför andra som utredarna talar om real-life. Bockting och Coleman (2007) beskriver vad de kallar för komma-ut  
processen och  hur  den  kan  gestaltas  som  en  utvecklingsmässig  process  hos  olika 
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transsubjekt.  De  modeller  de  redogör  för  har  många  likheter  med  psykologiska modeller  för  homosexuell  identitetsutveckling8.  De  har  båda  sin  grund  i  de stegmodeller  för  barns  utveckling  som  återfinns  inom  utvecklingspsykologin. Modellerna  beskriver  en  utveckling  mot  en  integrerad  identitet  och  i  både identitetsmodellerna för homosexualitet och modellerna för komma-ut processen hos 
transgender  (transpersoner)  ingår  steget  att  komma  ut,  det  vill  säga  berätta  för omgivningen om sin identitet,  som ett  väsentligt  steg på vägen mot  en integrerad identitet. Den modell som Bockting och Coleman själva formulerat består av stegen 1. Innan  komma-ut,  2.  Komma-ut,  3.  Upptäckande,  4.  Intimitet  och  5. Identitetsintegration. Denna förståelse av komma-ut processen som en väsentlig del av identitetsutvecklingen kan alltså utläsas i utredarnas förståelser av sina patienter. Beskrivningar av hur behandlingen innebär en utvecklingsprocess, en utveckling från det ena till det andra, återkommer i materialet. Det finns dock även beskrivningar där bristen på utveckling eller förändring är i fokus. Här menar utredaren att patienten kan  gå  igenom en  utredning  och  behandling  men  fortsätter  ändå  att  vara  samma person, ibland till vad utredaren beskriver som patientens egen besvikelse.Extrakt 26: Individuell intervjuP: […] Man sätter sitt liv på vänt och så tänker man att det ska lösa sig en massa  saker, när man kommer ut på andra sidan. Problemet är att om du har ställt ditt liv på vänt, alltså yrke eh utbildningar, livs/ eh familjebildning, relationer eh allt möjligt sånt på vänt, så är det inte så himla lätt att ta upp det sen. (Lisa: Näe) För  det där ska ju… det där måste ju stämma med vem du är, på nåt vis. Och så tror man att man ska bli så himla mycket en annan, och det blir man ju inte. Man är ju fortfarande samma [P skrattar]kassa person på nåt vis i så fall, om det är så.En motsättning blir tydlig mellan förståelser av patienten i en utvecklingsprocess där en  tydlig  väg  och  ett  tydligt  mål  finns  formulerat,  och  som  i  extraktet  ovan  när frånvaron av utveckling snarare  understryks.  Detta kan förstås  som ett  ideologiskt dilemma där en utvecklingspsykologisk tolkningsrepertoar ställs mot en medicinsk-psykologisk  förståelse  av  individen  som  en  oföränderlig  enhet.  Det  är  dock  även möjligt att läsa extraktet ovan som en beskrivning av ett misslyckat subjekt som inte genomgått en korrekt utvecklingsprocess. Det fungerar som en beskrivning av hur det blir för patienten om denna avstår från att utvecklas i  behandlingen, med hjälp av utredarna. Den  utvecklingspsykologiska  tolkningsrepertoaren  framträder  som  en  viktig utgångspunkt för utredarnas förståelser av sina patienter. Denna tolkningsrepertoar är dock inte alltid entydig, och när den ställs mot andra tolkningsrepertoarer uppstår ibland  ideologiska  dilemman.  Den  utvecklingspsykologiska  förståelsen  skapar begränsningar för vilka subjektspositioner som blir möjliga för utredarnas patienter 
8Dessa modeller har kritiserats bland annat för att exkludera andra icke-heterosexuella identiteter som 
exempelvis bisexuell identitet (Horowitz & Newcomb 2002).
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att  inta.  Positionen  som transperson  med  lite  livserfarenhet  är  ett  exempel  på  en subjektsposition som riskerar att underkännas av utredarna. Patienter med en annan utvecklingsbana  än  den  förväntade  beskrivs  som  problematiska,  som  svåra  fall. Bockting  och  Coleman  (2007)  menar  att  även  om  den  stegvisa  uppdelningen  i modellerna antyder en linjär utveckling behöver det inte gå till på det sättet för alla.  Olika steg kan hanteras i olika ordning beroende på personens situation. När Bockting och Coleman formulerar syftet med sin text skriver de dock att de med sin modell vill  visa  på  hur  kliniker  kan  hjälpa  sina  transidentifierade  patienter  till  en  god  hälsa genom att underlätta en normal utvecklingsprocess. Denna förståelse av en normal utvecklingsprocess  återfinns  i  utredarnas  tal  och  kan  kopplas  tillbaka  till  den utvecklingspsykologiska  tolkningsrepertoaren. Den  utvecklingspsykologiska tolkningsrepertoaren,  eller  diskursen,  bör  förstås  som  en  diskursiv  produktion  av utvecklingen  från  barn  till  vuxen,  eller  från  omogen,  primitiv  och  vild  till  mogen, civiliserad och rationell  (Walkerdine 1993).  Denna strävan mot ett tänkt mål  kan i utvecklingsdiskursen förstås som ett avtäckande av något som redan finns där. Hur utvecklingen bör  och  ska  ske  för  att  få  kallas  just  utveckling  är  alltså  bestämt  på förhand.Diskursiva brott och motsättningarI presentationen av tolkningsrepertoarerna har jag beskrivit ett flertal motsättningar och  ambivalenser  i  utredarnas  tal.  I  detta  avsnitt  kommer  jag  att  fördjupa resonemanget  kring  dessa  motsättningar  och  ge  ytterligare  exempel  på  hur tolkningsrepertoarerna både understödjer och motsätter varandra. Dessa ideologiska dilemman  kategoriseras  i  fyra  underrubriker:  Identitetsprocess  eller  autentiskt  
tillstånd, Ålder och mognad, Psykisk ohälsa som hinder för behandling samt  Sjukvård 
som maktutövande.Jag  vill  inleda  med  en  kort  sammanfattning  av  den  diskursiva  produktionen  av transsubjektiviteter  som  jag  utläst  i  materialet  och  hur  jag  uppfattar  att  denna produktion är kopplad till  de presenterade tolkningsrepertoarerna.  Den medicinsk-psykologiska tolkningsrepertoaren producerar trans som ett beständigt tillstånd som är  medfött  och  som  enbart  kan  behandlas  medicinskt  och  kirurgiskt.  Denna tolkningsrepertoar är uppbyggd kring en diagnostisk förståelse av trans där de rätta kriterierna leder till en diagnos som idealiskt är väl avgränsad, autentisk, kongruent och  säker.  Den  utvecklingspsykologiska  tolkningsrepertoaren  kan  kopplas  till konceptualiseringen  av  trans  som  en  identitetskris.  Denna  tolkningsrepertoar producerar trans som en identitetsutveckling, där personen går från en identitet till en annan.  I  vissa  fall  förstås  detta  som  att  patienten  lider  brist  på  identitet  och  att  behandlingen bör fungera som en utvecklingsprocess vari en identitet utvecklas hos patienten.
Identitetsprocess eller autentiskt tillståndEn uppenbar motsättning är den mellan den utvecklingspsykologiska produktionen av trans  som en identitetskris  som innefattar  en utvecklingsbana och den medicinsk-
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psykologiska produktionen av trans som ett oföränderligt tillstånd. I extraktet nedan exemplifieras  hur  denna  motsättning  kan  framträda  i  utredarnas  tal.  Tillståndet beskrivs  inledningsvis  som  biologiskt  och  transitionen  som  en  korrigering,  vilket förpassar psykologin till att utgöra ett komplement i behandlingen. Senare i extraktet beskrivs transitionen istället som en resa; att gå från det ena till det andra, vilket kan kräva hjälp och stöd i form av psykoterapi.Extrakt 27: Individuell intervjuP: Eh(.) det är en kompletterande roll, (.) i det här för att transsexualism är ju ett  biologiskt(.) symtom (Lisa: Mm) och där man gör en könskorrigering (Lisa: Mm) Och, jag tycker att(.) psykologin kompletterar på ett väldigt fruktbart sätt (Lisa:  Mm) Både när det gäller(.)  eh när man är tveksam om det  är transsexualism eller(.)  är  det  könsroll  eller,  är  det  nånting  annat  (Lisa:  Mm) att  föra  in  den dimensionen. Och sen under själva(.) resans gång när man går från det ena könet  till  det  andra  (Lisa:  Mm)  Då  blir  det  ju  mer  en  utvecklingsterapi,  personlig utveckling (Lisa: Mm) Från nånting till nånting annat. Och där är det, tror jag, ibland viktigt att också ha dom här(.) psykoterapeutiska redskapen.Här används båda tolkningsrepertoarerna parallellt, och producerar en förståelse av trans som både konstant och utan möjlighet att påverka med psykologiska metoder,  och samtidigt som en resa, en personlig utveckling som kan främjas av psykologisk behandling.  Nedan ställs två extrakt i relation till  varandra för att åskådliggöra hur tolkningsrepertoarerna skapar ideologiska dilemman i materialet.Extrakt 28: Individuell intervjuP:  Ja.  Att  inte  stå  där.  Man kan likna det  vid  andra(.)  eh tillstånd som är  ett funktionshinder  så  länge  man  inte  får  hjälp,  och  då  är  det  ju  inte  bara utredningen och så medicinen, utan det är hela identiteten, tillblivelsen, när man har gått så länge och inte fått(.) utvecklas. (Lisa: Mm) Och därför så(.) behövs det alltid nån form av jagstödjande(.) behandlingI  extraktet  ovan  förklaras  att  identitetsutvecklingen  kan  utebli  i  bristen  på könskorrigerande  behandling  vilket  antyder  användandet  av  en utvecklingspsykologisk tolkningsrepertoar. Detta ligger i linje med uppfattningen att patientens identitet bör genomgå en utvecklingsprocess parallellt med utredningen. Här kan en förståelse utläsas att identiteten inte kan utvecklas när kroppen ännu inte korrigerats och personen fortfarande befinner sig i ”fel kön”. Extrakt 29: Individuell intervjuP: Eller om det är så att man är så förvirrad i s,  sin identitet(Lisa:  Mm) som egentligen kommer då innan man vet vilket kön(Lisa: Mm) För det kan ju va att  man inte vet, alltså bara… man är så illa däran(Lisa: Mm) och då kan det ju vara bra att ha ett underlag för att visa att det kanske inte är könsbyte egentligen, utan du har andra(.)svårare problem och så får man jobba med det först.
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I detta extrakt beskrivs hur en identitetsförvirring kan förstås som mer grundläggande än  vetskapen om det  egna  könet,  där  identitetsförvirringen kan behöva  bearbetas först,  och  där  könsbytet  bör  åsidosättas.  Detta  kan  utläsas  som  att identitetsförvirringen  här  förstås  utifrån  en  medicinsk-psykologisk tolkningsrepertoar. Om identitetsförvirringen utläses som en psykiatrisk problematik exkluderar  det  utifrån  en  medicinsk-psykologisk  förståelse  en  autentisk transsexualism.  Om  identitetsförvirringen  istället  skulle  förstås  som  bristande möjlighet att utvecklas på grund av frånvaron av en utredningsprocess att utvecklas i,  är det möjligt att detta skulle leda till andra slutsatser. På så sätt verkar dessa extrakt motsäga  varandra,  där  det  ena  pekar  på  hur  en  identitetsutveckling  kräver  en korrigering,  och  det  andra  extraktet  istället  antyder  att  en  identitetsutveckling behöver ske innan en korrigering.
Ålder och mognadÅlder utgör en central faktor i utredarnas tal om den transsexuella patienten. Det är ett återkommande tema som kan kopplas till båda tolkningsrepertoarerna. Patientens ålder  ges  stor  betydelse  i  utredarnas  bedömning  av  patientens  säkerhet  eller autenticitet.  Ålder  och  mognad  tolkas  dock  olika  beroende  på  vilken tolkningsrepertoar som utredarna använder sig  av.  Låg ålder hos patienten förstås utifrån en medicinsk-psykologisk tolkningsrepertoar som positivt eftersom det passar väl ihop med den autentiska berättelsen. Den låga åldern förstås dock samtidigt som problematisk  utifrån  en  utvecklingspsykologisk  tolkningsrepertoar  eftersom  det uppfattas  som  en  brist  på  mognad,  erfarenhet  och  identitetsutveckling  vilket  gör transsubjektet mindre trovärdigt. På samma sätt innebär hög ålder hos patienten både säkerhet och osäkerhet gällande bedömningen av patientens autenticitet.  När både den medicinsk-psykologiska och den utvecklingspsykologiska tolkningsrepertoaren är närvarande i talet leder detta därför till ideologiska dilemman. I följande extrakt blir  den unga åldern och den osäkerhet som följer hos utredarna ett hinder för fortsatt  behandling  trots  en  fastställd  psykiatrisk  diagnos.  Det  kan  tolkas  som  att  den utvecklingspsykologiska  förståelsen  här  får  företräde  i  bedömningen  av  patienten framför den medicinsk-psykologiska.Extrakt 30: TeamkonferensL: […] Dels är patienten missnöjd med att eh (.) det tar sån tid, alltså hon har inte  fått nåt besked. Och dels tror jag att klinikerna i [ort] är tveksamma. Eller, jag har pratat med honom på telefon, den som remitterar, han säger så här att eh (.) ”Är det verkligen rimligt att operera bort brösten på en ung (.)flicka som säger sig vara transsexuell?” Så klinikerna re, eh tvekar. Trots att utredningen säger att det här rör sig om transsexualism (.)  [vänd mot P] förstår du? (P: Mm) L: det är liksom tveksamhet för både hos patienten och hos (.) hem, hemmapsykiatern (.) så att säga. (S: ja)I  följande  extrakt  används  en  utvecklingspsykologisk  tolkningsrepertoar  för  att legitimera  patientens  önskan  om  korrigering.  Patientens  berättelse  kan  inte 
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konfirmera  autenticiteten,  men  patientens  mognad  och  livserfarenhet  ställs  som motbevis för att lämna möjliga öppningar för att tolka patienten som autentisk och säker.Extrakt 31: Individuell intervjuP:  […]  alltså  personen(.)  kan  faktiskt  inte  prestera  nån sån här  barndom/en trovärdig barndomsanamnes, eller nån egen upplevelse av att så var det, utan det här har vuxit fram (Lisa: Mm) Och(.) då, då hamnar vi ju i lite bryderi, för, för  det vet vi ju att det är en, det ska liksom inte vara via nån transvestism, det är en  annan grej. (Lisa: Mm) Jag vet inte om det är så ann/alltså(.) för samtidigt så(.)  samtidigt  så  brukar  det  här  vara  lite  äldre  personer  (Lisa:  Mm)  Med  mer livserfarenhet. (Lisa: Mm) som har levt med sig själva mycket längre (Lisa: Mm) Och, dom personerna är utifrån det mer säkra på att, alltså dom, dom har faktiskt prövat lite olika varianter, och det verkar inte funka.
Psykisk ohälsa som hinder för behandlingDe  båda  tolkningsrepertoarerna  verkar  snarast  understödja  varandra  i  hur  de producerar psykiatrisk problematik som motbevis mot en autentisk transsexualism. I följande  extrakt  talas  det  om  en  patient  som  sökt  hjälp  tidigare  och  då  fått  nej. Patienten beskrivs på andra ställen som vuxen men här kallas hon för flicka. Det kan tolkas som att utredarnas förståelse av patientens psykiska besvär leder till en syn på kvinnan som omogen, inte redo, vilket formuleras genom att benämna henne flicka. Genom denna formulering kan utredarna använda sig av en utvecklingspsykologisk tolkningsrepertoar i deras förståelse av patienten som omogen för behandling. På så sätt blir patienten underkänd både utifrån en medicinsk-psykologisk och utifrån en utvecklingspsykologisk tolkningsrepertoar.Extrakt 32: TeamkonferensL: Men det är en flicka som(.)har alltså, vad ska man säga… Hon har en massa  riskfaktorer. Alltså, byta kön då ska man vara rätt frisk(.) och stabil.P:  Eller  behöver  ett  stöd  runtikring  om  man  inte  har  coping…  (L:  Mm) strategierna.  Så  man  behöver  jobba  med  dom  först,  men  har  hon  nån,  nån framgång? Utvecklats nånting?Sammankopplingen mellan ålder, mognad och psykiatrisk problematik kan utläsas på ett flertal ställen i materialet. Nedan följer ett extrakt där denna koppling blir särskilt  tydlig.  Utredaren  rör  sig  mellan  olika  förklaringar  till  en  icke-autentisk transsubjektivitet  hos  patienten.  I  extraktet  beskrivs dels  hur en ung ålder och en ogenomtänkt  förståelse  av sig  själv  kan ses  som en anledning till  tveksamhet  hos utredarna, dels hur en ”sen” förståelse av den egna identiteten kan leda till liknande tveksamhet i bedömningen.Extrakt 33: Individuell intervjuP: Det kan vara neuropsykiatriskt, det kan vara en annan psykiatrisk diagnos eh 
32



det  kan  vara  väldigt  ofta  så  är  det  väl  faktiskt  frågan  om(.)  också personlighetsstörning, (Lisa: Mm) Där man länge har mått dåligt. Eller kanske under många år har mått dåligt, eller där man är  ung och mår dåligt och ännu inte har(.) en insikt om(.) vem man är och hur man fungerar (Lisa: Mm) eh dålig självkännedom eh(.) som gör att ja men nu har jag kom/ alltså plötsligt liksom nä men nu har jag kommit på vad det är för fel på mig, för att man har (.) eh alltså  ganska sent funnit(.) ganska sent liksom självdiagnostiserat sig (Lisa: Mm) Där man kan se att detta är kanske lite mera ett desperat sökande efter identitet (Lisa: Mm) Eh(.) och nu tycker den här personen att ja men det är ju detta som har varit fel på mig, men när det visar sig att(.) det är nog osäkert om det faktiskt  är(.) transsexualismI detta extrakt blir det tydligt att det finns en mängd anledningar för utredarna att underkänna  den  sökandes  önskan  om  korrigering.  Anledningarna  kan  kopplas  till skilda sätt att producera trans på, som ett medfött och konstant tillstånd eller som en identitetskris som kräver en utvecklingsprocess hos individen. I  slutet på extraktet utläser jag en förståelse av att det finns tillstånd som är transsexualism på riktigt, och det  finns  tillstånd  som  inte  är  det.  Vidare  framgår  det  att  personerna  själva  är oförmögna att göra denna bedömning,  vilket lämnar ansvaret att bedöma detta till utredarna.
Sjukvård som maktutövandeI presentationen av den medicinsk-psykologiska tolkningsrepertoaren visade jag på hur utredarna förhöll sig ambivalenta till om deras patienter bör kallas patienter, och om  de  alls  hör  hemma  inom  sjukvården.  Denna  ambivalens  kan  förstås  som  ett  förhandlande om makt, där utredarna glider mellan att vilja lämna över makten till  patienterna som när de talar om att ”det är upp till individen att välja”, och mellan att  vilja  behålla  makten  att  bedöma  hos  sjukvården  och  utredarna  själva.  I  följande extrakt kan ett sådant förhandlande utläsas mellan två utredare som positionerar sig mot  varandra.  Här  framträder  även  en  tydlig  motsättning  mellan  den  medicinsk-psykologiska  tolkningsrepertoaren  och  vad  som  skulle  kunna  beskrivas  som  en 
transaktivistisk tolkningsrepertoar.Extrakt 34: TeamkonferensL: I, idag är det ju så att man ska va… man måste va steril för att få byta kön. Det  tyckte man var rimligt då, det tycker många är rimligt fortfarande, därför att(.) vi tycker inte att män ska bli gravidaP: Vilka vi?L: Nej. Jag pekar inte på dig, jag pekar på mig [L och P skrattar] Men…P: Jag tror att det, det här är också en sån här liten… (.) en, en skillnad(.)L: //Mellan…P: //Rent medi// Ja mellan…[tittar på L] (L: Mm, mm.)Även om vi tycker väldigt mycket lika (Lisa: Mm)L: Så det är en sån där fråga som diskuteras, alltså att eh man skulle kunna byta kön(.) och ändå behålla inre genitalier
33



P: Mm(.) Det försvårar ju för utvecklingen av det nya könet i och med att man har fel hormoner//L: Ja det blir fel hormoner och fel… (P: Ja) Ja det blir väldigt konstigt, tycker jagP: Men det är upp till individen att (.) väljaDen medicinsk-psykologiska tolkningsrepertoaren kan sägas producera förståelsen att behandlingen  bör  innebära  en  ”fullständig”  förändring  till  ett  kongruent  kön. Utredaren uttalar sig om ett vi, ett vi med åsikter om mäns graviditet. Här framträder dels en föreställning om ett gemensamt ställningstagande bland utredarna, om det är utredarna  som  åsyftas  med  detta  vi,  och  dels  en  produktion  av  utredarna  som innehavare av en position där åsikter om andra personers graviditeter är berättigad. Detta gemensamma vi kan även förstås i relation till Socialstyrelsens rapport och det remissvar  som  formulerades  från  Svensk  Förening  för  Transsexuell  Hälsa,  alltså utredarnas förening. Kanske betecknar vi utredarnas gemensamma ställningstagande i remissvaret, ett ställningstagande mot den transpolitiska diskurs som Socialstyrelsen skrivit in sig i genom denna fråga.  Frågan som diskuteras är alltså politiskt aktuell, vilket delvis beror på Socialstyrelsens aktuella utredning, och jag läser det som att  utredarna gör denna positionering delvis på grund av min närvaro. Det är möjligt att utredarna antog att jag på grund av min relativt unga ålder och mitt intresse i fältet tillhör  den  grupp  människor  som  ser  steriliseringar  av  transpersoner  som  ett övergrepp som bör avskaffas. Deras ställningstagande i frågan kan därför till viss del  ha berott på min närvaro.Jag har i detta avsnitt visat på hur de utlästa tolkningsrepertoarerna både samverkar och motsäger varandra. Till viss del läser jag det som att den utvecklingspsykologiska tolkningsrepertoaren  ibland  fungerar  som  ett  komplement  till  den  medicinsk-psykologiska. När den medicinsk-psykologiska tolkningsrepertoaren blir för snäv eller svart-vit  kan  den  utvecklingspsykologiska  repertoaren  användas  för  att  utvidga antalet  möjliga  subjektspositioner  för  transsubjekten  att  inta.  Den utvecklingspsykologiska  repertoaren  kan  dock  även  fungera  som  ytterligare begränsning.
DiskussionUtifrån  det  formulerade  syftet  har  jag  i  resultatavsnittet  påvisat två  centrala tolkningsrepertoarer i  utredarnas diskursiva  produktion av transsubjektiviteter.  Jag har  visat  hur  dessa  tolkningsrepertoarer  möjliggör  vissa  subjektspositioner  för  de patienter som utredarna talar om, medan andra positioner framställs som omöjliga eller  obegripliga.  Denna  studie  utgör  på  så  sätt  ett  exempel  på  hur  psykologin  i  samspel med andra diskurser kan utöva en diskursiv makt över människors liv.Utifrån vad jag beskriver i min inledning menar jag att en diskursiv kamp kan utläsas i  aktuell politisk debatt i Sverige. Även inom klinisk kontext och forskningskontext är motstridigheter  mellan  olika  diskursiva  produktioner  av  trans  närvarande.  Dessa 
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motstridigheter  kan formuleras  utifrån tre  diskurser  eller  tolkningsrepertoarer:  en psykomedicinsk, eller  medicinsk-psykologisk, en transpolitisk och en psykologiserande diskurs. Utifrån resultatet i denna studie menar jag att den utvecklingspsykologiska tolkningsrepertoaren  kan  kopplas  till  den  psykologiserande  diskurs  som presenterades i bakgrunden. 
Syftet med uppsatsen var att granska hur psykologiska förståelser av transsexualism och  andra  könsöverskridande  uttryck  används  och  förhandlas  kring  i  klinisk verksamhet. I  materialet  har  jag  lyft  fram  en  medicinsk-psykologisk tolkningsrepertoar som betydelsefull, vilken kan jämföras med den psykomedicinska diskurs som granskats i tidigare transforskning. Utifrån min läsning av materialet är således denna diskurs betydelsefull även i en svensk klinisk kontext. De antingen/eller förståelser som beskrivits kan skönjas även här, även om motstridigheter är ständigt närvarande  i  materialet.  Jag  läser  det  som  att  den  utvecklingspsykologiska tolkningsrepertoaren  stundtals  utmanar  denna  antingen/eller  syn  och  producerar tolkningar som kan nyansera förståelsen och skapa andra möjliga subjektspositioner för  de  sökande  patienterna.  Detta  blir  exempelvis  tydligt  i  talet  om  ålder  och autenticitet.  Genom  den  medicinsk-psykologiska  tolkningsrepertoaren  framställs autenticitet  som  en  central  komponent  i  utredarnas  diskursiva  produktion  av transsexualism.  Den  stundtals  snäva  förståelse  av  autenticitet  som  kan  utläsas  i utredarnas  tal  om  ålder,  mognad  och  barndomsberättelser  resulterar  i  att  vissa transpersoners  berättelser  placeras  inom  en  subjektsposition  där  personen  blir omöjlig för behandling. Den utvecklingspsykologiska repertoaren öppnar dock upp för att  exempelvis  äldre transpersoner kan bli  möjliga för behandling på grund av sin mognad  och  säkerhet,  trots  att  den  höga  åldern  utifrån  en  medicinsk-psykologisk tolkningsrepertoar  motsäger  autenticitet.  Andra  gånger  fungerar  istället  den utvecklingspsykologiska tolkningsrepertoaren som ytterligare begränsning för möjliga subjektspositioner. Detta kan exempelvis utläsas i synen på ung ålder hos patienten som problematiskt. Den utvecklingspsykologiska tolkningsrepertoaren kan även läsas som psykologiserande, i det att den producerar trans som en identitetskris, vilket kan tolkas  som  ett  framför  allt  psykologiskt  problem.  Transpersoners  situation individualiseras på så sätt,  vilket frånkopplar subjektet från dess omgivning och de situationella faktorer som påverkar subjektets ”kris”. En psykologisk behandling kan därför  framställas  som relevant  och till  och  med  avgörande.  I  likhet  med Lysenko (2009) utläser jag att även en transpolitisk diskurs har tagit plats inom den kliniska verksamheten, vilket jag uppmärksammade i utredarnas diskussion om könsbyte och sterilisering.  Denna diskurs,  eller tolkningsrepertoar,  utmanar både den medicinsk-psykologiska  och  den  utvecklingspsykologiska  tolkningsrepertoaren  genom  att maktutövandet förskjuts från utredarna till transpersonerna själva.Den utvecklingspsykologiska diskurs som jag lyft fram i materialet har varit ganska osynlig i tidigare diskussioner inom transforskning. Det är möjligt att förstå det som att denna diskurs inte uppfattats som central i  producerandet av transsubjektivitet och därför inte uppmärksammats. Denna studie visar dock att de psykologiserande 
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praktiker  som  en  utvecklingspsykologisk  tolkningsrepertoar  kan  producera, exempelvis att transpersoner antas gå igenom vissa stadier och förväntas ha uppnått en viss mognad för att läsas som begripliga, får begränsande konsekvenser. Det kan även  tolkas  som  att  den  utvecklingspsykologiska  produktionen  av  trans  som  en identitetskris vilar på en förståelse av att inkongruens hos individen är kopplat till en identitetskris eller förvirring. Att inta en subjektsposition som inkongruent, ”färdig” och krisfri omöjliggörs därmed inom denna tolkningsrepertoar. Enligt  Walkerdine  produceras  utveckling  inom  den  västerländska utvecklingspsykologiska diskursen som något som sker efter en förutbestämd väg och som  leder  till  ett  specifikt  och  eftersträvansvärt  slutmål  (1993).  En poststrukturalistisk  kritik  av  en  sådan  universalistisk  förståelse  är  att  subjektens tillblivelse måste förstås utifrån specifika sociala,  kulturella och politiska kontexter. Walkerdine menar att den utvecklingspsykologiska diskursen riskerar att exkludera och patologisera andra icke-normativa berättelser. Dessa berättelser får inte plats i det utvecklingspsykologiska  ramverket.  Utifrån  hur  den  utvecklingspsykologiska tolkningsrepertoaren kunde utläsas i denna studies material menar jag att istället för att anta att dessa berättelser blir tystade är det möjligt att läsa det som att andra, ännu snävare  ramverk  upprättas  för  dessa  icke-normativa  utvecklingshistorier. Utvecklingspsykologin sätter exempelvis upp ramar för hur ett barn bör utvecklas till  kvinna.  När  utvecklingen gäller  en  transkvinna  är  ramarna  satta  ännu trängre,  de möjliga  vägarna  är  om  möjligt  färre  och  samhällets  institutionella  möjligheter  till bestraffning är ibland livsavgörande.De ideologiska dilemman som beskrivits mellan tolkningsrepertoarerna visar på hur förhandlingar  mellan  olika  diskursiva  produktioner  av  trans  kan  uttryckas.  Dessa dilemman  exemplifierar  hur  utredarnas  förklaringsmodeller  aldrig  är  kongruenta utan hela tiden läcker av andra möjliga sätt att producera trans.  I  enlighet med en diskurspsykologisk kunskapssyn menar jag att begreppet trans eller transsexualism bör förstås som en produkt av de sociala samspel och förhandlingar om makt som sker med detta begrepp som medel.  Trans som essens är  inom en psykologisk kontext omöjlig att få grepp om som fenomen, vi kan enbart studera talet om det. Det betyder inte att jag vill underkänna de upplevelser som personer faktiskt har om sin kropp och sin identitet. Tvärtom ser jag det psykologiska kunskapsfältets erkännande av dessa individers  upplevelser  och  erfarenheter  som  absolut  livsnödvändigt.  Mitt  val  att använda mig av en diskurspsykologisk ansats utgår från en strävan att dekonstruera de psykologiska sanningar som skapats och återskapas kring transbegreppet, i syfte att  blottlägga  de  förhandlingar  och  maktrelationer  som  är  invävda  i  denna kunskapsproduktion.  Jag  vill  poängtera  att  min  analys  utgår  ifrån  att  diskurser produceras  och  reproduceras  i  socialt  samspel,  individens  handlingsutrymme  bör förstås  som  begränsat  inom  en  given  diskurs.  De  enskilda  utredarna  blir  därför intressanta framför allt som representanter för en diskurs, inte som enskilda individer.I mötet, både det kliniska mötet och forskningsmötet, med transpersoner ser jag i linje 
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med  Danny(2004)  det  absolut  nödvändiga  i  att  uppmärksamma  de  individuella utvecklingsbanor som transpersoner formulerar. Den psykomedicinska praktiken bör utifrån detta eftersträva en bredare och mer inkluderande produktion av trans. Utifrån en queerpsykologisk förståelse menar jag att den kategoriserande praktik som ligger i  linje med det diagnossystem som används utgör ett maktutövande där de gränser som kategoriserandet  skapar  bidrar  till  att  vissa  subjekt  inkluderas  medan  andra exkluderas och görs obegripliga. En produktion som inte vägleds av en antingen/eller syn på könsidentitet,  och därmed inte heller på transsubjektivitet,  bör eftersträvas. Detta  kan även kopplas  till  psykologins  individualiserande  praktik,  som utifrån en kritisk psykologisk diskurs, leder till ett förtryck av minoritiserade grupper. Istället för att patologisera könsöverskridande bör fokus läggas på de könsnormativa praktiker som produceras i  både politisk,  medicinsk och psykologisk kontext samt hur dessa praktiker begränsar och formar möjliga sätt att vara. Psykologin har här ett ansvar att  granska  hur  den  egna  praktiken  och  kunskapsproduktionen  medverkar  i  att (re)producera dessa normer.
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BILAGA 1 Intervjuguide Individuell intervjuIntervjuguide
Introduktion
Intervjuerna kommer att spelas in för att sedan transkriberas. Enbart jag och mina handledare 
kommer att ta del av det inspelade materialet. Efter transkriberingen kommer ljudfilen att raderas 
och i uppsatsen kommer deltagarna anonymiseras. Intervjun beräknas pågå i max 60 minuter. I 
rapporten är det sammanställda resultatet det intressanta och din röst kommer att blandas med 
andra. 

Deltagandet är helt frivilligt och du får självklart avbryta intervjun när du vill eller välja att inte 
svara på frågor. Du får när som helst välja att ta tillbaka ditt samtycke.Syfte
Syftet med studien är att undersöka utredares förståelser av transsexualism och andra 
könsöverskridande  uttryck hos de patienter som ni möter. För att undersöka detta kommer jag att 
lägga fokus på några olika teman under intervjun.

IntervjufrågorBeskrivning av mottagningen
Hur skulle du beskriva din roll i utredningsteamet?

Hur skulle du beskriva syftet med er mottagning? 
Följdfrågor;
Hur många anställda?
Hur är er verksamhet organiserad?Beskrivning av utredningsarbetet
Vill du berätta om hur en utredning kan gå till?
Följdfrågor; Vilka professioner medverkar?

Hur ofta kommer patienten in?
Hur går det till?
Hur lång tid brukar det ta?Begrepp och definitioner

Vilka ord brukar du använda när du pratar om er patientgrupp?
Följdfrågor; Finns det andra ord som du använder?
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Finns det ord du aldrig skulle använda?

Hur skulle du förklara transsexualism för någon som inte känner till fenomenet?
Följdfrågor; Vad är svårt att förklara?

Förklarar du det olika för olika personer? Exempel?
Finns det någon enklare/mer komplicerad förklaring?

Beskriv din syn på er patiengrupp
Följdfrågor; Har du några tankar om orsaker eller bakgrund?

Finns det underkategorier?

Berätta hur du tänker kring diagnostisering
Följdfrågor; Är du delaktig i det arbetet?

Finns det några problem med diagnostisering?
Finns det positiva aspekter?Svårigheter och dilemman

Berätta om när ditt jobb är svårt
Följdfrågor; Vad är det som gör det svårt?

Beskriv hur det är när ditt jobb känns lätt

Vilka dilemman finns i arbetet?
Följdfrågor; Hur hanterar du dessa?

Finns det någon du rådfrågar?

Är det något du vill tillägga som jag har missat?
Om utredningen?
Om den egna mottagningen?
Om könsöverskridande?

Hör gärna av dig om du det är något du kommer på i efterhand!
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BILAGA 2 Intervjuguide FokusgruppsamtalIntervjuguide
Introduktion
Samtalet kommer att spelas in för att sedan transkriberas. Enbart jag och mina handledare 
kommer att ta del av det inspelade materialet. Efter transkriberingen kommer ljudfilen att raderas 
och i uppsatsen kommer deltagarna anonymiseras. Samtalet beräknas pågå i max 60 minuter. I 
rapporten är det sammanställda resultatet det intressanta och din röst kommer att blandas med 
andra. 

Deltagandet är helt frivilligt och ni får självklart avbryta samtalet när ni vill eller välja att inte svara 
på frågor. Du får när som helst välja att ta tillbaka ditt samtycke.Syfte
Syftet med studien är att undersöka utredares förståelser av transsexualism och andra 
könsöverskridande uttryck hos de patienter som ni möter. För att undersöka detta kommer jag att 
lägga fokus på några olika teman under samtalet.

IntervjufrågorBeskrivning av mottagningen
Hur skulle ni beskriva er mottagning? 
Följdfrågor;
Hur många anställda?
Hur är er verksamhet organiserad?Begrepp och definitioner
Beskriv er patiengrupp
Följdfrågor; Vilka begrepp används?

Vad är transsexualism?
Följdfrågor; Vad är det inte?

Finns det andra sätt att förklara?

Har ni läst Socialstyrelsens rapport? Tankar om den?
Följdfrågor; Andra tankar?Svårigheter och dilemman
Om jag säger svårt fall, vad tänker ni på då?
Följdfrågor; Vad är det som gör det svårt?
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Lätt fall?

Hur hanterar ni dilemman i arbetet?
Följdfrågor; Vilka dilemman finns?

Andra funderingar som kommit upp under samtalet?
Om utredningen?
Om den egna mottagningen?
Om könsöverskridande?
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BILAGA 3 Transkriberingsmall
För  att  främja  läsbarheten  har  punkter  och  kommatecken  lagts  till  i  extrakten. Pausljud som Eh och ehm har däremot behållits, för att behålla så mycket av känslan i  texten som möjligt.[…] delar  av extraktet  har  utelämnats,  för  att  säkra  patienters eller  utredares  anonymitet  eller  för  att  det  bedömts  som irrelevant för analysen.(.) markerar paus, oavsett längd.// markerar överlappande tal[info] information om icke-verbal kommunikation eller händelse, exempelvis skratt eller när talet är ohörbart.Understrykning markerar när ord betonas starkt/ markerar när personen avbryter sig självTre punkter… markerar en paus, personen verkar inte avsluta den påbörjade meningen.(Lisa: Mm) en annan person, i detta fall Lisa, ger instämmande eller frågande hummanden eller korta svar: exempelvis ja eller näe.
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