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Sammendrag 
 

Denne masteroppgaven undersøker representasjon av kjønnsidentitetstematikk i norske aviser 

i perioden 2013- 2017. Personer med diagnosen transseksualisme har i stor grad fått styre 

diskursen om transkjønnethet i norske medier siden tidlig på 2000- tallet. Men de siste årene 

har stadig flere normbrytende opplevelser av kjønnsidentitetstematikk preget mediebildet, og 

en debatt om et tredje juridisk kjønnsalternativ er i gang for fullt. I en kritisk diskursanalyse 

som tar for seg den diskursive praksisen til 9 toneangivende debattanter i perioden 2013- 2017, 

undersøkes det i denne oppgaven på hvilke måter kjønnsidentitetstematikk representeres i 

debatten om juridisk kjønn. Oppgaven finner at representasjonen av kjønnsidentitetstematikk 

foregår på heteronormative premisser til tross for stadig mer utbredt og organisert motstand 

mot heterohegemoniet.  

 

 

Abstract 
 

This thesis investigates how transgender phenomena is represented in Norwegian newspaper- 

articles regarding legal gender recognition in the period 2013- 2017. The discourse on 

transgenderism in Norwegian media has largely been governed by persons who identify as 

transsexual men and women. However, in later years a growing number of representations by 

various members of ideal organisations who identify as transgender have emerged. As a result, 

a debate about legally recognising a third gender option on official documents has gained 

momentum. Through a critical discourse analysis of the discursive practises by 9 protagonists 

in the debate, this thesis investigates in what ways transgender phenomena has been 

represented in the debate about legal gender recognition. This thesis discovers that 

representations of transgender phenomena are largely founded on heteronormative premises 

despite the steady increase of organised resistance towards heteronormative hegemonic ideals.   
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1 Introduksjon  
 

I Norge har politiske forhandlinger om kjønnsidentitetstematikk pågått over lengre tid. De siste 

årene har tematikken også vekket offentlig medieinteresse i større grad enn før. Å øke 

synligheten til transpersoner i mediebildet ved å løfte frem ulike variasjoner innenfor 

transidentitetsspekteret utfordrer måten samfunnet forstår og forholder seg til kjønn på. 

Representasjon av kjønnsidentitetstematikk har stor innvirkning på anerkjennelse av 

transpersoner både politisk og sosialt. Måten sosiale grupper representeres på er ofte en 

refleksjon av måten de behandles på i virkeligheten, og har stor innvirkning på sosial 

meningsdannelse (Dryer 2002: 1, Hall 2013: xvii).  

Norske interesseorganisasjoner for transpersoner har siden 2013 vunnet frem politisk i økende 

grad, og har fått større anerkjennelse for sine synspunkt og behov. Fremdeles er likevel mange 

spørsmål uavklarte. I denne oppgaven vil jeg se på representasjon av kjønnsidentitetstematikk 

i norske aviser i perioden 2013- 2017 i lys av relevante lovforslag og lovendringer. 

Innledningsvis vil jeg gi en oversikt over hva som har skjedd politisk i den aktuelle perioden. 

Deretter vil jeg gi en kort oversikt over tidligere forskning på området, før jeg gjør rede for 

oppgavens problemstilling og struktur. 

 

1.1 Norsk politisk kontekst 
 

I 2013 kom den første levekårsrapporten om transpersoner i Norge. Arbeidet med rapporten 

Alskens Folk: Levekår, livssituasjon og livskvalitet for personer med kjønnsidentitetstematikk 

ble ledet at statsviter og seniorforsker ved Likestillingssenteret, Janneke van der Ros, og var 

bemidlet av Barne-, ungdoms og familiedirektoratet. Formålet med rapporten var å belyse de 

sidene av transpersoners levekår som myndighetene har mulighet til å påvirke (van der Ros 

2013: 4). Resultatet av rapporten viste at det var positive tendenser i det norske samfunnet, som 

”synes å bevege seg i retning av mer åpenhet og større toleranse” (ibid: 96). Tross positive 

tendenser konkluderte likevel rapporten med at det både er stor uvitenhet om 

kjønnsidentitetstematikk i samfunnet generelt og i helsevesenet. Det er mangel på gode 

offentlige helsetilbud for personer med kjønnsidentitetstematikk på tvers av spekteret (ibid: 

93). Barne-, ungdoms og familiedirektoratet inkluderer i sin definisjon av personer med 
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kjønnsidentitetstematikk: 

”... samtlige personer som erfarer, eller har erfart, ubehag knyttet til en eller annen 
form for motsetning mellom sin kjønnsidentitet og sitt biologiske kjønn. Det er også 
vanlig å bruke "transperson" som paraplybegrep for denne gruppen, men "personer 
med kjønnsidentitetstematikk" oppleves av noen som mer inkluderende.”  
 

(BUFDIR 2017) 

 

Rapporten Alskens Folk kom med en rekke anbefalinger til forbedring av transpersoners 

levekår. Blant annet anbefaltes det å få på plass et bredere helsetilbud og flere lavterskel 

helsetilbud, samt å la personer med kjønnsidentitetstematikk endre juridisk kjønn uten diagnose 

og kjønnsbekreftende behandling. Det anbefaltes også å utvide diskrimineringsvern til å 

inkludere kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk (van der Ros 2013: 5). Frem til 2016 var kravene 

for endring av juridisk kjønn på offentlige dokumenter diagnostisering og medisinsk 

behandling ved Nasjonal Behandlingstjeneste for Transseksualisme (NBTS) ved 

Rikshospitalet i Oslo (Helsedirektoratet 2015). For å få endre sitt juridiske kjønn måtte 

personer med kjønnsidentitetstematikk motta diagnosen F64.0 Transseksualisme, gå på 

hormoner og gjennomføre kirurgisk behandling i form av sterilisering (fjerning av eggstokker 

og gonader). Dette har vært en omstridt behandlingsform. I 2014 kritiserte blant annet Amnesty 

International Norges ensformige behandling av personer med kjønnsidentitetstematikk for å 

være brudd på menneskerettighetene (Kaatee 2014). 

I kjølvannet av rapporten ble likestillingsloven revidert. Den trådte i kraft 01.01.2014, og 

inkluderte nå diskrimineringsvern på bakgrunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet og 

kjønnsuttrykk (Diskrimineringsloven om seksuell orientering §5, 2013). I den nye loven 

forpliktet samtidig myndighetene seg til ”arbeide aktivt, målrettet og planmessig for likestilling 

uavhengig av seksuell orientering, kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk” (ibid). Men fremdeles 

fikk NBTSs monopol for behandling og tilhørende medisinske krav for endring av juridisk 

kjønn bestå. Rapporten Alskens Folk førte til at Helsedirektoratet i desember 2013 oppnevnte 

en ekspertgruppe som skulle vurdere dette helsetilbudet til mennesker med 

kjønnsidentitetstematikk. I 2015 overleverte ekspertgruppa Regjeringen rapporten Rett til rett 

kjønn – helse til alle kjønn. Rapporten anbefalte blant annet at en egenerklæring skulle være 

nok for endring av juridisk kjønn, og at spørsmål om et tredje juridisk kjønnsalternativ måtte 

utredes nærmere (Helsedirektoratet 2015: 5-6).  
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Som følge av rapporten Rett til kjønn ble det 01.07.2016 vedtatt en ny lov om endring av 

juridisk kjønn. Fra og med 2016 kan dermed personer med kjønnsidentitetstematikk som 

ønsker å skifte juridisk kjønn fra kvinne til mann eller mann til kvinne, søke staten om dette 

uten krav til diagnose og behandling (Lov om endring av juridisk kjønn §2, 2016). En videre 

utredning av et tredje kjønnsalternativ har foreløpig likevel ikke fått politisk medhold. 

Forslaget ble støttet av blant andre Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Venstre, men 

partiene Høyre, KRF, Frp og Senterpartiet fikk flertall og sa nei til videre utredning (Rognsvåg 

2017). 

 
I Regjeringens handlingsplan Trygghet, mangfold, åpenhet 2017- 2020 fremkommer det 

tydelig at Regjeringen vil arbeide for å sikre LHBTI personers rettigheter og motvirke 

diskriminering. Bakgrunnen for handlingsplanen er blant annet at: ”Forskning viser at det 

fremdeles er behov for å styrke lhbti-personers rettigheter og livskvalitet, endre holdninger og 

bekjempe hatefulle ytringer og hatkriminalitet mot disse gruppene” (Handlingsplan 2016: 17). 

Det overordnede målet synes å være at LHBTI- personer skal kunne føle seg trygge og 

inkludert i samfunnet. Som jeg vil vise i denne oppgaven er det likevel ikke gitt at målene i 

handlingsplanen til regjeringen gjenspeiles i representasjonene av kjønnsidentitetstematikk 

som finnes i offentlig diskursutveksling og derav også i befolkningens kollektive bevissthet.  

 

1.2 Tidligere forskning 
 

Forskning på kjønnsidentitetstematikk har foregått siden tidlig 90- tallet (Elliot 2010: 1). Siden 

da har feministiske, skeivteoretiske og transteoretiske perspektiver forsøkt å løse opp 

kjønnsfloken (Butler 1990, 1993; Bornstein 1994, 1998; Greer 1999; Hausman 2001; 

Halberstam 2006; Stryker 2004; 2006). Sandy Stone beskrev krysningene av disse komplekse 

teoretiske posisjonene som møtes i akademisk og sosial debatt i sitt verk Posttrransexual 

Manifesto i 1991 som følger: 

 

”… we find the epistemologies of white male medical practice, the rage of radical 
feminist theories and the chaos of lived gendered experience meeting on the battlefield 
of the transsexual body: a hotly contested site of cultural inscription, a meaning 
machine for the production of the ideal body type.” 

(Stone 1991: 294) 
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I Norge har forskning på området vært preget av funn fra intervjuer av personer med 

kjønnsidentitetstematikk og deres personlige historier (Rasmussen 2005; Trosby 2016). I 2009 

skrev Tor Folgerø og Tone Hellesund artikkelen Transseksualitet på norsk. Folgerø hadde 

intervjuet 15 transseksuelle med mål om å finne hva som er særegent med 

kjønnsidentitetstematikk i en norsk kontekst. I artikkelen kritiserte Folgerø og Hellesund 

medikaliseringen av kjønnsidentitet. De mente at å plassere personer med 

kjønnsidentitetstematikk inn i et medisinsk diagnoseapparat er en politisk strategi for å skape 

en plass innenfor den norske normaliteten, en strategi som på uheldig vis bidrar til å 

opprettholde ideen om mann og kvinne som to gjensidig utelukkende kategorier. Artikkelen 

var en av flere i boken Norske Seksualiteter (Mühleisen og Røthing 2009). I boken viste 

Mühleisen et.al (2009) at de store endringene i norsk seksualpolitikk de siste 40 årene har hatt 

positive konsekvenser for verdisyn og kulturelle normer (2009: 21). Men fremskritt som den 

kjønnsnøytrale ekteskapsloven fant de at likevel ikke hadde påvirket det biopolitiske grepet om 

befolkningen i noen betydelig grad, heller styrket ny lovgivning statens grep (ibid).  

 

I likhet med Mühleisen (2009) og Folgerø og Hellesund (2009) vil jeg i denne oppgaven ha 

fokus på måtene normbrytende identitet påvirker det biopolitiske landskapet i Norge som 

regulerer befolkningen fra øyeblikket en fødes til livets slutt (Foucault 1999). Til forskjell fra 

Folgerø og Hellesund (2009) vil jeg likevel heller enn å se på personlige historier og 

førstehåndsberetninger av å leve med kjønnsidentitetstematikk ta et kritisk blikk på debatten 

om juridisk kjønn, og se på representasjonene av kjønnsidentitetstematikk som preger debatten 

og informerer kollektiv bevissthet. 

 

En del masteroppgaver har også tatt for seg ulike aspekter av kjønnsidentitetstematikk. Ina 

Lerøy (2010) kritiserte i oppgaven Som alle andre kvinner og menn måten de rådende 

medisinske diskursene fører til en ”rett” form for transidentitet som overholder 

heteronormative forventninger. I 2017 fant også Luca Dalen Espseth at diagnostisering 

fremdeles synes å være et hett omdreiningspunkt. Spesielt i forhandlinger om juridisk og sosial 

anerkjennelse, påpekte Espseth hvordan personer med kjønnsidentitetstematikk også i dag 

hemmes dersom de ikke kan vise tilbake til kroppen ”som kjønn” (2017: 106). Gyldige 

opplevelser av kjønnsinkongruens begrenses i følge Espseth fremdeles av tanker om at kropp 

kan være ”feil”. I masteroppgaven Transkjønn i mediene fant Lucy-Emilie Andresen (2017) at 

dekningen av kjønnsidentitetstematikk har økt betraktelig i perioden frem til 2016: ”Fordi 
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transkjønn(ede) kan oppfattes som zeitgeist, en del av tidsånden som virker å være tilfellet for 

øyeblikket, kan markedskreftene fungere i kjønnsminoritetens favør ettersom de i denne 

sammenheng kan betraktes som en mer attraktiv sak som selger” (Andresen 2017: 110).  

 

Transpersoner har mer å tape i debatten om kjønn enn ikke- transpersoner (Elliot 2010: 5). 

Likevel er det mange ikke-transpersoner som høylytt deler sin mening om 

kjønnsidentitetstematikk i mediene. Selv om transpersoners sårbare stilling ikke betyr at ikke- 

transpersoners perspektiv bør stilnes, må det likevel anerkjennes at transpersoner innehar en 

mer ustabil posisjon og høyere personlige investering i en debatt hvor heteronormativ tenkning 

råder. 

 

1.3 Problemstilling 
 

I denne oppgaven ville jeg ikke begrense min definisjon av kjønn til noe som lett kan deles i to 

gjensidig utelukkende kategorier, men heller ta kjønn for å være en kompleks skikkelse som er 

verdt å utforske, og som i varierende grad må forstås som kroppslig og følelsesmessig 

avhengig. Der hvor tidligere forskning i stor grad har fokusert på personlige historier vil jeg i 

denne oppgaven rette et kritisk blikk mot hvordan folk fra ulike sosiale grupper representerer 

kjønnsidentitetstematikk når de diskuterer juridisk kjønn. I denne oppgaven er målet å få et 

inntrykk av hvordan T´en i LHBTI fremstilles og behandles i norsk offentlighet. Ved å se på 

de diskursive representasjonene av kjønnsidentitetstematikk som finnes i norsk avisdebatt i 

perioden 2013- 2017 er målet å kunne si noe om hvordan vi forstår kjønn.   

 

Jeg har jobbet ut fra følgende problemstilling: 

 

§ Hvordan blir kjønnsidentitetstematikk representert i debatten om juridisk kjønn i 
norske aviser i perioden 2013- 2017? 

 

Rapporten Alskens Folk skapte som nevnt et nytt omdreiningspunkt for debatt da den kom med 

konkrete lovendringsforslag i henhold juridisk kjønn. Jeg vil belyse problemstillingen basert 

på det som har vært en omfattende innsamling, sikting og kartlegging av alle avisartikler med 

referanse til kjønnsidentitetstematikk og juridisk kjønn i perioden 01.01.2013- 31.08.2017. I 

mitt utvalg har jeg inkludert 9 debattanter som har vært tydelig toneangivende for debatten i 

den gjeldende perioden. Heller enn å se på enkeltpersoners historier, har fokuset her vært på 
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argumentasjonen som kan leses som meningsutsnitt fra ulike sosiale grupperinger i henhold 

juridisk kjønn, som har preget avisdebatten i perioden 2013- 2017. Fordelen med å se på utsnitt 

av offentlig diskurs heller enn personlige historier er at jeg vil kunne gi et innblikk i den 

kollektive bevisstheten og kunnskapen som omkranser tematikken, samt kunne si noe om 

medienes rolle i bevisstgjøringen om kjønnsidentitetstematikk. Ved å få et inntrykk av 

argumentasjonen som preger offentlig diskurs om kjønnsidentitetstematikk vil denne oppgaven 

derav kunne bidra til å nøste opp i konflikter og komme nærmere kjernen av diskusjonen om 

juridisk kjønn. 

 

1.4 Struktur 
 

I kapittel 2 vil jeg gjøre rede for det teoretiske rammeverket for oppgaven. I første del går jeg 

gjennom kjønnsteori, med fokus på kjønnets makt i samfunnet. Tre kjønnsteoretiske perspektiv 

presenteres; kjønn som biologisk virkelighet, kjønn som sosial konstruksjon, og til sist 

transteoretiske innsikter. I andre del vil jeg se på representasjonsteori, med vekt på subjektet 

og medienes definisjonsmakt i spørsmål om kjønn og seksualitet. 

 

I kapittel 3 vil jeg ta for meg oppgavens metodologi. Jeg redegjør for metodevalg, og beskriver 

bruken av kritisk diskursanalyse kombinert med en retorisk tilnærming. Deretter presenterer 

jeg oppgavens utvalg, før jeg til sist vurderer oppgavens gyldighet og pålitelighet. 

 

I kapittel 4 kommer selve analysen. Kapittelet er todelt. Jeg begynner med å se på 

argumentasjonen til tre kjønnskonservative stemmer. Deretter tar jeg for meg argumentasjonen 

til seks såkalte kjønnsrebeller. I denne delen fokuserer jeg på å belyse de ulike 

representasjonene av kjønnsidentitetstematikk med et kritisk blikk og bruk av elementer fra 

retorisk analyse for å identifisere hvilke diskurser som dominerer debatten om juridisk kjønn. 

 

I kapittel 5 vil jeg diskutere hovedfunnene fra analysen i kapittel 4. Her vil jeg begynne med 

en sammenfatning av hovedargumentene fra analysen, før jeg gir forslag til videre forskning 

på området og konkluderer. 
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2 Teori 
 

I dette kapittelet vil jeg presentere det teoretiske rammeverket for min analyse av 

representasjon av kjønnsidentitetstematikk i norske aviser i perioden 2013- 2017. Kapittelet er 

todelt. Jeg vil begynne med å ta for meg tre ulike kjønnsteoretiske perspektiv som på hver sin 

måte har påvirket debatt og lovverk. Deretter vil jeg kort presentere representasjonsteori, og 

knytte det til mediehverdagen vi i dag lever i. 

 

2.1 Kjønnsteori 
 

På norsk favner ordet kjønn både de biologiske og sosiale aspektene av det å være hen, hun 

eller han. Det kan samlet tas for å referere til alt av kropp, handlinger, reproduktive evner, 

sosiale roller, makt, undertrykkelse og mer (Almås og Benestad 2006: 45) På engelsk kan en 

oversette ordet ´kjønn´ med sex eller gender, der sex tas for å referere til de biologiske 

attributter, og gender refererer til ”det å høre til en kjønnskategori” eller å være sosialt 

gjenkjennbar (ibid, original utheving). Siden vi på norsk kun har ett begrep for å snakke om 

kjønn er det noen ganger vanskelig å vite hva det refereres til når begrepet benyttes i ulike 

sammenhenger. 

 

 

2.1.1 Et maktens redskap 
 

”How light power would be, and easy to dismantle no doubt, if all it did was to observe, 
spy, detect, prohibit, and punish; but it incites, provokes and produces. It is not simply 
eye and ear: it makes people act and speak” 

Michel Foucault (2000: 172) 

 

De binære kjønnsnormene vi lever etter i dagens vestlige samfunn er bakgrunn for en betydelig 

skeivfordeling av makt i samfunnet. I dag er det ofte tenkt at vi har et kjønn. Ved fødsel gis 

hvert barn en kjønnsmarkør basert på ens somatiske kjønn1, eller ytre kjønnsorgan; gutt hvis 

                                                
1 Somatisk kjønn er en betegnelse som anses å være mer nøyaktig enn biologisk kjønn: ”Dette er kroppen slik 
den fremstår for andre. Somatisk kjønn er også beskrevet som fødselskjønn. Begrepet ´biologisk´ kjønn blir for 
upresist, ut fra hva vi vet om biologiens mangfoldighet” (Almås og Benestad 2006: 185) 
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barnet har en penis, jente hvis barnet mangler penis (Nagoshi og Brzuzy 2014: 4). Når en har 

blitt tildelt et kjønn; penis/ikke penis, i vestlig kultur, er det det man er og forblir (Bornstein 

1994: 22). Følgelig tilskrives det fødte barnet et sett sosiale karakteristikker basert på hans eller 

hennes synlige anatomi (Hausman 2001). Når vi møter noen for første gang kategoriserer vi 

dem enten som mann eller kvinne. Vi ser på kropp, klær og hår, hører på stemmen, analyserer 

væremåter og noterer oss navn for å kunne tilskrive dem en kjønnskategori vi er kjent med og 

som er meningsfull i det binære sosiale samspillet (Bornstein 1994: 26- 28).   

 

Det å være ́ kvinne´ eller å være ́ mann´ blir i dag forsterket i et språk preget av en binær logikk 

(Tripp 2000: 6). Binariteten i språket strukturerer virkeligheten inn i en serie av motsetninger: 

enten/eller, aktiv/passiv, kultur/natur, offentlig/privat, han/hun (ibid). Etter binær logikk vil 

også alltid ett av benevnelsene i motsetningen privilegeres over det andre. I språk og i det 

sosiale har det mannlige lenge vært privilegert og kunnet opptre nøytralt, mens det kvinnelige 

er blitt gjort eksplisitt (Bourdieu 2000: 17). Fordi konvensjonelle maskuline kvaliteter som 

mot, rasjonalitet og selvstendighet har vært ansett som universelle ”menneskelige idealer”, har 

kvinner fått en annenrangs plassering i den sosiale orden, og eksisterer ofte nesten som en 

ettertanke (Tripp 2000: 11).  

 

Den sosiale definisjonen av kjønn som noe binært etterlater også lite rom for transpersoners 

anerkjennelse og posisjon innenfor det ´normale´, og reflekterer dårlig den levde opplevelsen 

av kjønn i samfunnet (Markman 2011: 317). Heteronormen refererer til de institusjonelle, 

strukturelle og relasjonelle praksiser som opprettholder heteroseksualiteten som noe enhetlig, 

naturlig og altomfattende (Ambjörnsson 2006: 52). Med andre ord er det ”antakelsen om at 

alle er heteroseksuelle, og at den naturlige måten å leve på er å leve heteroseksuelt” (Rosenberg 

2002: 100). Heteroseksualiteten er blitt institusjonalisert som en stabil identitet som er 

helhetlig, naturlig, og permanent (Richardson 1996: 2). Judith Butler beskrev makten til de 

heteronormative prosessene i det hun kalte den heteroseksuelle matrisen (Butler 2002 [1990]: 

23). Feminine og maskuline trekk mente hun, blir sett på som uttrykk for vårt somatiske kjønn; 

penis eller vagina. Ut i fra ens feminine eller maskuline trekk leses så ens seksuelle lyst eller 

kapasitet mot det motsatte kjønn: heteroseksuell tiltrekning (ibid). Gjennom 

identifikasjonsprosesser, skaper tolkninger av kjønn dermed subjekter, samt de posisjonene vi 

som subjekter kan og ikke kan innta i det sosiale (Wetherell et.al 2001: 3, Althusser 1971: 84, 

Butler 2002 [1990]). Med andre ord blir skeive identiteter, eksempelvis homofile og 

transpersoner, ofte posisjonert som avvik i en heteronormativ kontekst (Hall 1997: 54). Men 
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som Butler pekte ut, er det nettopp det at disse avvikene ikke forsvinner, men er varige i 

karakter og på tvers av generasjoner, som gjentatte ganger får kritikere til å sette spørsmål med 

de dominerende grensene og regulerende formålene til en binær tankemåte (Butler 2002 

[1990]: 24).    

 

Normstrukturer var lenge ansett som en direkte effekt av dominans eller maktutøvelse av en 

mindre gruppe eller elite i samfunnet (Hindess 1996: 2). Weber definerte makt som ”ett eller 

flere menneskers sjanse til å få gjennom sin vilje i det sosiale samkvem, og det selv om andre 

deltakere i det kollektive liv skulle gjøre motstand” (1971: 53). Tradisjonelt har altså makt vært 

definert som muligheten for A til å få B til å gjøre noe B ikke vanligvis ville ha gjort uten 

påvirkning fra A (Dahl 1957). Makt var slikt tenkt å fungere på samme måte enten det er snakk 

om individer, grupper, stater eller organisasjoner (ibid). I nyere tid har tanker om makt endret 

seg. Michel Foucault tok et radikalt oppgjør med den tradisjonelle tanken om makt som en 

bevegelse ovenfra og ned når han beskrev relasjonen makt/ kunnskap (eng. power/ knowledge) 

(Jørgensen og Phillips 2002: 14). Makt er ikke, i følge Foucault, en singel enhet. Det 

materialiserer seg ikke kun i en institusjon eller struktur som noe fastsatt som det bare er å 

benytte når en har behov (Barrett 2002: 36). Heller manifesteres makt gjennom relasjoner, det 

kommer nedenfra, er både intensjonelt og ikke-intensjonelt, og er over alt: ”there is no binary 

and all- encompassing opposition between rulers and ruled at the root of power relations” 

(Foucualt 1978: 94). Det er i diskurs at makt og kunnskap kommer sammen og former 

relasjoner; diskurser som på kryss og tvers av det sosiale, både som en effekt og et instrument 

av makt, viderefører og forsterker, motsier og bekjemper, og til slutt produserer maktrelasjoner 

(ibid: 100- 101). Makt er altså ikke noe ”sentralstyrt”, men noe dynamisk som alle mennesker 

som tenkende og talende subjekter tar del i. Med andre ord: ”... der hvor det utøves makt, er 

det motstand; motstanden er så og si maktforholdenes andre side” (Egeland og Jegerstedt 2008: 

71). 

 

I denne oppgaven vil jeg ta utgangspunkt i Foucaults makt syn som anser makt som en 

produktiv kraft. I tråd med et kritisk perspektiv på sosial praksis vil jeg likevel også benytte 

Norman Faircloughs tanker om ideologi for å beskrive hvordan heteronorme individer har 

forrang over skeive individer i dagens samfunn (Jørgensen og Phillips 2002: 63). Kritisk 

diskursanalyse er kritisk på så måte at den søker å avsløre rollen sosial praksis har i å 

opprettholde den sosiale verden (ibid). Ved å fokusere både på hvordan diskursiv (sosial) 

praksis konstruerer representasjoner av verden, sosiale subjekter og relasjoner, inkludert 
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maktrelasjoner, og å se på rollen disse diskursive praksisene har i å videreføre visse gruppers 

interesser over andre, vil jeg belyse forhandlingsprosessene som ligger bak hegemoniske ideer 

(ibid, Fairclough 2010, Gramsci 1971). Som jeg vil vise videre i denne oppgaven må skeive 

individer bestandig forhandle om anerkjennelse på heteronormative premisser.    

 

I debatten om juridisk kjønn handler det om definisjonsmakt. Her finnes det to hovedretninger. 

Noen mener at kjønn må forstås som en kombinasjon og ”naturlig” konsekvens av våre 

biologisk attributter og våre sosialt kjønnede roller. Andre ser på det biologiske og det sosiale 

som to separate enheter, hvor de kjønnede rollene vi inntar kommer fra en sosialisering og er 

sosialt konstruert, altså noe som vi lærer oss da vi vokser opp til å være del av samfunnet.  

 

 

2.1.2 Kjønn som biologisk realitet 
 

Når kjønn forstås som en biologisk realitet, forstås det både som å bestå av kroppen i sin fysiske 

form, og de tolkningene av kroppen som forekommer sosialt etter fødselen (Almås og Benestad 

2006: 113). Det er en logikk som regner kjønn som menneskelig essens:  

 

”Biologism is the belief that biological factors are both deterministic to and the essence 
of specific human phenomena, including identity categories like [...] gender/ sex”  

(van Anders 2014).  

 

Tradisjonelt har kjønn vært betraktet som et todelt fenomen bestående av kategoriene mann og 

kvinne. I flere tusen år har vi differensiert så tydelig mellom hva disse to kjønnskategoriene er, 

bør være, kan være og ikke kan være, at en nesten kunne tro at menn og kvinner hadde opphav 

i ulike arter (Lorber 2008: 14). Mannen har vært tilegnet egenskaper som dominans, styrke og 

handlekraft, og kvinnen har vært betraktet som en underlegen, passiv og emosjonell skikkelse 

(ibid). Disse egenskapene har manifestert seg i alt fra oppførsel til hvordan menn og kvinner 

skal og kan kle seg for å oppfylle rollene som menn og kvinner. Kjønnsforskerne Suzanne 

Kessler og Wendy McKenna har beskrevet denne tradisjonelle forståelsen av kjønn i åtte 

punkter: 

 

1. Det eksisterer to, og bare to kjønn. 
2. Kjønn er uforanderlig i løpet av livet. 
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3. Genitaliene er de essensielle kjennetegn på kjønn. 
4. Unntak fra den første regelen er patologiske. 
5. Det kan ikke skje noen overgang fra det ene kjønn til det annet i løpet av et liv. 
6. Alle har ett kjønn. 
7. Kjønn er et objektivt faktum. 
8. Kjønn er et naturlig attributt, ikke en personlig avgjørelse. 

 
(Oppsummert i Almås og Benestad 2006: 78) 

 

Biologien antas ofte å være ´naturlig´, permanent og uforanderlig (Preves 2001 i Nagoshi og 

Brzuzy 2014). Men som Roughgarden (2004) peker ut, finnes det i mange tilfeller tvetydige 

´biologiske kropper´. Sammensetningen av kromosomer, som ofte fremholdes av biologiske 

essensialister; XX for kvinne, XY for mann, er langt mer kompleks og uavhengig av 

psykologiske prosesser enn det som tidligere har vært antatt (ibid). Tvetydige kropper 

forstyrrer tanken om at alle mennesker tilhører en av to distinkte biologiske kategorier 

(Nagoshi og Brzuzy 2014: 3). Det som ofte skrives frem som noe biologisk, handler altså oftere 

om det somatiske kjønnet, ”fødselskjønnet”, eller det vi har mellom bena (Almås og Benestad 

2006: 224). De som fokuserer på biologien og de fysiske genitalier (gonader og eggstokker), 

reproduktive evner, penis og vagina, gir det ytre uttrykk all makt. I denne oppgaven vil kjønn 

heller motsatt ses som en sosial konstruksjon. I tråd med Garfinkel (1967) gjøres det her 

forskjell på det å fysisk ha en vagina eller penis, og det å ha en av delene som en kulturell 

”event”. Våre ”kulturelle genitalier” er de vi antar at noen har og at burde være der (ibid). Med 

andre ord er det ”våre kulturelle genitalier som gjelder i vårt vanlige, sosiale liv, og ikke 

biologiske. Biologiske genitalier ser vi jo vanligvis ikke” (Almås og Benestad 2006: 116).  

 

Biopolitikken i Norge er preget av kristne idealer for kjønn og seksualitet. Biopolitikk refererer 

til måten individet reguleres av staten ved bruk av våre biologiske prosesser, helt fra fødsel, til 

døden, og all den tid i mellom (Foucault 1999; Stryker 2014). Frem til 1972 var stat og kirke 

enig om at legitim, norsk oppførsel skulle samsvare med kristne idealer for heteroseksualitet 

(Mühleisen et.al. 2009: 13). For transpersoner, som ´transer´ og slik bryter med det aksepterte 

ved å tangere grensene til kjente kjønnskategorier, har det biologiske perspektivet ført til at de 

har blitt posisjonert utenfor vestlig kultur som ´gender outlaws´ eller kjønnsrebeller (Bevan 

2017: 67, Bornstein og Bergman 2010). Det var doktor Robert Stoller (1968) som først 

definerte begrepene biologisk kjønn (sex) og sosialt kjønn (gender) slik vi kjenner dem i dag. 
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Introduksjonen av disse begrepene, sammen med begrepet kjønnsidentitet2 skapte rom for 

legevitenskapen som nå kunne hevde at transpersoner led av en ”mismatch” mellom sitt 

biologiske og sitt sosiale kjønn (Moi 2005: 21). Samtidig kunne og legene tilby en løsning på 

´problemet´ gjennom hormonbehandling og kjønnskorrigerende kirurgi (ibid). I Norge 

fortsetter diagnosen F64.0 Transseksualisme å være det eneste behandlingsalternativet for 

personer med kjønnsidentitetstematikk (Helsedirektoratet 2015). I møte med biologien som 

utgangspunkt har transpersoner blitt sykeliggjort, og blitt antatt å være en enstydig og 

avgrensbar gruppe med identiske behov (ibid).  

 

Der biologien har fått styre, har hegemoniske ideer om kjønn og seksualitet vokst frem i 

prosesser av normalisering (Ambjörnsson 2006: 51). Ideen om en biologisk realitet har påvirket 

hva som er passende for de to differensierte kjønnene; menn skal være maskuline, kvinner skal 

være feminine (Gatens 1991: 141). Hegemoni refererer til en situasjon hvor visse sosiale 

grupperinger sammen kan produsere total sosial dominans over andre underordnede 

grupperinger, ikke bare gjennom tvang, men ved å vinne og forme konsensus på måter som 

gjør at makten til de dominante grupperingene fremkommer som naturlige og legitime 

(Hebdige 1979: 16). Hegemoniske ideer opprettholdes så lenge de dominante grupperingene 

lykkes i å ramme inn alle konkurrerende ideer i deres egen forståelse, slik at underordnede 

grupperinger blir, om ikke kontrollerte, så i hvert fall innebefattet i et ideologisk rom som ikke 

fremstår ideologisk i det hele tatt, men fremstår som noe permanent og naturlig. Hegemonisk 

makt er likevel ikke noe permanent eller noe gitt, som bestandig utøves av en lik 

sammensetning sosiale grupperinger, hegemoni er bevegelig og ustabilt; det er midlertidig og 

må stadig vinnes, reproduseres og opprettholdes (Gramsci 1971; Fairclough 2010). 

Hegemonisk makt er mektig i at det virker naturgitt og legitimt, og ikke minst ved at det synes 

nødvendig for sosial orden. 

 

2.1.3 Kjønn som sosial konstruksjon  
 

Sosialkonstruktivister mener at måten vi forstår kjønn på varierer på minst fire ulike måter. 

Hva kjønn betyr avhenger først og fremst av samfunnet en befinner seg i og de kulturelle 

føringene som legges for hva som er mannlig og kvinnelig på et gitt tidspunkt (Kimmel og 

                                                
2 Kjønnsidentitet refererer til en persons indre følelse av å være mann eller kvinne, eller å identifisere seg et sted 
i mellom eller utenfor disse to kategoriene (Nagoshi og Brzuzy 2014: 4). 
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Aronson 2008: 2). Hva som regnes som mannlig og kvinnelig varierer også i hver kultur over 

tid. Følgelig endres meningen av hva disse rollene betyr over tid og jo eldre en blir (ibid). Hva 

kjønn betyr vil til slutt også variere i mellom ulike grupper menn og kvinner, for ikke alle menn 

er like hverandre, og ikke alle kvinner er samme type kvinner, og ingen deler helt like erfaringer 

eller har helt like forutsetninger (ibid 2-3). I ordene til Judith Butler: 

 

”Whether gender or sex is fixed or free is a function of a discourse ... which seeks to 
set certain limits on analysis or to safeguard certain tenets of humanism as 
presuppositional to any analysis of gender.” 

Judith Butler (2002 [1990]: 9) 

 

Nyere kjønnsstudier fokuserer ikke lenger hovedsakelig på de biologiske aspektene av kjønn, 

men er heller mer interesserte i å studere hvordan menn og kvinner skapes i sosiale og kulturelle 

prosesser (Majstorovic og Lassen 2011: 4). Kjønn forstås som et mektig ideologisk verktøy 

som produserer, reproduserer og legitimerer de mulige valgene og gitte grensene som eksisterer 

på bakgrunn av menneskets todelte somatiske herkomst (West og Zimmerman 2008: 163). 

Feministiske og skeiv-teoretiske perspektiver vokste frem motivert av ønsket om å skape et 

intellektuelt og moralsk rammeverk for å utfordre heteronormative tatt-for-gitt-heter som 

undertrykte kvinner og diskriminerte mot de som brøt med heteronormativ kjønn- og seksuell 

identitet (Nagoshi og Brzuzy 2014: 15).  

 

Andre- bølge feminismen på 1970-tallet hadde som mål å bekjempe kvinners undertrykkelse i 

patriarkalske samfunn (Pilcher and Whelehan 2005: 144), og argumenterte for at ideene om 

maskulinitet og femininitet måtte forstås som sosiale konstruksjoner. Følgelig kritiserte de 

tradisjonelle kjønnsroller for å være grunnleggende kunstige (Nagoshi og Brzuzy 2014: 17). 

Det skeiv- teoretiske perspektivet ble til med feminismen som bakteppe, men var også på 

mange måter en utfordrer for feministisk teori. Skeiv teorien hadde som prosjekt å ta den 

feministiske kritikken av tradisjonelle kjønnsroller videre, og satte som mål å vise at biologisk 

kjønn er like sosialt konstruert som de sosiale aspektene av kjønn (Moi 2005: 34). Den binære 

forståelsen av kjønn var i følge teoretikere som Judith Butler (1990) og David Halperin (1995) 

utilstrekkelig. Forskjellene er uendelige, og de kan ikke hierarkiseres (Blackmore 2011: 77). 

Skeiv teorien rettet søkelyset mot den diskursive produksjonen av subjektposisjoner, og kjønn 

ble sett som noe vi gjør, ikke noe vi er (Butler 2002 [1990]: 136-137). I følge Butler er 

kjønnede handlinger tilgjengelige for alle, men med dem kommer stadig begrensninger for 
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hvem som kan fremføre hvilken handling ustraffet (ibid: 10). En kjønnet handling kan ses som 

en form for diskursiv praksis: 

“... bodies are rendered meaningful only through some culturally and historically 
specific mode of grasping their physicality that transforms the flesh into a useful 
artifact... Gendering is the initial step in this transformation, inseparable from the 
process of forming an identity by means of which we are fitted to a system of exchange 
in a heterosexual economy”  

(Stryker 1994: 249–250)  

Sosiale konstruksjoner, fenomener og kunnskap konstrueres gjennom kontinuerlig utøvelse av 

det Berger og Luckmann kalte ´eksternalisering´, ´objektivering´ og ´internalisering´ (Burr 

1995: 7). Eksternalisering forekommer når vi utfører handlinger i sosiale sammenhenger som 

så gjentas av andre og slik produserer en ny eller revidert praksis: ”Mens mennesket 

eksternaliserer seg selv, skaper det en verden som det eksternaliserer seg selv inn i” (Berger & 

Luckmann 2000: 113). Objektivering følger deretter når den utførte praksisen blir et 

´bevissthetens objekt´ innad et samfunn som så speiles som et faktum eller sannhet. 

Objektivering er ”… mer eller mindre holdbare registre over produsentens subjektive 

prosesser, [som] gjør det mulig og forstå disse prosessene selv om man ikke befinner seg i en 

ansikt-til-ansikt situasjon der de kan oppfattes direkte” (ibid: 53). Når nye generasjoner så 

fødes inn i en verden hvor en gitt idé eller sannhet eksisterer objektivert, vil de internalisere 

denne som en gitt del av deres forståelse av samfunnet de lever i (ibid: 135, 164). Verden blir 

sosialt konstruert av menneskers sosiale praksiser, samtidig som den av oss oppleves som en 

samling naturgitte fenomen (Burr 1995: 7). Et samfunns normer og forventinger blir en del av 

oss som individer. Sosial konstruksjonsteori kan knyttes til Hegels argument om anerkjennelse: 

vi ønsker alle å bli anerkjent da det kun er gjennom anerkjennelse at vi blir validerte som sosiale 

skapninger (Butler 2004: 2). En sosial forståelse av kjønn og seksualitet avslører dermed 

hvordan det ”normale” er normativt heller enn naturlig, og demonstrerer hvordan kjønn og 

seksualitet i seg selv er sosiale konstruksjoner (Jackson 2006: 39). 

 

Skeiv teori har bidratt til å øke anerkjennelsen av den diskursive produksjonen av seksuelle 

identiteter og kjønnsidentiteter, og har bidratt med positiv kritikk av heteronormativitet som 

sosialt organiserende prinsipp (Green 2002: 521). I Skandinavia har skeiv- teorien både 

erstattet og smeltet sammen med homo- og lesbiske studier (Rosenberg 2008), produsert og 

dekonstruert identitets-kategorier (Ambjörnsson 2006) og utfordret og bekreftet feminismens 
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posisjon (Kulick 2005). Viktigst, likevel, har skeiv teorien bidratt til å de-naturalisere 

heteroseksualitet og å bringe debatt om heteronormativitet inn i offentlig debatt (Dahl 2011: 

145). Men også det sosialkonstruktivistiske perspektivet har mangler. Selv om en 

essensialistisk, biologisk kjønnsforståelse er problematisk da den på deterministisk vis 

fremhever tradisjonelle kjønnsnormer, er det heller ikke uproblematisk å se på kjønn som en 

ren sosial konstruksjon. For personer med kjønnsidentitetstematikk er identitetsforståelsen ofte 

knyttet både til den fysiske kroppen samt det den kan bidra med i identitetsbygging utover det 

sosialt konstruerte og performative, og det sosialt performative (Nagoshi & Brzuzy 2014:77, 

Tauchert 2002).  

 

Selv om både feminismen og skeiv- teorien har hatt et til dels anstrengt forhold til 

transkjønnethet, representerer de begge viktige ”næringskilder” for transteorien (Raun, 

Frederiksen & Petersen 2011: 5). Som jeg skal vise, har transteorien tatt med seg kritikken av 

sosial og institusjonell diskurs; men har satt dette i sammenheng med de kroppslige erfaringene 

av å ´transe´ (Raun, Frederiksen & Petersen 2011: 6). Det biologiske, sosiale og kroppslige er 

ikke gjensidig utelukkende, men i et komplekst forhold til hverandre. Susan Stryker (2004: 

212) har kalt transteori for skeiv teoriens ”onde søsken”, på likt vis født ut av feministisk teori 

og seksualitetsstudier. Transteori fokuserer likevel i større grad enn skeiv teori på å fremheve 

kunnskap om og fra transpersoners levde liv som tidligere har blitt begravd, devaluert eller 

slettet (Stryker 2006: 12- 13) 

 

 

2.1.4 Transteoretiske innsikter 
 

I vestlige samfunn og i vestlig politikk er det heteroseksuelle paret et ideal som representerer 

prinsippet den sosiale orden bygger på (Warner 1993: xxi). I stor grad reguleres individets 

kjønn og seksualitet av staten, som tilpasser institusjonelle tilbud til den heteronormative 

kjernefamilien (Mühleisen et.al. 2009: 13). Michel Foucault (1984: 140) kalte denne formen 

for statlig styring for biopolitikk, eller biomakt. Statens biopolitikk handler om kontroll og 

regulering tilknyttet våre biologiske prosesser: ”forplantningen, fødslene og dødeligheten, 

helsetilstanden, levetid med alle de omstendigheter som kan få disse faktorene til å variere” 

(Foucualt 1999: 152). Lenge har et biopolitisk prosjekt pågått for å kultivere kjønnkongruens 
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med mål om å eliminere kjønnsinkongruens (Stryker og Currah 2014)3. Transidentitet har vært 

en vitenskap i over 100 år, da individer som har gitt uttrykk for transbegavelse har vært antatt 

å ha et ønske og et behov for hjelp til å bli fullstendige ´selv´ (ibid, Almås og Benestad 2006b: 

185). Ved å utvikle institusjonelle strukturer og medisinske helsestandarder for å håndtere 

transpersoner har personer med kjønnsidentitetstematikk blitt forsøkt ”fikset” etter 

heteronormen (ibid).  

 

Tradisjonelt og historisk har betegnelsen ´transseksuell´ vært assosiert med psykiatriske og 

medisinske oppfatninger av trans4 som en tilstand, eller opplevelse av kjønnsdysfori eller det å 

være ´født i feil kropp´ (Bettcher 2014, Folgerø og Hellesund 2009). I Norge har 

organisasjonen Harry Benjamins Ressurssenter for Transseksualisme (HBRS) de senere årene 

gått bort i fra begrepet transseksuell, og foretrekker heller begrepene ´transkjønn´, ´personer 

med diagnosen transseksualisme´ eller ´kjønnsopererte´ menn og kvinner. For HBRS er selve 

begrepsmeningen likevel den samme, og refererer til ”…at man ønsker å gjennomgå/har 

gjennomgått en rekke medisinske intervensjoner for å oppnå full sosial og juridisk 

anerkjennelse og gjenkjennelse som mann/kvinne” (Raun, Frederiksen & Petersen 2011: 9). 

Men begrepet transkjønn er i dag et begrep som reflekterer flere forskjellige, overlappende, og 

til tider motsigende tolkninger (Stryker og Currah 2014). Det kan referere til personer som 

definerer seg utenfor det binære, som beveger seg på tvers av binariteten, og personer som er 

komfortable innenfor binariteten (ibid). 

 

I Sandy Stones ikoniske Posttranssexual Manifesto (1991) ble begrepet ´transseksuell´ 

utfordret. Av personer som levde transseksuelle liv opplevdes begrepet i stor grad som en 

restriktiv kategori, som krevde deres stillhet som prisen for tilgang til medisinsk og juridisk 

anerkjennelse (Stryker og Currah 2014). Målet til Stone var å bryte denne stillheten og endre 

det hun kalte ”the textual violence inscribed in the transsexual body” til å bli en kritisk, 

rekonstruerende posisjon av makt (1991: 295). Transstudier og teori oppstod som et motsvar 

til statlig biomakt og forsøk på å skape (u)aksepterte kjønn: 

 

                                                
3 Kjønnsinkongruens refererer til en tilstand hvor en person opplever at det ikke er samsvar mellom egen 
kjønnsidentitet/ kjønnsuttrykk og det kjønnet hen ble tillagt ved fødselen (BUFDIR 2017) 
4 Trans er et begrep som noen ganger brukes som en samlebetegnelse for transpersoner og personer med 
kjønnsidentitetstematikk. Noen ganger brukes det en stjerne, trans*, for å vise til hele trans-spekteret og for å 
vise til mangfoldigheten blant mennesker som definerer seg som transpersoner (BUFDIR 2017) 
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”Transstudier og transteori opstår hovedsagelig i et forsøg på at vriste forskningen i og 
om transkønnethed ud af hænderne på psykiatriske og lægevidenskabelige eksperter, 
der ikke bare har haft eneret på, men også været bestemmende for, at denne forskningen 
domineres af spørgsmål vedrørende klassifikation, diagnosticering og behandling.” 
 

(Raun, Fredriksen og Petersen 2011: 3) 

 

Begrepet transkjønn var et begrep som oppstod for å formidle en ikke-patologisk identitet. Det 

var ment for å vise at personer med kjønnsidentitetstematikk kunne leve et sosialt kjønn som 

ikke nødvendigvis var tilknyttet hens biologiske attributter, og også at et individ skulle ha 

muligheten til å kombinere komponenter av sosiale kjønnsuttrykk som det best passet hen 

(Stryker og Currah 2014). Transteori innbefatter dermed mer enn kun en enten/eller binær 

tenkning: ´transkjønn´ innebærer også en ´både og´/ ´verken eller´ konseptualisering av 

kjønnsidentitet utenfor binariteten mann/kvinne – som altså heller ikke nødvendigvis handler 

om det fysiske kroppslige aspektet (Roen 2001).  

 

Det kanskje viktigste utviklingen av transteori har medført, er muligheten til å gi transpersoner 

anledningen til å være talende subjekter, eller kunnskapens subjekter, i tillegg til det å være et 

kunnskapens objekt (Stryker og Currah 2014). Med andre ord har transteorien som prosjekt å 

gi en stemme til personer som opptar en posisjon som trans, en posisjon som ellers ville fortsatt 

å bli sett på som patologisk, marginalisert, usynlig og umulig å oppta innad de hegemoniske 

idealene i maktlandskapet (ibid). Judith Butler (1993: 103) har tatt i bruk Julia Kristevas 

konsept abjeksjon for å forklare hvordan heteroseksuelle identiteter får sin anerkjennelse fra 

motsetningen den homoseksuelle abjeksjon. Abjeksjon betyr å ”kaste ut”, men kan i denne 

sammenhengen beskrives som det tvetydige, noe annerledes, eller det som forstyrrer 

identitetssystemer og orden (Kristeva 1982: 4). På samme måte som homoseksuelle subjekter 

utfordrer heterofiles eksistens og slik også bekrefter den, utfordrer transpersoner de 

heteronormative forståelsene kjønn forankret i biologi, kjønnsroller og kropper (Butler 1993: 

103). Abjeksjon har historisk vært et begrep med negative konnotasjoner, men gjennom 

transteori har grupperinger som tradisjonelt har vært betraktet som marginaliserte grupper 

gjenvunnet begrepet, og omfavnet sin annerledeshet (Phillips 2014: 20). I stadig større grad 

benytter nå transaktivister seg av sin abjeksjon som en konstruktiv politisk strategi for å 

forstyrre langvarige maktsystemer som har vedvart som en effekt av undertrykkelse og 

institusjonell stille- gjøring av ”visse andre” (ibid).  
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I motsetning til aktivisme i land som Nord Amerika og ellers i Europa som ofte er beskrevet 

som konfronterende, har Skandinavisk aktivisme og tilnærming til politikk blitt forklart som 

konfliktsky og ´consensus oriented´ (Rydström 2004: 175) 5 . Idealet velferdsstaten 

representerer søker å inkludere alle i samfunnet, men befolkningen må likevel følge ganske så 

spesifikke normer for oppførsel for å bli anerkjent (ibid). Verdens helseorganisasjon arbeider 

nå med utviklingen av ICD-11, en revisjon av ICD-10 som ble vedtatt i 2013. ICD-11 skal 

være klar mai 2018. I den nye International statistical classification of diseases and related 

health problems (ICD) vil det ikke lenger hete ”Gender Identity Disorders”, men ”Gender 

incongurence” (kjønnsinkongruens), og personer med kjønnsidentitetstematikk vil ikke lenger 

være klassifisert under fanen ”mental and behavioural disorders” (WHO 2016). Der det er 

makt, er det altså motmakt, og verden er i ferd med å anerkjenne transidentitet som nettopp det 

– identitet – ikke sykdom. Innen 2030 er målet til medlemslandene i verdens helseorganisasjon 

å kunne tilby alle transpersoner utbedret universell helsepleie (ibid). I Norge er folks ønske om 

å motvirke eller å endre statlig regulering av seksualitet og kjønn en stor del av det biopolitiske 

landskapet (Mühleisen et.al. 2009: 13). Debatten som nå pågår baserer seg på et teoretisk 

krysningsfelt hvor meningene er mange. Likevel indikerer de foreløpige følgene av debatten 

en bevegelse bort fra medisinsk- og psykologisk baserte teorier, til fordel for skeive identiteter 

(Diskrimineringslov om seksuell orientering §5, 2013; Lov om endring av juridisk kjønn §2, 

2016). 

 

2.2 Representasjon 
 

Ved å løfte frem eller representere variasjonene som finnes i transspekteret i populærkulturen, 

kan heteronormen utfordres – og det kan åpnes for et mer inkluderende samfunn. Måten sosiale 

grupper behandles på i kulturelle representasjoner reflekterer hvordan de behandles i 

virkeligheten, og påvirker ofte måten de ses på: ”how we treat others is based on how we see 

them; such seeing comes from representation” (Dryer 2002: 1). Representasjon kan defineres 

som en måte å bruke språk på for å si noe betydningsfullt om verden, på en måte som gir 

mening for andre (Hall 2013: 1). Det er gjennom språkbruk at mening dannes, og 

representasjoner står dermed sentralt i de meningsdannende prosesser (Hall 2013: xvii). Å 

                                                
5 Det er ikke for å si at de Skandinaviske landende representerer en homogen gruppe; likevel har nordisk kultur 
lenge vært kjent for å en mer mild og human tilnærming til for eksempel seksuelle variasjoner, og for å være 
land hvor polariseringen mellom menn og kvinner virker mindre ekstrem (Rydström 2004)  
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representere noe er å beskrive det. Når vi benytter oss av språket trekker vi på tegn som 

muliggjør andres avkoding og tolkning av budskapet på måter som skaper mening, og som gjør 

at en avsenders intenderte budskap forstås omtrent som det var ment (ibid: xxi). Et tegn ”står 

for” eller representerer noe mer enn seg selv, og viser følgelig til ”andre” (Berkaak og Frønes 

2005: 27). Når tegn settes i system, får de mening i forhold til hverandre, og danner koder (ibid: 

30). 

 

All representasjon er presentasjon av noe annet, alltid og nødvendigvis tilknyttet bruken av 

koder og konveksjoner fra tilgjengelige former for kultur (Dryer 2002: 2). Kultur kan med 

andre ord forstås som et kodefellesskap preget av enighet om hva som gir mening, og hva som 

ikke gir mening (Gripsrud 2011: 121). Kodefellesskapet begrenser hva som kan sies om hva 

som skjer og når. Men like fullt gir det oss muligheten til å si noe i det hele tatt (Dryer 2002: 

2).  

 
”We are all restricted by both the viewing and the reading codes to which we have 
access (by virtue of where we are situated in the world and the social order) and by 
what representations there are for us to view and read. The prestige of high culture, the 
centralization of mass cultural production, the literal poverty of marginal cultural 
production; these are aspects of the power relations of representation that put the weight 
of control over representation on the side of the rich, the white, the male, the 
heterosexual.” 

(Dryer 2002: 2-3) 
 

Kulturen vi omgis av skaper grunnlag for kommunikasjon ved å legge et felles språk og felles 

referanser til grunn (Hall 2013: xviii). En kultur består selvsagt av mange kryssende meninger 

og oppfatninger. Likevel regulerer kulturen normene for hva som er godkjent og ikke innenfor 

de kulturelle rammene (ibid). Kulturen er dermed et sted å føle tilhørighet, som en slags 

identitetsmarkør som knytter mennesker sammen i et fellesskap. Personer med 

kjønnsidentitetstematikk sanksjoneres ofte dersom de ikke på tilstrekkelig vis føyer seg etter 

storsamfunnets heteronorm. Hvorvidt transpersoner blir godkjent av majoritetskulturen 

avhenger i stor grad om de oppfyller kravene til de idealiserte formene for menneskelig anatomi 

(Butler 2004: 4). Priviligeringen av heteroseksuelle relasjoner representeres ofte som 

samfunnets urokkelige fundament. Følgelig er tanken at et samfunn uten, ikke lenger ville 

kunne eksistere (Warner 1993: xxi). 
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2.2.1 Representasjon og sosial orden  
 

Vi får inn ny og kjent kunnskap gjennom representasjonene som omgir oss. Representasjoner 

er med på å håndheve spesifikke normer og å styre individer mot handlingsmønster som følger 

samfunnets standarder, og som nødvendigvis retter opp i unormal atferd (Gutting 2014). Som 

subjekt eksisterer vi aldri uavhengig av det som har vært før oss og det som foregår rundt oss. 

Foucault regnet representasjon inn under det han kalte diskurs (Hall 2013: 27). Diskurs 

omfatter de regler og praksiser som produserer mening, og regulerer hva som har mening i 

ulike historiske perioder (Foucault 2000). Dominante diskurser tas gjerne for å være sannhet, 

og det er viktig å se slik sannhet i kontekst av gjeldende historie og kultur (Hall 2013: 31). 

 

Ulike ideologiske overbevisninger kjemper til enhver tid om å gjenskape og å skape nye 

´normaler´ for oss å søke mot, blant annet gjennom å posisjonere individer i spesifikke 

identiteter (Edley 2001: 209). Vår ´subjektivitet´ eller følelse av oss selv i verden er, sett på 

denne måten, nærmest en ”ideologisk effekt” (ibid). Tilgjengelige subjektposisjoner 

personifiserer kunnskapen slik (ideologisk) diskurs produserer eller gjengir (eks. transvesitten 

eller den homoseksuelle som avvik i en heteronormativ kontekst) (Hall 1997: 54). 

Konstruksjonen av subjektet må i dag forstås som noe som blir konstruert og etablert i 

sammenheng med andre utvendige faktorer, knyttet til en ide, et prinsipp eller dominante 

sosiale grupperinger som utgjør samfunnet en befinner seg i til enhver tid (Mansfield 2000: 3). 

Subjektet er slik sett desentralisert, bestandig tilknyttet diskursproduksjon og forhandling av 

maktrelasjoner i sosial praksis (Jørgensen & Phillips 2002: 15). Det er ikke subjektet alene som 

skaper kunnskap, men subjektet slik det forhandler og samhandler med andre i diskurssamspill. 

Med andre ord kan subjekter produsere ny kunnskap, men de er bestandig begrenset og styrt 

av og i et system for tanke og kunnskap, eller ´episteme´: den diskursive formasjonen den tar 

del i samt regimet av sannhet som dominerer perioden og kulturen (Hall 1997: 54). I sin 

genealogi «historiserer og denaturaliserer» Foucault det «naturlige» som omkranser subjektet, 

og tydeliggjør hvordan vi til enhver tid omkranses av påvirkning som er utenfor vår kontroll 

(Egeland & Jegerstedt 2008: 72). 

 

Foucault fremhever tre utelukkelsesprosedyrer han mener er tungtveiende i den kontinuerlige 

striden om sosial orden, nemlig forbudet, fornuft og galskap, og sannhet og falskhet (Foucault 

1971: 9-13). Forbudet delte Foucault inn i tre typer som til enhver tid forsterker, utligner og 
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krysser den andre, for ”man vet godt at man ikke har rett til å si alt” (ibid: 9). Disse var 

´tabubelagte ting´, ´omstendigheter´ og ”det talende subjektets privilegerte og eksklusive rett” 

(ibid). Hva man kan og ikke kan si er med andre ord i stadig endring avhengig av hva som 

anses for å være tabu i de gitte omstendigheter en befinner seg i, og hvilke privilegert status en 

har i øyeblikket. Helt siden middelalderen har det også vært tydelig hvilke diskurser som kan 

sirkulere normalt, og hvilke som ikke har plass blant det ´normale´. De ´gale´ har bestandig 

vært og er fremdeles regulert av et nettverk av institusjoner, blant annet legestanden og 

psykiatrien, hvor det gjøres mulig å legge frem eller tilbakeholde sine ”stakkarslige ord” (ibid: 

10). Dette institusjonelle grunnlaget videreføres i et stort tettvevd nettverk av sosiale praksiser, 

bedre kjent som sannheter og falskheter. Hvis en forholder seg kun på nivå med en singel 

diskurs, fremstår skillet mellom det sanne og det falske selvsagt ikke som noe institusjonelt 

eller voldelig. Derimot om en ser på dette fra et større perspektiv, kan en se hvordan vår ´vilje 

til viten ´eller ´sannhet´ er del av et større ”... historisk, foranderlig, institusjonelt tvingende 

system”, eller en større sosial orden styrt av hegemonisk makt (ibid: 12).  

 

I dag argumenteres det for at Descartes ”cognito, ergo sum” (Jeg tenker derfor er jeg) heller 

burde bli lest ”Jeg er, derfor tenker jeg” (Decker 2004: 15). Subjektet eksisterer i samhandling 

med verden på utallige nivå. Et språk vil alltid bestå av en rekke måter å snakke om noe på, og 

subjektet er dermed alltid tvunget til å velge. Valg tar vi ikke bare gjennom språk, men også i 

hverdagen som deltakende samfunnsmedlemmer (for eksempel ved å opptre politisk korrekt 

eller innenfor lovens rammer) og som subjekt for sannhet og moralitet (Decker 2004: 4). 

Mulighetene vi har er likevel ikke likestilte. Noen valgmuligheter er fremhevet for oss som det 

bedre valget, presentert som fakta, tatt-for-gitt-heter eller sannheter, og er dermed kulturelt 

dominerende eller hegemoniske idealer (ibid; Gramsci 1971). Med andre ord er vi bundet av 

historiske erfaringer gjort før oss, og er dermed bundet til å velge i et oftest avgrenset repertoar 

av muligheter (Edley 2001: 190).  

 

Diskurser som bidrar til å opprettholde maktrelasjoner kan forstås som ideologiske. Ved å delta 

i slike diskurser medvirker en til å reprodusere maktforhold heller enn å utfordre dem 

(Jørgensen og Phillips 2002: 14). Stereotypiske fremstillinger av transpersoner er ofte 

patologiske, og dehumaniserer deres levde opplevelse av kjønn. For marginaliserte grupper, 

for eksempel personer med kjønnsidentitetstematikk, fører opprettholdelsen av dominerende 

diskurser ofte til videre representasjon av dem som de ”andre”, og plasserer dem i en ut-

posisjon, fjernet fra fellesskapet.   
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2.2.2 Et liv i media 
 

”Who you are, what you do, and what all of this means to you does not exist outside of 
media. Media are to us as water is to fish.” 

(Mark Deuze 2012: x) 

 

”The one thing of which the fish is unaware is water, the very medium that forms its 
ambience and supports its existence” 

(McLuhan i Carey 1989: 23- 24) 

 

Mediene spiller en betydelig rolle i det sosiale og kulturelle kodefellesskapet som avgjør hva 

majoritetskulturen består av. I dag er media overalt hvor vi ser. Det er dermed rimelig å påstå 

at vår identitet formes i møte med ulike medier, og at den formes i forhold til vår tilgang til og 

bruk av media (Fornäs og Xinaris 2013: 13). Det vi ser i media kan ha en effekt på oss bevisst 

eller ubevisst, på kort sikt eller over tid, som individ eller gruppe(r) (Potter 2012: 36). Over tid 

kan det også føre til at individer eller institusjoner endrer holdning eller oppførsel (ibid). 

Mediene setter ting på dagsordenen, eller agendaen, og former folks oppfatning om hva som 

er av viktighet i samfunnet til enhver tid (Potter 2012: 74). Ikke bare former de det kollektive 

fokuset, over tid vil også elementene/ informasjonen i historiene som prioriteres fortelle oss 

hva vi kan og bør tenke og mene om saken det gjelder (ibid: 75). 

 

Men det som gjerne er viktigere er medienes kapasitet til å påvirke endring, er medienes 

kapasitet til å opprettholde det kjente. Over tid kultiverer mediene ulike publikum og kollektiv 

kunnskap gjennom å gjøre utvalgt informasjon tilgjengelig. Samtidig skaper de kunnskapsfelt 

som tas for gitt av de mange, og som de mange vet at de fleste andre også tar for gitt (Gerbner 

1969 i Potter 2012: 73). Media utgjør et rom der maktrelasjoner avgjøres (Castells 2010: 3). 

Med andre ord kan medienes effekt på oss også være det at ingen endring forekommer (Potter 

2012: 36). Det som ikke eksisterer i media, eksisterer ikke i det offentlige fellesskapet, selv om 

det kan ha fragmentert tilstedeværelse i individers realitet (Castells 2010: 5). 

 

Bred representasjon av ulike samfunnsgrupper kan ha potensielt stor innvirkning på måten vi 

eksisterer sammen (Shaw 2014: 16). Å gi rom for det som er annerledes kan også ha positiv 

innvirkning på diskusjon om sosiale og kulturelle forskjeller, og kan skape debatt om 

fordelingen av privilegier i samfunnet (ibid: 41). For LHBTI- personer er likevel mye slik ”bred 
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representasjon” kilde til en blanding av frustrasjon og stolthet (Drushel 2017: 11). For 

eksempel skapte tv- programmet Født i feil kropp, som ble sendt på TV2 i beste sendetid, 

positive reaksjoner landet rundt og fra samtlige transrettighets- organisasjoner. Likevel var 

gleden lunken, for hvor var representasjonene av personer som ikke ønsker kjønnsbekreftende 

kirurgi? (Nordseth 2014). 

 

Det er problematisk at representasjonen av marginaliserte grupper i media fremhever og legger 

vekt på deres annerledeshet (Shaw 2014: 16). Ofte fremstilles transpersoner som noen som 

nettopp står utenfor, heller enn som grupperinger av mennesker som opplever utfordringer som 

medlemmer av majoritetssamfunnet (ibid). Dårlig representasjon kan reprodusere og 

opprettholde maktstrukturer og symbolske former for vold, og slik bekrefte heller enn å 

utfordre status quo (Shaw 2014: 148). En kan skille mellom dårlig og god representasjon, der 

god representasjon gir et helhetlig bilde av en marginalisert gruppes medlemmer, og dårlig 

representasjon, som ofte benytter stereotyper som fremhever en annerledeshet over ens andre 

egenskaper (ibid: 40). 

 

En stereotype er et sett generaliserte ideer om en gruppe mennesker som holdes som sannhet i 

en gitt kultur (Perse 2001). De er ikke å forstå som essensielt gode eller dårlige, men de kan 

være negative fordi de begrenser, og kan være skadelige fordi de objektiverer, dehumaniserer 

og nekter for individualitet (ibid: 171). Stereotyper har base i virkeligheten og er sosialt delte. 

En stereotype er en større generalisering om en gruppe mennesker basert på gjentatt erfaring 

med medlemmene fra den gjeldende gruppen. Jo likere våre erfaringer er med en gruppe 

mennesker, jo mer sannsynlig er det at vi utvikler stereotyper om gruppen basert på liknende 

erfaringer (ibid: 173- 174). Medieinnhold kan påvirke utviklingen av stereotyper ved å regulere 

og segregere hvilke medlemmer av hver gruppe som får plass, og slik valideres som medlem 

av en gitt gruppe (Shaw 2014: 19). I norske medier har kjønnsopererte kvinner og menn fått 

stor plass (eks Født i feil kropp på TV2). Kjønnsopererte blir akseptert, og får anerkjennelse 

og påfølgende rettigheter som del av en marginalisert gruppe (Shaw 2014: 19). Det er 

problematisk at representasjonen av personer med diagnosen F.64.0 transseksualisme, som er 

kjønnsopererte eller i en prosess av kjønnsbekreftende behandling ved Rikshospitalet i Oslo, 

som kun er en liten fraksjon i transspekteret, har fått bli representantene for et bredt felt 

transtematikk som i virkeligheten er langt mer komplekst enn som så (Shaw 2014: 19, Drushel 

2017: 11). Perse (2001: 172) skriver:  
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“The pervasiveness of stereotypes in the mass media drives concerns for effects because 
these are the dominant, if not only, images in the media of certain groups; there may be 
few positive images to counter negative images”  

 

Nå er ikke det å snakke om medienes effekt uproblematisk. Det blir for enkelt å anta at et isolert 

tilfelle tekst i media kan ha noen direkte påvirkning på en persons oppførsel (Gauntlett 2008: 

33). Likevel vil media, i samhandling med sitt publikum, over tid være en viktig del av 

personers identitetsutvikling. For marginaliserte grupper er representasjon viktig, men det er 

også like viktig for at majoritetsbefolkningen, som gjerne ikke jevnlig har kontakt med 

marginaliserte deler av befolkningen, skal lære og utvikle forståelse. Mediene er en plattform 

med stor definisjonsmakt for kjønn og seksualitet (Hellstrand i Stangeland, 2010). Det er 

rimelig å si at mediene, og medienes tilhørere, er i en sakte men vedvarende dialog hvor 

tradisjonelle krefter møter nye ideer, og kontinuerlig reflekterer det som gjør seg gjeldende i 

kodefellesskapet (ibid: 287).  
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3 Metode 
 

I dette kapittelet vil jeg gjøre rede for mitt valg av metode, og presentere utvalget av 

analyseobjekter. Kapittelet er tredelt. Jeg vil begynne med å redegjøre for valg av metode og 

presentere metoden. Deretter vil jeg beskrive og diskutere prosessen for utvalg av 

analyseobjekter, før jeg til slutt reflekterer over oppgavens reliabilitet og validitet. 

 

3.1 Valg av metode 
 

Målet med denne oppgaven er å gi et innblikk i den kollektive bevisstheten og kunnskapen som 

omkranser kjønnsidentitetstematikk i offentlig diskurs, samt å belyse medienes rolle i 

bevisstgjøring rundt tematikken. Spesifikt vil jeg undersøke avisdebatten som har pågått de 

siste fem årene etter at rapporten Alskens folk av Janneke van der Ros i 2013 førte til økt politisk 

engasjement for transpersoners juridiske rettigheter, og samtidig gjorde juridisk kjønn til 

omdreiningspunkt for debatten om kjønnsidentitetstematikk. Jeg vil undersøke hvordan ulike 

aktører i samfunnsdebatten konstruerer virkelighetsbilder for seg selv og andre basert på ulike 

forståelser av kjønn og med ulik vektlegging av kjønn som strukturerende prinsipp for sosial 

orden i samfunnet. Selv om de mange personlige historiene som har preget mediebildet i 

samme periode har en åpenbar effekt på synligheten omkring kjønnsidentitetstematikk, har jeg 

i hovedsak valgt å se bort i fra disse. Årsaken er at fokuset for min oppgave har vært å få innsikt 

i ulike sosiale grupperingers argumentasjon omkring lovgivning og juridisk kjønn. Jeg vil 

undersøke betingelsene for kjønnets betydning og tilblivelse i språk og den materielle 

virkelighet, med et mål om å problematisere og å utfordre allmenne forståelser av kjønn og 

kjønnets betydning i sammenheng med transidentitet slik det fremkommer i mitt materiale.  

 

Ved å ta utgangspunkt i kritisk diskursanalyse får jeg en kritisk tilnærming til relevante 

maktforhold, ideer og ideologier som kan lokaliseres i og reproduseres i språket (Jørgensen og 

Phillips 2002). For å svare på problemstillingen vil jeg foreta en kritisk diskursanalyse av 

argumentasjonen til 9 debattanter med (u)lik bakgrunn som har vært fremtredende i debatten i 

perioden 2013-2017. I analysen vil jeg fokusere på måten de ulike debattantene representerer 

mennesker med kjønnsidentitetstematikk, med fokus på deres argumentasjon. For å tolke 

meningsinnholdet i de utvalgte artiklene vil jeg trekke på elementer fra retorisk analyse. Et 
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retorisk perspektiv gir grunnlag for å tolke måtene ideer får medvind på i argumentasjon, ideer 

som enten forstyrrer, omarbeider eller stadfester etablerte relasjoner, ofte der hvor ideens 

logikk er under tvil (Martin 2013: 28). I tråd med et sosialkonstruktivistisk perspektiv tilbyr 

retorikken flere verktøy for å sette ord på hvordan subjekter, relasjoner og representasjoner av 

verden produseres og reproduseres for å forme hva som til en hver tid anses som naturgitt eller 

selvfølgelig. For å undersøke de potensielle virkningene av diskursbyggingen i denne debatten, 

vil jeg dermed undersøke formene for retorisk overbevisning, altså de ulikes forsøk på å danne 

forhold mellom avsender (seg) og mottaker (leser) som former sistnevntes vurdering av en 

problemstilling, og ikke bare enkelt formidler informasjon (ibid: 29, Aristoteles 2006).  

 

Ved å foreta en slik undersøkelse er målet å kunne si noe om landskapet i det norske 

diskursbildet om kjønnsidentitetstematikk. I lys av de teoretiske perspektivene i kapittel 2 vil 

jeg også drøfte hvilke virkninger nåværende diskurs(er) om transpersoner i tradisjonelle medier 

kan ha for fremtidig anerkjennelse og integrering av kjønnsidentitetstematikk i det norske 

lovverket.  

 

3.1.1 Hvorfor diskurs? 
 

Diskurs kan defineres helt enkelt, som språk i bruk (Wetherell et.al 2001: 3). Med andre ord 

refererer diskursbegrepet til språkmønstre som utgjør en spesiell måte å forstå og snakke om 

verden på (Jørgensen og Phillips 2002: 1). Når en undersøker diskurs får en dermed innsikt i 

språkets mønstre, samt ideene og forståelsene som ligger i dem (ibid: 9). Språkbruk 

representerer individer og/eller grupperingers tanker og meninger om ulike sosiale fenomen 

(Wetherell et al 2001: 15). Diskurser bygger dermed objekter, virkeligheter, tanker og sosiale 

relasjoner som former verden slik vi kjenner den til enhver tid (ibid). Når diskurser igjen blir 

tilgjengelige og vidt spredt, blir de til sosiale realiteter som sirkuleres, og kan bli marginalisert, 

eller komme til å dominere andre diskurser som sannhet (ibid: 16).  

 

Diskursanalysen springer ut fra et sosialkonstruktivistisk og poststrukturalistisk perspektiv. 

Følgelig er ideen at det ikke er mulig å identifisere noen universell sannhet da det er umulig å 

kommunisere fra en posisjon utenfor diskurs; en kan aldri unnslippe representasjon (Foucault 

2000, Jørgensen og Phillips 2002: 14). Det er ikke for å si at fysiske objekter, mening og 

representasjoner ikke har en materiell eksistens, men heller at de kun får mening gjennom 



 27 

diskurs (Fairclough 2010: 7). Foucault definerte diskurs som praksiser som setter grenser for 

hva vi kan si om hva og når, for at det skal gi mening for de rundt oss i den gjeldende historiske 

perioden (Foucault 1999; Egeland & Jegerstedt 2008: 71). Diskurs er med andre ord ikke noe 

tidløst, men vedvarende sosial praksis, som konstitueres av makt. Også Fairclough så diskurs 

som sosial praksis, men knyttet også diskursbegrepet opp mot andre sosiale dimensjoner i et 

dialektisk forhold (Jørgensen og Phillips 2002: 65). For å forstå diskurs må en dermed 

kombinere analysen av hva som sies i tekstform med en analyse av de sosiale strukturene og 

prosessene som omgir den gitte teksten (ibid). Diskursiv praksis er med andre ord knyttet til 

makt og måten noe blir mulig å snakke om eller ikke (Jørgensen og Phillips 2002: 13). Makt 

er tett knyttet til diskurs, som bidrar til å produsere subjektene vi er, og objektene vi kan vite 

noe om, i henhold til de sosiale strukturene som omgir oss (ibid: 14, 66).  

 

Å undersøke diskurs er å undersøke meningsskaping; hvor kunnskap kommer fra, hvordan 

subjektet konstrueres, og hvordan samfunnet organiseres (Wetherell et.al 2001: 5). Med 

andre ord er det å ta et steg inn i debatt om mening og meningers tilsynelatende ´naturlige´ 

forekomst.  

 

3.1.2 Kritisk diskursanalyse 
 

Å foreta en kritisk diskursanalyse (KDA) er å sette fokus på skjeve maktforhold i samfunnet, 

altså å sette fokus på hvordan noe urettferdig kan rettes opp (Fairclough 2010: 7). Å være 

kritisk er dermed å vurdere hva det er som eksisterer, hva det er som kan eksistere, og hva som 

burde eksistere – basert på et sett verdier (ibid). Kritisk diskursanalyse handler om å fremheve 

hva det spesifikke samfunnet anser å være rettferdig og demokratisk og hva det innebærer. 

KDA er som nevnt kritisk i så måte at det forsøker å avsløre rollen diskursiv praksis har i å 

opprettholde og reprodusere ulikhet i den sosiale verden (Jørgensen og Phillips 2002: 63). 

Fairclough skriver:  

 

Critical analysis aims to produce interpretations and explanations of areas of social life 
which both identify the causes of social wrongs and produce knowledge which could 
(in the right conditions) contribute to righting or mitigating them. 
 

(Fairclough 2010: 8) 
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I Faircloughs syn på diskurs inkluderes spørsmål om ideologi, her forstått som ”meaning in the 

service of power” (Fairclough 1995: 14). Mer presist anser Fairclough ideologi for å være de 

konstruksjoner av mening som bidrar til produksjon, reproduksjon og endring av dominans- 

relasjoner (Fairclough 1992: 87). Det er i tatt-for-gitt-heten at ideologi her definert, blir 

´naturlig´ (Fairclough 2010: 62). Ikke all diskursiv praksis er ideologisk, eller like ideologisk. 

Men diskursiv praksis er ideologisk i den grad det bidrar til å opprettholde eller å undergrave 

maktrelasjoner (ibid: 67). Fairclough trekker på Gramscis (1971) tanker rundt hegemoni i sin 

kritiske diskursanalyse. Hegemoni er makt over samfunnet som helhet, men er i følge 

Fairclough aldri mer enn et ustabilt equilibrium – oppnådd delvis og midlertidig (Faircolough 

2010: 61). Hegemoniske ideer anses her heller for å skape en modell eller en matrise å 

etterstrebe på et større sosialt nivå, mens det diskursive, som foregår mer lokalt, implisitt eller 

gjerne ubevisst materialiserer ideologi gjennom sosial praksis (ibid: 62). Inspirert av 

Fairclough vil jeg i min analyse ta hensyn til hvordan diskursive praksiser blir påvirket av 

sosiale maktrelasjoner som ikke kun er identifisert som diskurs, blant annet hvordan det 

politiske, medisinske og juridiske systemet påvirker sosial praksis (Jørgensen og Phillips 2002: 

62). Når jeg undersøker debatten om juridisk kjønn vil jeg dermed se på hvordan subjektet 

konstitueres ideologisk, i kontekst av hegemoniske tanker om kjønn som noe binært og 

heteronormativt betinget: 

 

Subjects are ideologically positioned, but they are also capable of acting creatively to 
make their own connections between the diverse practices and ideologies to which they 
are exposed, and to restructure positioning practices and structures. 
 

(Fairclough 1992: 91) 

 

Subjektet møter til enhver tid det Billing et.al (1988) kalte ideologiske dilemma. Ideologi tar 

ikke bare form i overbærende strukturer som fremstår for oss som naturgitte og uunngåelige 

autoriteter i våre liv (såkalte intellektuelle ideologier) (ibid). Vår ”levde ideologi”; de felles 

verdier, oppfatninger og praksiser et samfunn deler, er i motsetning til de intellektuelle eller 

strukturelle ideologier, langt fra sammenhengende, men heller fragmenterte og motsigende 

(Edley 2001: 203). I vår diskursive praksis står vi stadig ovenfor valg som utfordrer det vi 

oppfatter som den kollektive ”sunne fornuft” (ibid). Ideologi fungerer ved at det skjuler sin 

ideologiske natur (Althusser 1971: 84). Slik Fairclough påpeker, forekommer endring der hvor 
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grenser krysses og subjekter reflekterer over de ideologiske effekter som omgir dem (2010: 

68).  

 

En kritisk orientert diskursanalyse kan her bidra til å systematisere bevissthet og kritikk av 

ideologiske maktrelasjoner, selv om utførselen av slik kritikk heller aldri er ideologisk 

uavhengig (Fairclough 2010). KDA er dialektisk, og også samtidig relasjonell og 

transdisiplinær (ibid: 3). Relasjonell fordi den ikke fokuserer på individer, men på sosiale 

relasjoner og forholdet mellom diskurs og andre objekter (ibid). Transdisiplinær fordi den 

nødvendigvis gjøres i sammenheng med andre teorier og rammeverk (Jørgensen og Phillips 

2002: 86).  

 

En kritisk diskursanalyse gjennomføres ved å ha en kritisk innstilling til kunnskap som har blitt 

selvfølgeliggjort, samt å være bevisst på hvordan kunnskap ofte farges av spesielle interesser. 

Gjennom et kritisk blikk vil jeg kunne vise hvordan språkbruk bidrar til å skape og å forme 

sosiale fenomener, dette for å belyse kritikkverdige sosiale forhold, og å kunne avdekke 

hvordan noen(s) kunnskap ofte fremmes på bekostning av andres. Jeg vil benytte retorikk som 

et analytisk verktøy for å kunne identifisere på hvilke måter ulike diskurser (re)produseres i 

avisartiklene i utvalget for denne oppgaven. I gjennomføringen av en kritisk diskursanalyse vil 

jeg dermed være meget bevisst på hvem det er som benytter hvilken informasjon til hvilke 

formål, og diskutere om kritikken som rettes mot visse sosiale praksiser heller enn andre, bidrar 

til å naturalisere eller å utfordre hegemoniske ideer. 

 

 

3.1.3 En retorisk tilnærming 
 

En retorisk tilnærming i gjennomføringen av en kritisk diskursanalyse, som i sitt senter har det 

dialektiske forholdet mellom struktur og aktør, har to store fordeler. Som andre fortolkende 

metoder utfyller retorikken aktørens posisjon i dynamikken mellom struktur og aktør ved å 

rette fokus mot aktørenes rolle i produksjon av ideer; altså ved å undersøke de augmentative 

strategiene til aktører i gitte situasjoner (Martin 2013: 34). Ulikt andre fortolkende metoder kan 

en retorisk tilnærming også identifisere retoriske teknikker som er strategiske manøvrer for å 

gjenskape og opprettholde visse strukturer (ibid). Oppgaven til god retorikk er å reorientere et 

publikum i møtet med en situasjon (eks: krise) ved å selektivt rekontekstualisere situasjonen 
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som en viss type problemstilling, som så er mottakelig for eller mulig å beherske eller løse 

(ibid: 31). 

 

Å ta i bruk en retorisk tilnærming kan gi innsyn i hvordan tid og rom er allerede gjennomsyret 

av argumentasjon som ulike aktører benytter seg av for å forme omstendighetene gjennom tale 

og argumentasjon slik at deres forståelse leses som passende (Martin 2013: 26). Nøkkelen til 

en suksessfull diskurs er måten den (retorisk) rekonteksualiserer en situasjon på vis som 

posisjonerer dens publikum: ”Talerens karakter gjør sin virkning når talen fremføres slik at den 

gjør taleren troverdig ... Noen beror på talerens personlige karakter [ethos], andre på den 

tilstanden tilhøreren settes i [pathos], atter andre på selve argumentasjonen, ved den beviskraft 

den har, reell eller tilsynelatende [logos]” (Aristoteles bok 1, 2006: 27). Den ene utelukker 

heller ikke den andre. Følgelig er menneskelig tenkning og vurdering mindre noe kognitivt, og 

mer en offentlig diskusjon: ”to believe something is to accept the (many kinds of) reasons that 

can be presented for so believing it” (Finlayson 2007: 551). Retorikk er ofte en respons på en 

situasjon (eller krise), men det er også en retorikers evner og kreativitet som skaper og former 

en situasjon (Consigny 1974: 178). Det er viktig å anerkjenne at avstanden mellom retoriker 

og situasjon, aktør og struktur, er kort, og at det er i dette rommet at et tilhørende publikum får 

grep om en situasjon på ny. Aktører benytter seg av de strukturelle ressursene som omgir dem 

for å problematisere og å formulere grensene for valg og konflikt slik at foretrukne typer aktører 

legitimeres og nødvendiggjøres – selvsagt gjør strategisk selektiv kontekstualisering alltid at 

noen argumenter virker mer troverdige enn andre (Martin 2013: 33). En retorisk tilnærming 

undersøker dermed hvordan ideer får medfart i en prosess av argumentasjon.  

 

Retorikken har blitt kritisert for å være overfladisk, og samtidig også for å ha overdrevne 

transformative effekter (Martin 2013: 29). Men en retorisk analyse skal forklare påvirkningen, 

eller fraværet av påvirkning, til tale og argument; ikke forut innta dets effekt (ibid). Ved å se 

på situasjonskontekst, de tilstedeværende ideene formet som retoriske argumenter og til slutt 

de retoriske effekter av de utvalgte formuleringene til aktørene i tilfellet av denne oppgaven, 

vil jeg kartlegge på hvilke måter ideene som dominerer det diskursive bildet i mitt utvalg er 

konstruerte for spesifikke kontekster, publikum og formål (Martin 2013: 25). 
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3.2 Prosess og utvalg 
 

For å gå dypere inn i utvalget mitt og å identifisere det diskursive samspillet i perioden lot jeg 

meg inspirere av en temasentrert analyse med formål om å kunne sammenlikne argumentasjon 

omkring samme kategori og å få en dypere forståelse av tema i debatten på tvers av materialet 

(Thaagard 2013: 182). En tematisk tilnærming viste seg å være essensiell for denne oppgaven 

for å få frem hoved- posisjonene i debatten. Når en tar i bruk en tematisk fremgangsmåte går 

en i dybden på temaer identifisert i kildematerialet. Med denne fremgangsmåten identifiserte 

jeg fremtredende diskurser og toneangivende debattanter i den gjeldende perioden. En tematisk 

innsamling skaper muligheten for en dyptgående forståelse av hvert tema slik de blir forstått 

av hver enkelt deltaker, samtidig som at det gjør det mulig å analysere tema på tvers av 

materialet (Thagaard 2013: 181). En tematisk tilnærming ble benyttet her som et 

analyseverktøy da det bidrar til å fremheve sammenhenger som skaper en helhetsforståelse av 

de sosiale skillelinjer som eksisterer i mitt materiale hva gjelder kjønnsforståelse (ibid: 182).  

 

Temasentrerte tilnærminger har blitt kritisert for ikke å ”ivareta et helhetlig perspektiv” 

(Thagaard 2013: 181). Dette forsøker jeg å unngå i min analyse ved å beskrive de valgte 

utsnittene i konteksten av sin opprinnelige sammenheng; ved å vurdere utsnitt av en tekst opp 

mot teksten som helhet innad den gitte konteksten (ibid). Før analysen i neste kapittel, vil jeg 

nå presentere en oversikt over oppgavens kildemateriale.  

 

3.2.1 Søk og funn i A-tekst 
 

Det har skjedd mye viktig i kampen og prosessen for transrettigheter, lenge før det de siste 

årene har blitt et større tema for debatt i norske medier. Både i Norge og internasjonalt har 

organisasjoner for kjønns- og seksualitetsmangfold kjempet en kamp for juridisk 

anerkjennelse. I den aktuelle perioden står det om retten til å eksistere juridisk i det offentlige 

rom, eller å skjule kjønnsmangfoldet i den private sfæren. For å illustrere omfanget av 

rettighetskampen ført av personer med kjønnsidentitetstematikk før og i denne oppgavens 

utvalgte periode, har jeg her samlet noen tilfeller både nasjonalt og internasjonalt som kan sies 

å ha påvirket tilstedeværelsen og utviklingen av debatt: 
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2000 – behandlingstilbudet for transseksualisme legges ned på Rikshospitalet og LFTS (nå 

HBRS) opprettes (hbrs.no, Om HBRS: Historien) 

2001 – behandlingstilbudet ved Rikshospitalet gjenopprettes med LTFSs fortjeneste (hbrs.no, 

Om HBRS: Historien) 

2002 – dokumentaren Alt om min far kom til norske kinoer, om Esben Esther Pirelli Benestad, 

produsert av hens sønn (NRK, 2002) 

2003 – dokumentaren Absolutt Tone Maria sendes på NRK, om HBRSs leder Tone Maria 

Hansen (Gaysir 2003) 

2005 – LFTS (Landsforeningen for transseksuelle) bytter navn til Landsforeningen for 

transkjønnede for å fremheve at det handler om kjønn, ikke seksualitet (Helsedirektoratet 2015) 

2008 – LLH /Landsforeningen for lesbiske og homofile) bytter navn til Landsforeningen for 

lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (Helsedirektoratet 2015) 

2009 – Tone Maria Hansen og LFTS inviterer til WPATH (World Professional Association for 

Transgender Health) konferanse i Oslo (hbrs.no, Saker vi har jobbet med) 

2010 – programmet Jentene på Toten sendes på NRK i 8 episoder (Snekvik 2010) 

2011 – et tredje kjønn ble innført i Nepal og Australia, og en ”other” kategori i Bangladesh, 

mens land som Pakistan og India er i en forberedende fase til å gjør det samme (Plucinska 

2015) 

2012 – New Zealand følger nabolandet Australia og innfører et tredje kjønnsalternativ 

(Pasquesoone 2014) 

2013 – statsviter Janneke van der Ros utga rapporten Alskens folk: levekår, livssituasjon og 

livskvalitet for personer med kjønnsidentitetstematikk for Likestillingssenteret (van der Ros 

2013) 

2013 – dokumentaren Mann uten penis, om Luca D. Espseth, kom ut på NRK P3 (Flikke et al 

2013) 

2013 – Diskrimineringsloven om seksuell orientering § 5 (2013) vedtas i Norge, den 

inkluderer nå forbud mot diskriminering på bakgrunn av kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk  

2013 – Tyskland blir første land i Europa med et tredje kjønnsalternativ (Estep 2016) 

2013 – en ekspertgruppe blir nedsatt av Helsedirektoratet for å vurdere helsetjenestetilbud og 

praksis for endring av juridisk kjønn (Helsedirektoratet 2015) 

2014 – Danmark endrer lovgivning og personer kan endre kjønn uten statlige krav, samt velge 

en ´X´ i passet (Helsedirektoratet 2015) 

2014 – TV2 sender programmet Født i feil kropp sesong 1 (Waskaas 2014) 
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2015 –  det kjønnsnøytrale pronomenet hen tas inn i det svenske språket som et alternativ til 

han og hun (Olsen 2015) 

2015 – Regjeringen fikk overlevert rapporten Rett til kjønn – helse til alle kjønn av 

ekspertgruppen nedsatt i 2013, med forslag om å la enkeltpersoner selv bestemme kjønn uten 

krav til kirurgi, behandling, diagnose eller refleksjonsperiode (Helsedirektoratet 2015) 

2016 – LLH blir til FRI, Foreningen for kjønns og seksualitetsmangfold (Sørnes 2016) 

2016 – Lov om endring av juridisk kjønn § 2 (2016) ble vedtatt, og en kan nå endre sitt juridiske 

kjønn uten krav til kirurgi, behandling, diagnose eller refleksjonsperiode 

2017 – Barne- og likestillingdepartementet med leder Solveig Horne fremlegger ny 

handlingsplan for LHBTI rettigheter; Trygghet, mangfold, åpenhet, Regjeringens 

handlingsplan mot diskriminering på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet og 

kjønnsuttrykk (Handlingsplan 2016) 

 

Å finne frem til de utvalgte artiklene for denne oppgaven var en lang prosess som foregikk 

nærmest helt til siste slutt. Kritisk diskursanalyse er en form or fortolkende metode, og søker 

følgelig etter hva det er som skjer når noe skjer (Haavind 2000: 17). Da jeg startet arbeidet med 

oppgaven søkte jeg derfor etter avisartikler så langt tilbake som til Januar 2000, og jeg fortsatte 

å søke helt frem til August 2017. Fleksibilitet er et vesentlig element i kvalitative metoder. I 

utførelsen av et kvalitativt prosjekt er det et ”gjensidig påvirkningsforhold mellom utforming 

av problemstilling, innsamling av data og analyse og tolkning” (Thagaard 2013: 31). I 

innsamlingen av materialet var jeg åpen for at mine opprinnelige forventninger om mengde og 

innhold ikke nødvendigvis stemte. Gjennom prosessen viste det seg at langt flere artikler var 

skrevet av og på vegne av medlemmer av transbevegelsen enn hva jeg først antok. Langt færre 

artikler6 motsatte seg transbevegelsens hensikt og argumentasjon. Problemstillingen var det 

eneste faste holdepunktet med hensyn til en kontekstsensitiv og svært fleksibel generativ 

prosess (Grønmo 2004: 176, Haavind 2000: 8, 16). Denne åpenheten for å reflektere over egne 

antakelser gav et fruktbart grunnlag for datainnsamling og relevante tolkninger (Grønmo 2004: 

131-132).  

 

Ved å søke på de mest intuitive ordene og frasene, fikk jeg mange treff som så ledet meg til 

mer spesifikke søkeord og tematikk. Ved å ta i bruk en feedback- metode oppnådde jeg god 

                                                
6 Gjennom oppgaven benytter jeg begrepet ´artikkel´ som en samlebetegnelse for kronikker, meningsinnlegg, 
debattinnlegg og nyhetsartikler.  



 34 

åpenhet i mitt første møte med materialet, som jeg senere hentet eksempler fra til min analyse. 

De ordene og frasene jeg til slutt landet på var: 

 

Transperson, transkjønn, transseksuell, transseksualisme, kjønnsoperert(e), skifte kjønn, 

kjønnskorrigerende behandling, kjønnsbekreftende behandling, juridisk kjønn AND tredje 

kjønn, hen AND trans, ”født i feil kropp”, tokjønnsmodell 

 

Gjennom søkene mine i A-tekst ble det tydelig at 2013 var et avgjørende år i Norge, der hvor 

forslag til lovendring i rapporten Alskens folk (2013) skapte økt politisk engasjement og gjorde 

juridisk kjønn til et hett omdreiningspunkt for debatt. Etter 2013 tok debatten seg opp betydelig, 

og utviklingen de påfølgende årene frem til i dag har ført til store endringer i politikk og økt 

synlighet for transpersoner i offentligheten (Andresen 2017, Espseth 2017). For å holde meg 

på nivå med dagsaktuelle problemstillinger, valgte jeg å avgrense mitt utvalg fra 01.01.2013 – 

31.08.2017. I 2014 skapte TV-serien Født i feil kropp stor oppmerksomhet rundt 

kjønnsopererte menn og kvinner, og mange transkjønnede sto frem blant annet i lokalaviser i 

kjølvannet av tv- seriens suksess. I 2015 fikk Regjeringen overrukket rapporten Rett til kjønn 

– helse til alle kjønn, og debatten ble igjen mer politisk i vente av helseminister Bent Høies 

avgjørelse om nye lovendringer. 2016 var et år preget av både glede og frustrasjon. Den nye 

loven om juridisk kjønnsskifte gjorde det enklere å bytte kjønn, og mange jublet. Samtidig ble 

politikerne kritisert for å holde tilbake et tredje kjønnsalternativ på tross av at flere store 

nasjoner hadde tatt skritt i denne retningen de senere årene. Etter lovendringen i juni 2016 

fulgte sterke reaksjoner fra kristne og feministiske hold. Mot august 2017 tok debatten en 

vending fra det jeg ut i fra mitt utvalg anså som transaktivistisk medvind, mot større 

skeptisisme. Debatten fortsetter å handle om en potensiell innføring av en tredje 

kjønnskategori, og stemmene som utgjør debatten kommer fra mange ulike sosiale grupper.      

 

De utvalgte artiklene har alle debatten om juridisk kjønn i sin kjerne, men behandler over årene 

ulike relaterte kategorier. Juridisk kjønn er det overordnede temaet for min analyse; hvem som 

kan bytte kjønn og om det skal eller kan bli et tredje alternativ – en ´X´ – i offentlige 

dokumenter. Kategorier som diskuteres i mitt materialet, på tvers av perioden 2013- 2017, er 

(1) hvem som kan kalles ”ekte” menn og kvinner; (2) hvem som skal ha tilgang til hvilke 

offentlige rom og (3) hvor mye autonomi enkeltindivider skal ha over egen kjønnsforståelse. 

Det handler altså om hvem som skal ha definisjonsretten eller definisjonsmakt i spørsmål om 

kjønn, stat eller individ (Foucault 1999; Stryker og Currah 2014). Innad disse kategoriene 
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finnes det tydelige skillelinjer i meningsinnholdet mellom de som kan kalles forkjempere for 

egen definisjonsrett, og de som fremholder den biologiske forrang, noe jeg kommer tilbake til 

i kapittel 4. Analyse. 

 

Artiklene som utgjør kildematerialet for denne oppgaven er trukket frem som eksempler fra 

debatten som har pågått over lengre tid parallelt i aviser landet over. I mitt utvalg har jeg kun 

tatt med artikler trykket i norske aviser, på papir eller på nett, i perioden 01.01.2013 – 

31.08.2017. Det endelige utvalget besto av 35 artikler fra perioden7. Jeg utelukket tidsskrifter 

og nettsider som NRK.no og TV2.no for å begrense utvalget mitt til en håndterbar mengde. 

Vårt Land er den avisen i mitt utvalg som er mest konsekvent på å publisere artikler om 

debatten rundt juridisk kjønn. Dette kan tyde på at det er stor interesse fra kristne miljø i saker 

som omhandler kjønn. Verdens Gang, Dagen, Aftenposten og Klassekampen ligger likevel tett 

opp under, og sporadiske tilfeller av dekning i lokalaviser forekom på tvers av år. I utvalg av 

artikler lot jeg meg ikke begrense av fastsatte regler og rammeverk. Jeg valgte de artiklene som 

sa noe om det som skjedde når det skjedde, med fokus på debatten om juridisk kjønn. Flere av 

de utvalgte artiklene er blitt publisert også i andre aviser, mange hentet fra NTB. I min 

gjennomgang av store mengder artikler ble jeg likevel oppmerksom på at den største delen av 

mitt materiale er meningsartikler og kronikker skrevet av debattanter til debattsidene i de ulike 

avisene, med noen få men viktige nyhetsartikler innimellom. Dette tyder på stor interesse fra 

flere hold, men samtidig også at mediehusene gjerne prioriterer ned dekning av transsaken til 

fordel for andre nyheter, og lar de interesserte partene kjempe seg i mellom med avisenes 

debattsider som plattform.  

 

 

3.2.2 Sentrale impulsgivere 
 

Det er mange viktige stemmer og meninger om kjønnsidentitetstematikk. Når diskurser blir 

fremtredende, tilgjengelige og vidt spredt, blir de til sosiale realiteter som sirkuleres og kan bli 

marginalisert eller tatt for å være sannhet (Wetherell 2001: 16) I debatten om juridisk kjønn 

finnes det flere impulsgivere som er toneangivende, og som diskursivt og retorisk, produserer 

sosiale realiteter for å overbevise om at deres forståelse av kjønn og identitet er riktig eller 

passende (Martin 2013: 26). Med impulsgivere mener jeg enkeltpersoner og/ eller 

                                                
7 For en fullstendig oversikt over artikkelutvalget, se Vedlegg 2 Kildemateriale: utvalgte avisartikler 
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representanter for organisasjoner som skaper betydelige bølger i debatten i større 

samfunnsmessig og politisk skala. I denne oppgaven er dette individer eller grupperinger som 

på ulike vis og fra forskjellige utgangspunkt forsøker å etablere premissene for kjønnsforståelse 

og påfølgende regulerende praksiser.   

 

Jeg har valgt å fokusere analysen i denne oppgaven rundt 9 impulsgivere. De ulike 

impulsgiverne har jeg delt i to såkalte diskursive formasjoner, bestående av personer som 

refererer til kjønnsidentitetstematikk på måter som har felles institusjonell og politisk agenda 

(Hall 1997: 44). På tvers av formasjonene representerer impulsgiverne i mitt utvalg totalt seks 

ulike organisasjoner og perspektiv i debatten om juridisk kjønn. Tre av impulsgiverne er såkalt 

kjønnskonservative. Disse er: 

 

Tone Maria Hansen – leder for Harry Benjamins Ressurssenter for Transseksualisme (HBRS) 

Espen Ottosen – leder for Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) 

Tonje Gjevjon – leder for Lesbisk forbund (LF) 

 

Seks av impulsgiverne er transaktivister eller såkalte kjønnsrebeller. Disse kan deles inn i tre 

grupperinger. I min analyse har jeg likevel valgt å diskutere disse i sammenheng heller enn 

delt. Den første består av to investerte enkeltpersoner, de neste av representanter for to sentrale 

ideelle organisasjoner: 

 

Faglærte 

Esben Esther Pirelli Benestad – lege og spesialist i klinisk sexologi og professor i sexologi ved 

Universitetet i Agder 

Janneke van der Ros – statsviter og kjønnsforsker, arbeider for Likestillingssenteret og som 

førsteamanuensis i statsvitenskap ved Høgskolen i Lillehammer 

 

FTPN 

Jan Elisabeth Lindvik – leder i Forbundet for transpersoner (FTPN) 

John Jeanette Solstad Remø – nestleder i Forbundet for transpersoner (FTPN) 

 

FRI 

Stein Wolff Frydenlund – leder for transpolitisk utvalg i Foreningen for kjønns- og 

seksualitetsmangfold (FRI) 
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Luca Dalen Espseth – rådgiver for kjønnsmangfold i Foreningen for kjønns- og 

seksualitetsmangfold (FRI) 

 

Også organisasjonen Skeiv Ungdom har bidratt politisk på siden til kjønnsrebellene i den 

gjeldende perioden, men har i avisdebatten om juridisk kjønn ikke vært frempå nok til å komme 

med i mitt utvalg. I ingen spesiell rekkefølge vil jeg nå kort forklare hvem de ulike 

impulsgiverne er, og hva de står for.  

 

De kjønnskonservative 

 

Flere kjønnskonservative stemmer har vært toneangivende i den aktuelle debatten. De har 

fremhevet bekymringer for hva som vil skje dersom behovene til personer med 

kjønnsidentitetstematikk får større anerkjennelse i loven. I sin omtale av transidentitet har de 

kjønnskonservative impulsgiverne til felles å representere trans8 som en monolittisk gruppe 

med identiske behov. Ved å vektlegge sine egne behov for heteronormativ tilhørighet og 

strukturer, vrenger de kjønnskonservative debatten bort fra behovene til minoriteten og deres 

behov for juridisk og sosial inklusjon, og viderefører på (u)like vis allerede etablerte 

maktstrukturer. 

 

Tone Maria Hansen  

 

Som leder for Harry Benjamins Ressurssenter er Tone Maria Hansen en kjent figur og 

forkjemper for kjønnsoperertes rettigheter i politisk sammenheng til medisinsk behandling og 

diagnostisering. HBRS er en organisasjon som arbeider spesifikt med personer som søker 

diagnosen transseksualisme, og de er tydelige på at transseksualisme er diagnosen, ikke 

personen: HBRS sine medlemmer er ”...ikke trans, et tredje kjønn eller menn i kvinneklær,” 

men ”Kvinner og menn. Punktum” (Hansen 2011). Pasientgruppen til HBRS ønsker å refereres 

til som kjønnsopererte menn og kvinner heller enn transmenn og kvinner, og bruker begrepet 

´født i feil kropp´ for å tydeligere kommunisere kjønnsskiftet, enten fra mann til kvinne, eller 

kvinne til mann (Smaalenenes Avis 27.10.14, ”Har egen forening”). Selv er Hansen 

kjønnsoperert kvinne med diagnosen F.64.0 transseksualisme. I debatten om 

                                                
8 Trans er et begrep som noen ganger brukes som en samlebetegnelse for transpersoner og personer med 
kjønnsidentitetstematikk. Noen ganger brukes det en stjerne, trans*, for å vise til hele trans-spekteret og for å 
vise til mangfoldigheten blant mennesker som definerer seg som transpersoner (BUFDIR 2017) 
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kjønnsidentitetstematikk har Hansen vært tilgjengelig for kommentarer, men holder seg ellers 

i bakgrunnen av debatt i den utvalgte perioden. Likevel har Hansen skapt et klart fokus i 

debatten på skillet mellom kjønnsopererte menn og kvinner på den ene siden, og transpersoner 

på den andre, med fokus på først og fremst å bevare juridisk lovgivning som oppfyller 

behovene til pasientgruppen ved Rikshospitalet.  

 

Espen Ottosen 

 

Informasjonsleder for Norsk Luthersk Misjonssamband og styreleder i tankesmien 

Skaperkraft, Espen Ottosen, er en velkjent figur både som samfunnsdebattant og som teolog. 

Selv definerer han seg som ciskjønnet mann. Ottosens posisjon er dypt rotet som et høytstående 

medlem av den Lutherske tro, og slik er han sterkt stilt som forfekter av en kristenkonservativ- 

religiøs diskurs. I sine bidrag til debatten er han gjennomgående tydelig på sin kristne 

overbevisning, og argumenterer ut i fra kristelige sannhetsberetninger. Blant annet fremholder 

han skapelseshistorien som bevis for tokjønnsmodellens ekthet. Han argumenterer konsekvent 

for at Gud har skapt oss til mann og kvinne, i to kjønn, og følgelig mener han at vi ikke bør 

slutte å dele samfunnet inn i disse to kjønnskategoriene (Ottosen 14.04.15, ”En ny 

kjønnskamp”). Ottosen er aktiv i å verne om kristne verdier. I debatten har han dratt fokuset i 

debatten mot kristne verdier og utfordringer for familieliv i møte med transidentitet. 

 

Tonje Gjevjon 

 

Gjevjon er hverken forkjemper for transpersoner, kjønnsopererte eller kristne verdier, men for 

(cis)kvinners rett til trygge rom9. Hun er leder i Lesbisk Forbund som ble dannet i 2015, et 

forbund som har som mål å prioritere (cis)kvinner, og å jobbe mot sexisme og rasisme (Lesbisk 

Forbund 2015). Gjevjon er også spaltist for Dagbladet og er ansvarlig nettredaktør for 

nettstedet Trygg i kroppen, startet av en ”gruppe med foreldre og andre som bekymrer [seg] 

for den transpropagandaen barn og unge utsettes for på nett” (tryggikroppen.com, Hjem: Hva 

vil vi?). I debatten om kjønnsidentitetstematikk har Gjevjon skrevet kraftfulle artikler hvor hun 

blant annet kritiserer den nye loven for kjønnsskifte for å ”ramme kvinner direkte med 

                                                
9 Cisperson/ciskjønnet/cis betyr at du identifiserer deg med det biologiske kjønnet du ble tildelt ved fødsel. 
Begrepet er tatt i bruk som en motsats til transpersoner, og tydeliggjør at alle har en kjønnsidentitet (BUFDIR 
2017) 
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konsekvenser man ikke har tatt høyde for” (Gjevjon 19.04.17, ”Kjønn er ikke en følelse, Bent 

Høie”). Hun trekker frem det hun mener er åpenbare men oversette praktiske utfordringer som 

fengsel, garderober og idrett, og argumenterer for at transaktivistene nå angriper feministene 

når de ”forsøker å tvinge transpolitikk inn i alle rom som kvinner har skapt og bygget opp over 

tid” (Gjevjon 15.02.17, ”Vagina eller Fronthull?). Gjevjon er en nyere impulsgiver i denne 

debatten, men har rettet skarpt fokus mot barn og kvinners rolle i kjønnskampen. 

 

 

Normbrytere og kjønnsrebeller 

 

Debatten om kjønnsidentitetstematikk har vært preget av kraftfulle kjønnskonservative 

representasjoner av transidentitet. Slike representasjoner har potensiale til å forvrenge formålet 

til transrettighetsbevegelsen, som er å få lovfestet anerkjennelse og grunnleggende rettigheter. 

Blant transaktivister og deres støttespillere har likevel stadig flere stemmer kommet til som 

arbeider for å vri debatten tilbake til å fokusere på behovene til transpersoner som en sårbar 

minoritet med juridiske og sosiale behov. Kjønnsrebellene forsøker å vise og å bevisstgjøre om 

flere variasjoner av transidentitet for å legitimere sine synspunkt og definisjoner, og å bryte 

ned de rigide heteronormative grensene for hva som skal, kan og bør gjelde i henhold personer 

med kjønnsidentitetstematikk.   

 

Faglærte perspektiv 

 

Esben Esther Pirelli Benestad 

 

Esben Esther Pirelli Benestad er transaktivist, lege og professor i sexologi. Hen er Norges mest 

kjente transperson, og lever vekselvis i rolle som kvinne og mann. Sammen med kona Elsa 

Almås, som også er utdannet sexolog, har Benestad utgitt flere bøker om 

kjønnsidentitetstematikk. Benestad er en kjent støttespiller for Forbundet for Transpersoner 

som er ”...en interesseorganisasjon for alle mennesker som har et transtalent, og som i dag 

samlet sett gjerne kalles transpersoner.” (ftpn.no, forside). Hen har blant annet tidligere vært i 

konflikt med helse- Norge for å sende personer som ikke får godkjent behandling i Norge ut 

av landet, og er blitt forsøkt fratatt sin lisens som lege (Benestad 2011). Mai 2017 mistet hen 

driftstilskudd som rammet hens tilbud til kjønnsinkongruente pasienter, pasienter Benestad 

allerede mener har for dårlig tilbud (Bordvik 2017). I debatten om kjønnsidentitetstematikk har 
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Benestad lenge vært en sterk proponent både for forenkling av kjønnsskifte i lovverket og 

innføringen av en tredje kjønnskategori. Kjent for å snakke om ikke bare to kjønn, men sju, er 

hen å regne som en forkjemper for det transdiskursive perspektivet som har som mål å fremme 

kjønnsmangfold. I perioden har hen stilt seg opp spesielt mot Espen Ottosen og gitt tydelig 

motsvar på hans kristne kritikker.  

 

Janneke van der Ros 

 

Janneke van der Ros er statsviter, kjønnsforsker og professor ansatt ved Høgskolen i 

Lillehammer (nå Høgskolen i Innlandet). Hun ledet arbeidet med rapporten Alskens Folk 

(2013). Rapporten førte til endring av likestillingsloven i 2014; at regjeringen satte ned 

ekspertutvalget i 2015 for å vurdere transpersoners stilling i lovverket; og så til lovendring i 

2016. van der Ros skrev også ”årets artikkel” i 2016 med tittelen Den norske staten og 

transpersoner; velferdsstatens og rettsstatens unnlatelsessynder, hvor hun argumenterte for at 

Norge fraskriver seg ansvaret for personer med kjønnsidentitetstematikk (Norsk 

Statsvitenskapelig Tidsskrift 2017). Hun er kritisk til monopolet på behandling ved 

Rikshospitalet (NBTS), og skriver blant annet at ”Helsemyndighetene svikter [personer med 

kjønnsidentitetstematikk] ved at Rikshospitalet (NBTS) er tilkjent landsfunksjon (dvs. 

monopol) for utredning av kjønnsdysfori, diagnostisering av transseksualisme og påfølgende 

behandling. [...] Myndighetene forholder seg til NBTS´ forståelse av problemfeltet” – og det 

er problematisk (van der Ros 27.01.17, ”Ubehandlet ubehag”). I debatten om 

kjønnsidentitetstematikk har van der Ros kommentert flere ganger at behandlingstilbudet til 

transpersoner er for dårlig, og fremhever at det er flere enn vi tror som sliter (Moen 05.02.14, 

”Tri (20) jeg har møtt fordommer og hat”). I debatten har van der Ros tatt direkte til motmæle 

mot Tonje Gjevjon i sammenheng med lovendringen i 2016. Hun arbeider for et større og bedre 

behandlingstilbud, og trekker stadig fokuset i debatten mot menneskerettigheter og mangfold.  

 

FRI – Forbundet for kjønns og seksualitetsmangfold 

 

De følgende impulsgiverne har alle snakket ut om problemene som følger Tone Maria Hansen 

og HBRSs retorikk. Hverken aktørene fra FRI eller FTPN synes begrepet ”født i feil kropp” er 

passende for deres opplevelse av kjønn, men avviser likevel ikke at andre opplever dette som 
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en passende beskrivelse. 

Stein Wolff Frydenlund 

 

Stein Wolff Frydenlund er transmann, leder i transpolitisk utvalg i organisasjonen FRI, og 

styremedlem i Transgender Europe. Organisasjonen FRI er en medlemsorganisasjon som 

arbeider for mennesker som bryter med normer for kjønn og seksualitet (foreningenfri.no, Om 

oss). Frydenlund arbeider for innføringen av et tredje kjønnsalternativ og bedre 

behandlingstilbud. I debatten om kjønnsidentitetstematikk har han kritisert det sentraliserte 

helsetilbudet til transpersoner. I 2014 skrev han blant annet at: ”De som er så heldige å komme 

gjennom nåløyet, får tilbud om en standardpakke som ikke tar inn over seg at pasienter har 

ulike behov” (Frydenlund 24.12.14, ”Fordommer mot transpersoner”). Han mener 

menneskerettigheter skal være overordnet medisinen, og har i lang tid blant annet vært for mer 

nøytral språkbruk, som for eksempel ´forelder´ i stedet for ´mor´ og ´far´ i offentlige 

sammenhenger (Rognsvåg 06.05.16, ”Skift kjønn med egenerklæring”). I respons til 

helseminister Bent Høies nei til hen og et tredje kjønnsalternativ kommenterte Frydenlund 

blant annet at ”Det hjelper lite å kunne velge selv, hvis ingen av alternativene passer deg” 

(Frydenlund et.al. 26.02.16, ”Hvorfor snur du nå, Høie?”). 

 

Luca Dalen Espseth 

 

Espseth har etterhvert lang fartstid i ulike interesseorganisasjoner for kjønns- og 

seksualitetsmangfold. Han har blant annet sittet i transpolitisk utvalg i Skeiv Ungdom og vært 

rådgiver for Sex og Politikk. I dag er han rådgiver i FRI. I sin kapasitet som rådgiver har Luca 

blitt intervjuet en rekke ganger, og har selv stilt opp i åpenhjertige intervju og reportasjer. I 

2013 var han også hovedpersonen i dokumentaren Mann uten penis. I debatten om 

kjønnsidentitetstematikk er Espseth selv tydelig på at han ikke er ”fanget i feil kropp”; ”Jeg 

føler meg ikke fanget i feil kropp, men av folks oppfatninger om kroppen min” (Langved 2012). 

Han har gjentatte ganger kritisert behandlingstilbudet for transpersoner i Norge, blant annet 

ved å fremheve at de som ikke kommer gjennom nåløyet og får diagnosen transseksualisme 

sliter; ”Mitt juridiske kjønn skal ikke handle om hvorvidt jeg har reproduksjonsorganene i 

orden eller ikke, kroppen min er frisk ... jeg må få lov til å bestemme over denne kroppen selv” 

(Lånkan 10.02.13, ”Mann for sin vagina”). Espseth uttrykte dermed stor glede da det nye 

lovverket trådte i kraft i 2016 og følte seg anerkjent, men sier seg ikke fornøyd før et tredje 
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kjønnsalternativ er på plass (Kvamme 11.06.16, ”Kjønnsskifte”). Han har dratt fokuset i 

debatten mot identitet og personers egen rett til definisjon. 

 

FTPN – Forbundet for transpersoner Norge 

 

Jan Elisabeth Lindvik 

 

Jan Elisabeth er leder i FTPN, en interesseorganisasjon for ”... personer som ønsker å være 

eller opptre i et annet kjønnsuttrykk enn det man er blitt tillagt ved fødselen, og personer med 

en annen kjønnsidentitet enn det som samfunnet har antatt for dem ved fødselen. Det finnes 

transpersoner av alle legninger” (ftpn.no, Om FTPN). Selv sto Lindvik frem sent i livet i en 

alder av 55 år, og han beveger seg mellom kvinnelig og mannlig uttrykk (Apalnes 2014). Han 

synes likevel ordet hen er kunstig, så dermed vil jeg videre referere til Jan Elisabeth som han 

(Lundegaard 23.04.16, ”Han, hun eller hen?”). I debatten om kjønnsidentitetstematikk har 

Lindvik uttrykket skepsis til begreper som ´født i feil kropp´. Han ønsker at personer selv skal 

få bestemme hvem de er ”uansett ytre indikatorer”, og kjemper for et tredje kjønnsalternativ i 

passet og på offentlige dokumenter (Lindvik 13.04.16, ”Hvordan forstår vi kjønn?”). 

 

John Jeanette Solstad Remø 

 

John Jeanette er nestleder i FTPN som arbeider for å ivareta transpersoner som gruppe og å 

bidra med støtte til personlig utvikling (ftpn.no, Om FTPN). Selv kom hun ut som transkvinne 

i 2010, etter er langt dobbeltliv som mannlig ubåtkaptein. Hun har jobbet iherdig for retten til 

å bytte kjønn på papiret uten å måtte gjennomgå medisinsk behandling og kirurgiske inngrep 

(Opheim 13.09.14, ”Vil bestemme sitt eget kjønn”). I debatten om juridisk kjønn har hun selv 

frontet en kampanje som fikk rettighetskampen mer opp i lyset. I 2014 var hun nemlig 

frontkvinne for den internasjonale Amnesty- kampanjen ”La John Jeanette få endre juridisk 

kjønn!” (Opheim 13.09.14, ”Hun vil beholde penisen sin”). Hun har altså vært viktig i kampen 

for å fremme ønsket om å kunne bestemme eget kjønn uten krav til diagnose og behandling. 

Også Remø uttrykte dermed stor glede da loven for kjønnsskifte ble oppdatert i 2016, og uttalte 

til Dagen at: ”Det betyr liv og død for mange” (Rognsvåg 06.05.16, ”Skift kjønn med 

egenerklæring”). 
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3.3 Metodiske refleksjoner  
 

I likhet med Patricia Elliot (2010) valgte jeg i denne oppgaven å ta for meg de diskursive 

posisjonene som preger debatten om transidentitet heller enn å utføre en empirisk undersøkelse 

med transpersoner som studiets objekt. Jeg ønsket å utføre en studie med mål om å forstå og å 

gi mening til det komplekse diskursive feltet som utgjør debatten om juridisk kjønn i Norge i 

perioden 2013- 2017. Jeg er selv ei heteroseksuell ciskvinne. Personlig er jeg ikke direkte 

affiliert med noen av organisasjonene de ulike posisjonene i denne oppgaven representerer. 

Likevel, i tråd med den fortolkende tradisjon som kritisk diskursanalyse og annen kvalitativ 

forskning er basert i, var ikke målet i denne oppgaven å være fullstendig nøytral (Tjora 2017: 

235). Oppgavens fokus reflekterer min personlige investering, som ikke-trans og feminist, der 

jeg ønsker å fremme en lesing av kjønnsidentitetstematikk som er kritisk men respektfull for 

opplevd kjønnsidentitet utenfor min egen.  

 

Der en kvantitativ fremgangsmåte fokuserer på variabler uavhengig fra det sosiale, tolker 

kvalitative metoder fenomenet innad sin sosiale kontekst (Thagaard 2013: 17, Neuman 2000: 

16). Det var essensielt å utføre en kontekstsensitiv analyse av artikkelutvalget for å kunne 

vurdere de ulike tekstenes meninger og å best mulig forstå de ulike diskursive formasjonenes 

(u)like konstruksjoner av kjønn og virkelighet (Grønmo 2004: 178). Hensikten i denne 

oppgaven var nemlig å se debatten i lys av norsk biopolitikk, og å kartlegge de ulike 

diskursenes innvirkning på eller motstand mot sosial orden (Foucault 1971, 1984), En 

kvalitativ fremgangsmåte er hovedsakelig opptatt av å utforske en helhet med fokus på 

meningsproduksjon og andre prosesser som ikke kan måles kvantitativt (Denzin 2005: 10). En 

slik tilnærming tillater forskeren å fordype seg i det sosiale fenomenet en undersøker med et 

mål om å oppnå ny, bedre eller utvidet forståelse av det en studerer ubegrenset av 

”standardiserte oppskrifter” (Thagaard 2013: 11; Haavind 2000: 8).  

 

I denne oppgaven forsøker jeg å kritisk lese debatten om juridisk kjønn uten å assimilere, 

idealisere eller å nedvurdere ulike former for kroppslig transformasjon og modifikasjon 

gjennomført av transpersoner; uten å tilskrive ulike personers behov for kroppslig og levd 

kjønnsendring negativ mening, men å akseptere behovet; og uten å dele noen former for 

kjønnsidentitet fra andre i et hierarki av verdighet (Elliot 2010: 11). Det er lett å innta en 

undertrykt posisjon som forsker. Men ut i fra teoretiske perspektiv vil jeg forsøke å brekke opp 
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posisjonen jeg sympatiserer med; nemlig trans, for å identifisere hvordan det diskursivt skapes 

begrensende normer for hva som kan og ikke kan være. 

 

Kvalitative studier har, som alle typer metodologiske tilnærminger, særegne styrker og 

svakheter. Ulempen med en kvalitativ tilnærming er at det er en tidskrevende prosess som 

begrenser mengden data en har tid og mulighet til å analysere. Kvalitativ metode har blitt 

kritisert for å være for subjektiv, for å være vanskelig å gjengi, for å mangle åpenhet rundt 

prosessen og for å ha resultater som er vanskelige å generalisere fra et mindre utvalg til en 

større populasjon (Bryman 2004: 284- 285). Fordelen med en kvalitativ tilnærming er likevel 

at en kan utforske et fenomen i dybden gjennom en fleksibel og åpen prosess for 

datainnsamling, teoretisk refleksjon og tolkning. Formålet er å påpeke de sosialt konstruerte 

aspektene av virkeligheten som omgir fenomenet en studerer (Denzin og Lincoln 2000: 8). Det 

er spesielt viktig å etterstrebe åpenhet om alle prosessens ledd ved å være tydelig på og å 

forklare de ulike valgene gjort gjennom hele forskningsprosessen.   

 

3.3.1 Pålitelighet og gyldighet 
 

Kravet om reliabilitet, eller pålitelighet, er ikke alltid like relevant i tilfellet av kvalitativ 

analyse som i kvantitativ analyse. Reliabiliteten anses som høy dersom design og data lar seg 

reprodusere (Grønmo 2004: 222). I kvalitative studier kan en likevel sikre pålitelighet ved gjøre 

klart problemstillingen(e) og ens forhold til etiske problemstillinger. For å oppnå høy 

reliabilitet bør man også redegjøre for utvalg av observasjoner og være konsekvent med 

kontekstualisering omkring utvalgt materiale (Tjora 2017: 236- 237).  

 

Da kildematerialet for denne oppgaven var spredt over flere år, har jeg forsøkt å velge ut gode 

eksempler på det som skjedde når det skjedde (Haavind 2000). I analysen min har jeg også 

vært opptatt av å vise til konteksten som omga hver av hendelse jeg har sett på i den utvalgte 

perioden. Også ved å se til funn fra tidligere forskning om transidentitet i Norge og ellers, og 

å være åpen om teoribruk, har jeg forsøkt å oppnå god reliabilitet i min oppgave.  

 

Oppgavens validitet, eller gyldighet, er god dersom datamaterialet samsvarer med det forskeren 

har som mål å undersøke (Grønmo 20004: 231). Av størst viktighet er det at undersøkelsen 

pågår innenfor de rammene av faglighet som er satt, og at den er forankret i tidligere relevant 
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forskning: ”Ved å redegjøre for de valg vi tar ... når det gjelder datagenereringsmetoder og 

teoretiske innspill til analysen, inviterer vi leseren til å ta kritisk stilling til forskningens 

relevans og posisjon” (Tjora 2017: 234). Jeg mener at utvalgt mitt i denne oppgaven gav god 

bredde til å kunne svare på oppgavens problemstilling. Når det er sagt kunne oppgaven ha tjent 

på å kombinere den kvalitative metoden med en kvantitativ innholdsanalyse for å tydeliggjøre 

omfanget av debatten. I denne oppgaven siktet jeg likevel på høy pragmatisk gyldighet, altså 

hvorvidt forskningen kan føre til endring eller forbedring (Tjora 2017: 232).  

 

3.3.2 Generaliserbarhet 
 

Da dette er en kvalitativ undersøkelse av representasjonen av personer med 

kjønnsidentitetstematikk i norske aviser er det ikke mulig å generalisere mine funn statistisk. 

Det er heller ikke mulig å trekke noen konklusjoner om den generelle representasjonen av 

transpersoner i norske aviser da artiklene jeg har valgt å analysere forekom relativt sporadisk 

og ble utvalgt som eksempler fra gitte hendelser. Selv om jeg i utgangspunktet forsøkte å 

inkludere forskjellige typer artikkelsjangere- og aviser i mitt utvalg, måtte jeg til sist velge de 

artiklene som forekom når hendelser fant sted. Jeg vil likevel argumentere for at min analyse 

har overføringsverdi til andre analyser av transtematikk i samme periode, både for å vise 

utviklingen av representasjonen av transpersoner i mediene, for å gi klarhet i forholdet mellom 

ulike og komplekse diskursive posisjoner, og for å kunne brukes i undersøkelser av ulike typer 

mediedekning av transidentitet.  



 46 

4 Analyse 
 

I debatten om kjønnsidentitetstematikk utkjempes det en kamp om mulige subjektposisjoner 

og om hvem som skal ha definisjonsmakten i spørsmål om kjønn og identitet. Dominerende 

ideer om kjønn regulerer til enhver tid hva som er og hva som kan være. Det er umulig å 

unnslippe kjønn. I diskursiv praksis skapes ulike (u)tilgjengelige subjektposisjoner. Når jeg i 

denne oppgaven ser kjønn som noe sosialt konstruert, betyr ikke det at materielle og biologiske 

aspekter ikke eksisterer. Men ideene som omgir hva kjønn er; sosialt og biologisk, konstrueres 

diskursivt av oss alle til enhver tid. Vi bestemmer hvor mye kjønn får dominere gjeldende 

perspektiv på verden. Med andre ord holder vi selv mye av makten til å endre hvordan vi 

subjektiverer hverandre diskursivt. Utsnitt fra debatten gir et innblikk i en forhandlingsprosess 

om sosial kjønnsforståelse hvor hegemoniske ideer utfordres, og nye ideer om hva som kan 

eller burde være mulig kommer frem. I dette kapitlet vil jeg se på de ulike diskursive praksisene 

i debatten som konstruerer representasjoner av verden og de sosiale subjektene og relasjonene 

i den for å påvirke måten vi forstår kjønn på. Jeg vil samtidig se på hvordan disse sosiale 

praksisene påvirker maktrelasjonene mellom grupper som forsøker å fremheve egne interesser 

over andres.  

 

I avisdebatten om personer med kjønnsidentitetstematikk er det to tydelige hovedposisjoner. 

Noen er kritiske til transpersoners rettighetskrav, enten fordi de er bekymra for at det skal gå 

på bekostning av dem selv og deres egnes rettigheter, eller fordi de er redde for hva det vil føre 

til for samfunnets utvikling som helhet. Gjerne kjenner de på urolighet som følge av en 

kombinasjon av disse bekymringene. Andre er bekymra for hva som vil skje dersom ting ikke 

endrer seg, bekymra for hva som vil skje hvis personer med kjønnsidentitetstematikk ikke får 

plass i loven. De søker anerkjennelse, og mener at loven må skape rom for normalisering av 

annerledeshet. For nyhetsmediene leder spenningene mellom ulike sosiale grupperinger oftere 

enn ikke til reduktiv dekning av saker som påvirker medlemmer av LHBTI grupperinger 

(Drushel 2017: 11). De som ikke aksepterer skeivhet har lenge fått konstruere en verden hvor 

skeivhet ikke er velkomment, og hvor skeive uttrykk blir sett på som moralsk uforsvarlig 

(Carilli 2017: 5). Men et skeivt liv ledes ikke bare av de som identifiserer seg som skeiv. Det 

ledes også av de som identifiserer seg med skeive og som bryr seg om skeive individer (ibid). 

Av viktighet er dermed måten skeivhet fremkommer gjennom praksiser av representasjon i 
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mediene, særlig nå som mediene omgir oss hvor enn vi er. Det som ikke eksisterer i mediene 

eksisterer heller ikke i offentlig tanke.  

 

Mennesker tar del i sosiale grupperinger fordi medlemskap tilbyr en trygghet og styrke ovenfor 

en farlig og ukjent verden utenfor grensene som settes av gruppen en tar del i (Sullivan 2003: 

137). Men å være del av en sosial gruppe er i grunnen like problematisk som det er idealistisk, 

da det langt i fra er så rett frem som det synes å være (ibid). LHBTI- betegnelsen har for 

eksempel blitt brukt så ofte i mediene og offentlig diskurs til å referere til skeiv identitet som 

en monolittisk gruppe, at den ofte er misvisende (ibid). Å leve et skeivt liv innebærer fremdeles 

i stor grad at en må akseptere og leve med konsekvensene av å være del av en kultur 

sammensatt av grupper og personer som muligens misliker en på grunn av ens identitet (Carilli 

2017: 5). Men å være skeiv er ikke en enstydig opplevelse. Joan Borsa (1990) argumenterte i 

artikkelen ”Towards a Politics of Location: Rethinking Marginality” for at en del av det å 

identifisere seg med en marginalisert gruppe, handler om å streve for å rettigheten til å 

lokalisere en selv i det offentlige og å kunne selv definere hvordan ens egen opplevelse passer 

inn i de representasjonene en omgis av.  

 

Noen diskurser har større påvirkning på massemediene enn andre (Jørgensen og Phillips 2002: 

74). Det er vanskeligere for en akademisk diskurs under utvikling, som den hvor personer med 

kjønnsidentitetstematikk lener seg på nyere kjønnsteori, å bli tatt opp i mediene, enn det er for 

en diskurs som kombinerer akademisk kunnskap med populærkulturell kjennskap å få fotfeste 

(ibid). En minoritet har gjerne vanskeligere for å få medhold og dekning av sine saker da 

tematikken gjerne ikke oppleves som å berøre majoriteten. Selv om et mindretall aktive 

debattanter utgjør den kjønnskonservative siden i mitt utvalg, representerer de tungtveiende 

perspektiv som preger de hegemoniske tolkningsrammene i vestlig kultur. Som jeg vil vise, 

har transaktivistene de siste årene likevel fått større politisk gjennomslag for sine saker enn før. 

Det er voksende politisk transinklusiv stemning ikke bare i Norge, men i land verden over hvor 

transrettigheter har blitt kjempet frem og fått status som menneskerettigheter. Transaktivistene 

har i Norge like god tilgang til mediene som de kjønnskonservative, og de har i noen grad 

lykkes å utfordre de heteronormative prinsippene lovgivning lenge har basert seg på. Likevel 

har vedtatte lovendringer og politisk støtte til transpersoner ført til økt sosialt engasjement blant 

kjønnskonservative, og den positive politiske medvinden møter stadig mektig motstand fra 

proponenter av hetero- hegemoniske hold.  
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Debatten jeg her skal ta for meg består av mange ulike diskurser, men til felles har de alle en 

retorikk som søker å universalisere sine standpunkt, og som tar i bruk både instrumental og 

konsummatorisk kommunikasjon for å vinne frem i debatten (Hundley og Rodriguez 2009). 

Instrumental diskursbruk refererer til politisk kommunikasjon, og benyttes strategisk for å 

samle ”følgere” og å overbevise (ibid: 38). Dersom tilhøreren overtales til enighet, er den 

politiske kommunikasjonen suksessfull. Konsummatorisk diskursbruk derimot, er der hvor 

individer belønnes umiddelbart for å motta eller å produsere gitte meningsmeldinger; det er 

praksiser som oppfyller sitt formål ved bare å være (ibid: 39). Instrumental retorikk krever en 

reaksjon fra sine tilhørere for å oppnå sitt formål, mens konsummatorisk retorikk er komplett 

det øyeblikket det utøves (ibid). Den ene utelukker ikke den andre, men brukes i retorisk 

samspill for å universalisere erfaringer og for å få empati i debatten. Burke (1966: 22) beskrev 

behovet for identifisering som så: 

 

”Identification is affirmed with earnestness precisely because there is a division. 
Identification is compensatory to division. If men were not apart from one another, there 
would be no need for the rhetorician to proclaim their unity.”  

  

Identifikasjon er en retorisk strategi som, benyttet riktig og utstrakt, kan skape grobunn for 

likestilling mellom sosiale grupperinger av cispersoner og personer med 

kjønnsidentitetstematikk (Thomas 2017: 113, Martin 2013: 27). En slik retorikk er verdifull og 

nødvendig for å samle ulike mennesker, men den kan også være belastende for marginaliserte 

grupper (Thomas 2017: 113). Judith Butler (2004) identifiserte to gjensidige prosesser som må 

forhandles for å utvide anerkjennelsen av ugjenkjennelige subjekter, for at alle personer med 

kjønnsidentitetstematikk skal få respekt, verdighet og beskyttelse fra symbolsk så vel som 

fysisk vold. En prosess krever utvikling av en ny etisk kapasitet, hvor samfunnet lærer å 

anerkjenne personer med tvetydige kropper og uttrykk som medmennesker. En annen prosess 

krever at samfunnet dekonstruerer de normative kravene og antakelsene som omgir kjønn. Selv 

om identifikasjon kan være en strategi som er politisk komfortabel da den tillater en å gjøre det 

ukjente kjent, er det også en strategi som unngår å stille vanskelige spørsmål om ulikheter 

(Elliot 2010: 88). Identifikasjon minimerer også forskjeller ved å lokalisere ulikheter i naturen 

heller enn i psyken. I analysen vil jeg vise hvordan det å plassere ulikhet i naturen utelukker en 

vurdering av måten subjekter diskursivt adopterer komplekse og ubevisste posisjoner på i 

kroppsliggjøring av kjønn (ibid).  

 



 49 

I denne delen av oppgaven utforsker jeg de ulike representasjonene av kjønnsidentitetstematikk 

som sirkulerer det i norske diskursbildet. Analysedelen er todelt. Jeg begynner med å se på de 

som på (u)likt vis er skeptiske til transidentitet. Deretter tar jeg for meg argumentasjonen til 

debattens mange vokale transaktivister og deres støttespillere.  

 

4.1 Kjønnskonservative stemmer 
 

I denne delen av oppgaven vil jeg gå dypere inn på diskursbyggingen til tre impulsgivere fra 

mitt utvalg som alle på sin måte er kjønnskonservative. Espen Ottosen, Tone Maria Hansen og 

Tonje Gjevjon har i perioden 2013- 2017 alle sterkt påvirket diskursbildet som omgir 

transpersoner. De påvirker diskursen om kjønnsidentitetstematikk ved å konstruere et bilde av 

transpersoner som en monolittisk gruppe mennesker med like behov, og å pårope seg retten til 

å sette grenser for hvilke rom, behandlinger og nivå av juridisk anerkjennelse personer med 

kjønnsidentitetstematikk skal få tilgang til. Ved å ta for gitt en felles forståelse av virkeligheten 

som binær og heteronormativ, debatterer de kjønnskonservative om transidentitet på premisser 

som allerede fra start umuliggjør transpersoners posisjon som likeverdige borgere. 

 

Jeg begynner med å ta for meg rollen Espen Ottosen har spilt i den utvalgte perioden som en 

stemme for et kristent miljø i Norge. Deretter vil jeg se på diskursbyggingen til Tone Maria 

Hansen som er representant for pasientgruppen med diagnosen F64.0 Transseksualisme ved 

Rikshospitalet. Til sist vil jeg så se på Tonje Gjevjons feministiske perspektiv og kamp for 

egne (cis)kvinnerom.  

 

4.1.1 Kristen tro og tradisjon // En teologisk diskurs 
 

Selv om Norge i dag er en sekulær stat, er innflytelsen de kristenreligiøse miljøene har hatt i 

sosiale spørsmål fremdeles av betydning. Ingen sekulær kultur er helt fri fra tidligere religiøse 

tradisjoner, som i ulik grad har fått påvirke og bestemme grunnleggende regler for samfunnets 

sosiale orden, og følgelig blitt overholdt av spesielle personer trent i tolkning av viljen til Gud 

(Wiesner- Hanks 2001: 114). Da det å bryte reglene nedsatt av gjeldende tro kunne lede til 

sosialt kaos, etablerte mange kulturer tidlig strukturer for å lære videre og å overholde gitte 

regler, og å forme forholdet mellom folket og det ”supernaturlige” (ibid). Michel Foucault har 

forklart religiøs innflytelse i vestlige samfunn med begrepet ”pastoral makt”; en makt- teknikk 
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som hadde sitt opphav i kristne institusjoner (1982: 782). Den pastorale makten som tidligere 

var en av vestlige samfunns grunnpilarer i form av kirken, fant ved utviklingen av den moderne 

stat simpelthen nye måter å spre seg på (ibid: 783). Omtrent siden det sekstende århundret har 

det pastorale funnet vei inn i ulike institusjoner som familien, medisin, psykiatrien og 

utdannelse (ibid: 784).  

 

Pastoral makt har i nyere tid spredt seg langt utenfor grensene til kirken, og vært med på å 

skape normer for sosial orden. Espen Ottosens ethos er tungtveiende som representant for 

moderne pastoral makt10. I debatten om kjønnsidentitetstematikk kommer det pastorale til syne 

der det former og informerer normative agendaer og praksiser basert i selvfølgeliggjort 

kunnskap tydelig farget av kristne interesser. Transpersoner representeres i Ottosens retorikk 

som et forstyrrende element i det sosiale. I 2015 skrev Ottosen en rekke hardtslående artikler 

som alle stilte skeive opplevelser til veggs og privilegerte heteronormative premisser. I 

artikkelen ”En ny kjønnskamp” (Ottosen 14.04.15) skrev han at han som kristen tror at Gud 

har skapt oss til mann og kvinne. Selv om han vil gjøre hverdagen lettere for transpersoner, 

mente han at å slutte å tenke at det finnes to kjønn og å organisere samfunnet deretter ikke er 

noe ”lurt” (ibid). Han skrev: ”vi må ivareta disse menneskene på best mulig måte, og jeg har 

ingen fastlåste meninger knyttet til hvordan dette konkret bør gjøres medisinsk og juridisk ... 

men det betyr ikke at hele samfunnets forståelse av kjønn bør endres” (Ottosen 14.04.15, ”En 

ny kjønnskamp”). Når Ottosen benytter seg av det kristelige i diskusjon om transpersoner tar 

han del i en veletablert og mektig sosial diskurs, og stipulerer automatisk begrensninger for 

levd menneskelig virkelighet på måter som er umulige for transpersoner å oppfylle. Selv om 

Ottosens oppfattelse av seg selv i verden er like gyldig som andres oppfattelse av eget selv, 

oppstår problemet der han, i en teologisk posisjon med tyngden av kristen tro bak seg, mener 

å ha makten til å sette grenser for andres opplevelse av selvet, og å fremme sin kunnskap på 

bekostning av andres. 

 

Ottosen reduserer opplevelsen av kjønn til det rent kroppslige, han skriver: ”Det gir liten 

mening å forlange at passet mitt skal si at jeg har brune øyne hvis de er blå – selv om jeg påstår 

at jeg føler meg som en brunøyet person. Hvorfor skal vi tenke annerledes om kjønn?” (Ottosen 

14.04.15, ”En ny kjønnskamp”). På ingen måte viser Ottosens tanke for hvor omfattende 

                                                
10 Ottosen er ikke den eneste kristne lederen som har tatt til orde i debatten om juridisk kjønn, men han er den 
som har engasjert seg sterkest og gitt høylytt uttrykk for bekymring. (For andre eksempler se: Kalstad 2013; 
Leknes 2014; Gjøsund 2014; Vinther 2016) 
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påvirkning kjønnsforståelse har i organiseringen av det sosiale, eller for hvor stor innvirkning 

det har i den enkeltes liv. Han tar heller ikke med i sin vurdering av situasjonen transpersoners 

ubevisste konflikt og smerte i møtet med et heteronormativt avgrenset storsamfunn. Når han 

spør hvorfor det er et poeng å tenke på kjønn på nye måter, begraver han viktigheten av 

transpersoners levde opplevelse under et fokus på ”naturlige” (biologiske) forskjeller (Elliot 

2010: 93). Dette skaper en falsk følelse av likhet basert på biologi, som samtidig avskriver 

feministiske vinninger og skeiv- teoretisk kritikk, gjennom å forutinnta at menn og kvinner 

representerer to homogene og gjensidig utelukkende grupper. Sosiale normer er tungtveiende 

i vår forståelse av oss selv. Likevel anerkjenner ikke Ottosen forskjeller, men insisterer på 

behovet for hetero- sosiale normer med en retorikk som stenger av muligheten til å forstå både 

våre bevisste og ubevisste forhold til dem, og våre muligheter til å motstå dem (Elliot 2010: 

89). 

 

Det Ottosen forsøker å oppnå er å appellere til leserens logiske sans ved bruk av instrumental 

retorikk (Hundley og Rodriguez 2009: 38). Rettere sagt forsøker han å trigge leserens 

institusjonelle forkunnskap om kjønn som todelt med å vekte tungt sin posisjon som kristen 

leder og moralsk overhode; det er jo slik det alltid har vært. Ens kjønn kan ikke, i følge Ottosens 

logikk, forståes på noen annen måte enn den stipulert og sosialt organisert av kristendommen 

i de medisinske og juridiske institusjonene samfunnet består av i dag. I samme artikkel trekker 

Ottosen en historisk linje: ”I tusenvis av år har det vært stor enighet om at kjønn handler om 

biologi; om kjønnsorganer, om bryster eller testikler, om vagina eller penis, om sædceller eller 

eggceller. Å fremme en helt ny kjønnsforståelse der biologien settes til side, er svært radikalt” 

(Ottosen 14.04.15, ”En ny kjønnskamp”). Med tyngden av det pastorale i ryggen, trekker 

Ottosen frem utvalgte kulturelle elementer eller ”residuals” som angår kjønn; de biologiske 

forskjellene, for å si noe om hva kjønn er nå og bør få være videre (Williams 1977). Med denne 

selektive logikken velger han å utelate blant annet hvor forskjellig opplevelsen av det å være 

”mann” eller ”kvinne” er mellom ulike grupperinger av kvinner og menn, som påvist bla. av 

sosialkonstruktivistene han også kritiserer (Kimmel og Aronson 2008). Ved å spore disse 

posisjonene i historie, kultur og religion, generaliserer Ottosen opplevelsen av kjønn på tvers 

av ulike sosiale grupper.  

 

Som teologisk leder og uttalt skeptiker til en konstruktivistisk tankegang, posisjonerer Ottosen 

seg selv som en ideologisk autoritet i spørsmål om kjønn i kraft av sin pastorale makt. I 

artikkelen ”Den totale kjønnsforvirring” (Ottosen 02.05.15) skriver Ottosen om lovforslaget til 
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endring av juridisk kjønn – uten krav til medisinsk diagnose og behandling – at: ”Å tenke at 

kjønnet vårt mer avgjøres av følelser enn av biologi, virker svært radikalt. Likevel er protestene 

få. [...]  Hvis regjeringen fastslår at kjønnsidentitet er noe vi dypest sett velger ut fra følelsene 

våre, blir ikke kjønnet vårt noe Gud har skapt, men noe vi selv kan konstruere.” (Ottosen 

02.05.15, ”Den totale kjønnsforvirring”). Ottosen etterlyser flere skeptikere i debatten om 

transidentitet, og argumenterer med at det vil få konsekvenser for oss alle hvis den enkelte fritt 

kan velge sitt juridiske kjønn. Konsekvensene fremhever han på en måte som egger til moralsk 

panikk der han argumenterer for måtene en konstruktivistisk tankegang vil skape omfattende 

og tilsynelatende forvirrende endringer for samfunnet forøvrig; skole og læreplaner vil 

påvirkes, alle offentlige skjema må revideres, og kjønnsnøytralitet kan komme til å bli 

praktisert i barnehager (som i Sverige) – advarer Ottosen (ibid). Han ønsker makten til å 

definere hva som er ”naturlig” i et intenst forsøk på å videreføre den pastorale maktrelasjonen 

til statlig anliggende. 

For å illustrere påvirkningen han mener personer med kjønnsidentitetstematikk vil kunne ha på 

den straks ”totalt kjønnsforvirrede” majoriteten, skriver han: ”I vår verden blir noen født med 

nyrefeil, dårlig syn, ryggmargsbrokk. Disse er på ingen måte annenrangs personer. Men vi 

slutter ikke å tenke at Guds plan er at mennesker kan se selv om noen er blinde. På samme 

måte slutter vi ikke å benytte kategorier som ́ mann´ og ́ kvinne´ selv om noen fødes med doble 

kjønnsorganer” (Ottosen 02.05.16, ”Den totale kjønnsforvirring”). Dette er en snever og 

kritikkverdig tankemåte. Intersex- personer har i mange år lidd påtvungne operasjoner som i 

voksen alder har ført til vedvarende mentale lidelser (Butler 2004: 4). Selv om mange 

mennesker med kjønnsidentitetstematikk også ønsker større eller mindre kirurgiske inngrep og 

hormonell behandling, kan dette på ingen måte generaliseres til alle de ulike sosiale 

grupperingene i transspekteret. Språket til Ottosen konstruerer forståelsen av kjønn i binaritet 

på problematisk vis som skaper forventninger til individer basert i rigide kategorier som heller 

ikke tar i betraktning den levde opplevelsen av kjønn. Judith Butler skriver: ”The norms that 

govern idealized human anatomy ... work to produce a differential sense of who is human and 

who is not, which lives are liveable, and which are not” (2004: 4). Ukomfortabel med tanken 

på hva transidentitet vil gjøre for samfunnets strukturer, argumenterer Ottosen på måter langt i 

fra aksepterer transpersoner, men heller tydeligere setter grenser for hvem som kan og ikke kan 

være ´kvinne´ eller ´mann´, og hva individer i hvert fall ikke kan være.  
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Også i spørsmål om et tredje kjønn har Ottosen hatt sterke meninger. Først tok han til motmæle 

mot en tredje kjønnskategori, og hevdet at tanken til transaktivister om å kunne ”organisere 

vekk” diskriminering var naiv (Ottosen 14.04.15, ”En ny kjønnskamp”). Kun en måned senere 

snudde han likevel i dette spørsmålet, og uttalte at å innføre et tredje kjønn ville være ”mindre 

radikalt” enn å la personer med kjønnsidentitetstematikk bytte kjønn uten krav til medisinsk 

vurdering, hormonbehandling og kjønnskorrigerende kirurgi (Omvik 29.06.15, ”Åpner for et 

tredje kjønn”). Han påpekte likevel at heller ikke dette ville være en ”ideell løsning” (Sævik 

30.06.15, ”Kjønn bygges på skjønn”). I artikkelen ”Åpner for et tredje kjønn” sa Ottosen at 

”Jeg er for å ivareta gruppen det gjelder, og tenker ikke at vi må beholde dagens regelverk. 

Men det ville faktisk vært mindre radikalt å innføre et tredje kjønn. Slik at den som fysisk sett 

er en mann, som føler seg som kvinne, kunne brukt et tredje kjønn” (Omvik 29.06.15). Dette 

argumentet har en hegemonisk bismak hvor aksept maskeres som frykt. Med et tilsynelatende 

stabilt ethos appellerer Ottosen som pastoralt overhode med en logikk som gir litt spillerom til 

personer med kjønnsidentitetstematikk, men som samtidig bevarer det diskursive fortrinnet til 

cis- majoriteten. Ottosen dehumaniserer mennesker med kjønnsidentitetstematikk ved å 

effektivt plassere dem utenfor en heteronormativ virkelighet som en ”andre”, og fremmer en 

homogen forståelse av sosiale grupper. Han inntar en moralsk posisjon fra hvor han ”godtar” 

et tredje alternativ under tvil, selv om det for han ikke er en ”ideell løsning”. Samtidig inntar 

han en berettiget posisjon ved å tydeliggjøre fordelen med at dette ville tillate ”menn” å være 

Menn, og ”kvinner” å være Kvinner. Personer med kjønnsidentitetstematikk representeres som 

moralsk uforsvarlige, og som under de moralske cis- og heterofiles nåde, eller Guds vilje.  

 

Ottosen har her noe til felles med Tone Maria Hansen, som på sin side er bekymret for å ”miste 

forståelsen fra politikerne” uten krav til sterilisering (Lånkan 10.02.13, ”Mann for sin vagina”). 

Frykten for at ”kvinner kan bli fedre” gjør at Ottosen går så langt som å likne det nye 

lovforslaget om endring av kjønnsmarkør uten krav, og tanken på et tredje kjønn, som å velge 

mellom ”pest eller kolera”. Han sa: ”Å kreve kastrasjon høres dramatisk ut. Men det er like 

dramatisk å si at kvinner kan bli fedre. Det blir pest eller kolera. Det må være mulig å finne en 

mellomløsning, slik at vi kan ivareta de som føler at de er født i feil kropp” (Omvik 29.06.15, 

”Åpner for et tredje kjønn”). Nok en gang privilegerer Ottosen personer som etter hans mening 

går for ”ekte” menn og kvinner – personer som enten ”naturlig” oppfyller de ”biologiske 

kravene” og har riktige somatiske indikatorer: penis = mann/ vagina = kvinne, eller til nød 

personer som er villige til å ordne seg kroppslig slik at de i hvert fall ikke forstyrrer disse 

etablerte identitetene ved å eksistere. Han benytter seg av konsummatorisk retorikk der hvor 
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han antar at hans syn og pastorale kunnskap er selvfølgelig og logisk. Følgelig konstruerer 

Ottosen diskursivt et virkelighetsbilde hvor hans viten fremmes på bekostning av 

minoritetsgruppen med kjønnsidentitetstematikk gjennom argumenter som er tydelig farget av 

hans heteronormative og kristelige interesser.  

 

Et av Ottosens klareste fokus i debatten er som nevnt etterlysningen etter mer debatt, altså etter 

flere vokale skeptikere. I artikkelen ”En kidnappet kjønnsdebatt” (Ottosen 07.06.16) hevder 

han at det er ”vanskelig å argumentere prinsipielt” i en debatt hvor skeptikere ofte stemples for 

å tråkke på en sårbar minoritet på måter som kan komme til å ”drive mennesker til selvmord” 

(ibid). Ottosen ønsker mer debatt, og vinkler transaktivisters rettskamp for å gå på direkte 

bekostning av uskyldige barn: ”De gjør det til et spørsmål om å ivareta en bitte liten minoritet, 

når det egentlig berører hele samfunnets syn på kjønn og foreldreskap. Det jeg er mest redd 

for, er at ideologien skal inn i skole og barnehage, så femåringer indirekte får beskjed om at 

”det kan hende du egentlig ikke er gutt/jente”. Det tror jeg kan skape mye forvirring” (Estep 

23.06.16, ”Etterlyser debatt om tredje kjønnskategori”). Langt fra målet om å ”ivareta” 

personer med kjønnsidentitetstematikk, kan Ottosens retorikk her kritiseres for å skape 

kunstige motsetninger gjennom en prosess av identifikasjon som favoriserer cismenn og 

ciskvinner. Han tar heller ikke hensyn til de barna som vokser opp og sliter med 

kjønnsidentitetstematikk. Heller usynliggjør han all smerte og indre konflikt forbundet med 

opplevelsen av kjønnsidentitetstematikk i et heteronormativt samfunn. Den diskursive 

praksisen til Ottosen sett i lys av hans pastorale makt, setter opp majoritet mot minoritet, og 

påvirker diskursen om kjønnsidentitetstematikk ved å posisjonere et tredje kjønnsalternativ 

som en måte å få kontroll på, heller enn som en måte å positivt anerkjenne personer med 

kjønnsidentitetstematikk. Slik er språket hans også med på å forme kjønnsidentitetstematikk 

som et fenomen som må håndteres og kontrolleres. Biologiske forklaringer antas her å være 

gyldige da ingen andre forklaringer er å finne (Elliot 2010: 114). Målet til Ottosen synes å være 

å opprettholde et tokjønnssystem som tar det en har mellom bena for å definere hele personen 

(Moi 1999: 11). 

 

Ottosen maler et bilde om at transbevegelsens mål er å ”rekruttere” flere vekk fra en 

heteronormativ virkelighet. Egen retorikk har Ottosen forsvart med å hevde at skillet mellom 

”normal” og ”avvikende” er meningsfullt – og at et kristent syn unngår at slikt språk kan bli 

oppfattet som krenkende fordi ”vår verdi [ikke] knyttes til egenskaper, men til det faktum at 

ethvert menneske er skapt av Gud” (Ottosen 15.03.17, ”Ikke helt normal”). Mer enn det 
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forsøker han å universalisere sitt standpunkt ved å vektlegge at” ingen fullt og helt [kan] 

plasseres i kategorien ”normal” eller ”frisk” – altså teologisk vurdert. Vi lever alle i syndens 

verden og bærer med oss mer eller mindre synlige avvik. Ingen er perfekte.” (ibid). I en kristen 

kontekst forsøker Ottosen til sist å maskere sine cisnormative argument som toleranse og 

aksept med å identifisere seg med transpersoners Gudgitte ”avvikende” kvaliteter: ”Årsaken er 

at vår verden ikke er paradisisk. Resultatet er at vi iblant må iverksette medisinsk behandling” 

(Ottosen 15.03.17). Ved å diskursivt trekke på aspekter av kristen tro på denne måten får 

Ottosens ideologiske overbevisning materielle effekter. Hans diskursive praksis bidrar til 

(re)produksjon av de heteronormative maktrelasjonene og subjektposisjonene som dominerer 

vestlige samfunn, hvor heteroseksuelle cismenn og ciskvinner er den overordnede malen og 

autoriteten, og andre opplevelser representeres som avvik som må tilpasses til og finne sin plass 

innenfor eksisterende strukturer styrt og regulert av samfunnets (kristelig påvirkede) 

institusjoner (Fairclough 2010: 59).  

 

4.1.2 Ekthet og tilhørighet // En heteronormativ diskurs 
 

Medisinske undersøkelser og utredninger om personer med kjønnsidentitetstematikk har hatt 

noen nyttige fremskritt de siste tiårene. Likevel innrømte redaktøren av en samling 

naturvitenskaplige studier på biologisk kjønn og hjernen at det som stimulerer slike studier er 

antakelsen om at naturvitenskapen kan løse floken i det som anses å være ikke- normativ 

oppførsel (Einstein 2007: 791). Å identifisere seg med det kjente er gjerne komfortabelt, men 

i tilfellet av Harry Benjamins Ressurssenter (HBRS) også leselig som en unnvikende taktikk 

fra vanskelige spørsmål (Elliot 2010: 88). Det er ikke bare politikere eller kristne ledere som 

synes at tanken på gravide menn er skummel og problematisk. Også HBRS, ledet av Tone 

Maria Hansen, synes tanken er forstyrrende. Ved flere anledninger har Hansen, som selv 

definerer seg som kjønnsoperert kvinne, vært ute i media i for å tydeliggjøre et skille mellom 

pasientgruppen hun representerer, og transpersoner forøvrig. Siden 1963 har det vært et 

offentlig behandlingstilbud for pasienter med diagnosen F 64.0 Transseksualisme 11  ved 

Rikshospitalet i Oslo (Helsedirektoratet, 2015: 17).  

 

                                                
11 Begrepet ´transseksualisme´ ble først benyttet i 1918 av en tysk sexolog ved navn Magnus Hirchfeldt (Almås 
og Benestad 2006: 181). Begrepet poppet opp flere steder siden, men fikk først allmenn anerkjennelse i 1966 da 
Harry Benjamin beskrev fenomenet transseksualisme i boken The transsexual phenomenom, og bidrog med 
hormonbehandling for flere transseksuelle. Det er og Harry Benjamin som inspirerte navnet Harry Benjamins 
ressurssenter (hbrs.no, ”Om HBRS”). 



 56 

HBRS ble til i 2000 da behandlingstilbudet ble langt ned og kjempet for å få det gjeninnsatt, 

som det ble i 2001. Siden har de vunnet frem i politiske sirkler ved å innta en posisjon som er 

definert og regulert av legestanden. HBRS er et godt eksempel på hvordan hegemonisk 

kjønnsidentitet er noe en etterstreber på et større sosialt nivå, men som materialiserer seg på 

lokalt nivå gjennom utøvelse av normativ maskulin eller feminin oppførsel for å oppnå 

anerkjennelse som subjekt. Pasientgruppen til HBRS inntar ideologiske posisjoner som kvinner 

og menn med en diagnose, der de maskerer personlige forskjeller i sin sosiale praksis for å få 

anerkjennelse sosialt. Retten til behandling er noe HBRS kjemper sårt for å beholde. Folgerø 

og Hellesund skrev i artikkelen ”Transseksualitet på norsk” om hvor hardt HBRS arbeider for 

å gjøre det å være transseksuell (kjønnsoperert) ”entydig, rent og respektabelt” (2009: 114). 

Personer med kjønnsidentitetstematikk som oppsøker HBRS får hjelp til å løse kjønnsfloken 

ved å diagnostiseres og behandles medisinsk 12 . I tråd med det Butler (1990) kalte den 

heteroseksuelle matrisen, er kjønn slik HBRS ser det, altså noe en har, som utgjør den man er 

(maskulin eller feminin), som så bestemmer hvem en kan tiltrekkes av. 

 

Fra et skeiv-teoretisk perspektiv er retorikken Hansen gjennomgående benytter seg av for å 

fremme sin sak både politisk og sosiale, problematisk og skadelig for en mangfoldig minoritet 

kjønnsnormbrytere. Ved å representere sin pasientgruppe som en monolittisk enhet innenfor 

binariteten, samtidig som at hun presenterer transpersoner som en ́ andre´, reproduserer Hansen 

heteronormative hegemoniske idealer og biopolitikk. I en større søndagsartikkel i VG 

kommenterte hun i 2013 at å fjerne kravet om sterilisering ved kjønnskorrigerende behandling 

ville være ”en katastrofe for pasientgrupper vår, [for] da vil vi miste forståelsen fra politikerne” 

(Lånkan 10.02.13, ”Mann for sin vagina”, min utheving). Med denne uttalelsen posisjonerer 

Hansen seg og sin pasientgruppe som underordnet den institusjonelle kunnskapen om 

transidentitet som er forsket frem og slått i bordet av en legestand bestående utelukkende av 

cispersoner siden tidlig på 90-tallet (Stoller 1968). Denne inntatte posisjonen gir en gruppe 

politikere, som i Norge per dags dato består nærmest utelukkende av streite cispersoner, all 

makten til å definere og å sette grenser for skeives opplevelse av eget kjønn og egen identitet, 

                                                
12 Selv om mange i pasientgruppen ved Rikshospitalet godtar og ønsker behandlingen som tilbys, er ikke den 
Nasjonale Behandlingstjenesten for Transseksualisme (NBTS) skjermet for kritikk. Hver år får flere titalls søkere 
avslag på behandling ved NBTS da de ikke regnes som ”mann nok”, eller ”kvinne nok” (van der Ros 27.01.17, 
”Ubehandlet ubehag”). Flere personer har opplevd å måtte snu i døra om de opplevdes å ha et for ”androgynt 
uttrykk” (ibid, Olsen 2014). HBRS og behandlingstjenesten stiller med andre ord ytterst strenge krav til sine 
pasienters fremføring av kjønn (Butler 1990). Det er her ikke snakk om kravene som stilles til bla. psykologisk 
vurdering før større irreversible kirurgiske inngrep, men kravene som stilles til en persons troverdighet, eller evne 
til å ”passere” som det motsatte kjønn. 
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og plasserer HBRSs pasientgruppe godt innenfor rammene for mulighet til heteronormativ 

oppfyllelse. I sammenheng med utnevnelsen av en ekspertgruppe samme år anerkjente Hansen 

at et større behandlingstilbud som kunne hjelpe flere var en flott tanke, men presiserte at det 

her var snakk om to grupper; mennesker med diagnosen transseksualisme på den ene siden, og 

transpersoner på den andre (Dommerud 20.09.13, ”Håndsrekning til transseksuelle”).  Det er 

likevel viktig å påpeke at selv om denne posisjonen ofte kan være offer for skeiv kritikk, skal 

ikke ønsket om å ”bli mann eller kvinne” avvises som et simpelt ønske om å komme i 

overenstemmelse med etablerte identitetskategorier (Butler 2004: 8). Ønsket om å skifte kjønn 

bør heller ses i lyst av konteksten. Det som skal kritiseres, er de ulike formene av anatomisk 

essensialisme: hva som legges i begrepene ´mann´ og ´kvinne´ – og hvordan heteronormative 

kjønnsroller opprettholdes i lovgivning som former lover for alle liv med basis i det som gjerne 

kun er levelig for noen (ibid).  

 

I 2014 uttalte Hansen at ”Det bør ikke være like enkelt å skifte personnummer som å skifte 

fornavn” (VG Nett 06.02.14, ”Kjønnsopererte i klinsj med Amnesty”). Da det i 2016 kom en 

ny lov som tillot mennesker med kjønnsidentitetstematikk å endre kjønn på papiret uten 

hverken diagnose eller kjønnsbekreftende kirurgi, reagerte Hansen likevel sterkere. I den 

sammenheng spesifiserte Hansen sitt ståsted og kommenterte at det ”For seriøsitetens skyld 

[...] ikke kan være lettere å endre juridisk kjønn enn å endre fornavn” (Rognsvåg 06.05.16 

”Skift kjønn med egenerklæring” min utheving). Hansen reproduserer en heteronormativ 

”storyline” som søker å bekrefte den selvfølgelige, tatt-for-gitte kunnskapen om at mennesket 

til syvende og sist har et kjønn i form av sitt somatiske kjønn. Altså bekrefter og forsterker 

Hansen gjennomgående et bestemt sett tilgjengelige subjektposisjoner som synes ”selvsagt” 

avhengige av institusjoners anerkjennelse; deriblant legevitenskapen, lovverket og politisk 

medhold. Ved å fremheve et biologisk syn avvises og kollapses alle andre kilder til 

menneskelig forskjell; klasse, etnisitet, alder – alt samles under fanene ´mann´ og ´kvinne´ på 

en måte som både overdriver og minsker forskjellene dem i mellom (Kimmel og Aronson 2008: 

7-8). Ikke minst fjerner denne retoriske identifiseringen muligheten for noe i mellom 

subjektposisjonene mann og kvinne, eller en kombinasjon av de begge.  

 

Hansens diskursive praksis, hvor hun skaper en inn-posisjon for seg og sine og en ut- posisjon 

for andre kjønnsopplevelser, er påfallende heteronormativ for en organisasjon som arbeider for 

mennesker med kjønnsidentitetstematikk. I 2014 reagerte Hansen kraftig når Amnesty Norge 

hevdet at behandlingstilbudet ved Rikshospitalet var i direkte strid med menneskerettighetene. 
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I motsvar hevdet hun at måten Amnesty Norge omtalte kjønnsopererte på i seg selv var brudd 

på menneskerettighetene; ”Dette er en bitte liten gruppe med sårbare mennesker. De framstilles 

som evneveike mennesker som lar seg tvangssteriliseres og tortureres, og det synes jeg er 

utrolig grovt” (VG Nett 06.02.14, ”Kjønnsopererte i klinsj med Amnesty”). Patricia Kaatee fra 

Amnesty kommenterte på Hansens reaksjon at ”Det er selvfølgelig noen som synes det er 

uproblematisk å gå gjennom Rikshospitalets behandlingsopplegg, men de som ikke gjør det, 

må i realiteten velge mellom retten til å bestemme over egen kropp og retten til å kunne endre 

juridisk kjønn” (ibid). Behandlingstjenesten ved Rikshospitalet stiller strenge krav til troverdig 

”passering” som ”ekte” menn og kvinner. Ironisk er det at muligheten en har til å ”passere” 

som det motsatte kjønn, før behandling, indikerer at kjønnsforståelse ikke naturlig adherer med 

spesifikke kropper (Nagoshi og Brzuzy 2014: 78). 

 

Riktignok skriver HBRS på sine hjemmesider at de er en organisasjon for ”kvinner og menn 

som søker, eller har hatt diagnosen transseksualisme, og deres familier” (hbrs.no ”Om HBRS”). 

Likevel gjør Hansen, allerede stilt i en sterk politisk posisjon, transpersoner som gruppe en 

bjørnetjeneste ved å så brutalt fraskrive seg trans som identitetsmarkør. ”Trans betyr tvers over, 

på den andre siden, eller gjennom” (Almås og Benestad 2006: 180). Det er et begrep som 

antyder at det å overskride normene for kjønnsutførsel er nettopp det – en overskridelse og som 

påpeker at kjønn er noe som ”varierer i kropp, identitet, rolle, bevissthet, forplantning og 

tiltrekning” – altså er det noe som aldri er likt opplevd av to eller flere personer (ibid). Ved å 

fraskrive seg trans som identitetsmarkør, drar Hansen alle sine pasienter under en kam, og antar 

at alle som får diagnosen F64.0 Transseksualisme har samme opplevelse av det å kjenne på 

kjønnsdysfori. I motsetning til transaktivister, motsetter Hansen seg gruppe- identifisering og 

tryggheten de kan finne i en større gruppe, og ønsker å usynliggjøre pasientgruppens opplevelse 

av kjønnsinkongruens. Heller forsøker hun intenst å identifisere gruppen kjønnsopererte menn 

og kvinner med majoriteten cispersoner ved å viske vekk alle opplevde forskjeller i en likhets- 

diskurs som til sist usynliggjør og bagatelliserer all smerten og indre konflikt som er del av det 

å leve med kjønnsidentitetstematikk (Elliot 2010: 95).  

 

Sett utenfra posisjonerer Hansen seg selv og sin pasientgruppe som en gruppe mennesker som 

har (hatt) en diagnose som kan fikses. Hun kombinerer konsummatorisk og instrumental 

retorikk der hun forklarer at de er en gruppe mennesker med en diagnose som ikke vedvarer 

etter endt behandling, da pasientene oppnår status som fullkomne menn og kvinner. Hansen 

innretter seg dermed i etablerte maktforhold ved å benytte seg av en retorikk som viderefører 
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ledende kjønnsforståelse og ideologi, der hvor alt handler om å ”passere”. I stedet for å stå som 

motvekt, og slik skape rom for anerkjennelse av egen situasjon som en gruppe personer med 

et annerledes utgangspunkt, blir HBRS en stemme for hegemoniet de stadig strides med. Det 

at HBRS eksisterer er en materialistisk manifestasjon, eller institusjonalisering, av denne 

heteronormative diskursen. HBRS kan dermed kritiseres for å bli et instrument for systemet 

som de i utgangspunktet kjempet for å endre. Tim Gee (2011) beskriver denne situasjonen som 

feilslått motmakt eller ”counterpower”. Gjennom bruk av ”Idea Counterpower”; praksisen av 

å forme ideer som utfordrer ´status quo´, eller etablerte sannheter slik vi til enhver tid kjenner 

dem, for så å kommunisere disse og skape bølger av nye perspektiv, kan sosiale grupper skape 

endring (Gee 2011: 19). Når HBRS i stedet aksepterer og viderefører en tokjønnsforståelse i 

sitt møte med kjønnsdysfori; ”menn og kvinner, ikke transpersoner”, blir de del av en inn- 

posisjon som gir denne gruppen et sosialt fortrinn. Samtidig skaper de en ut-posisjon som 

undergraver andre transpersoners opplevelse, og slik skaper et utenforskap for alle andre 

personer med kjønnsidentitetstematikk (Davies og Harré 1990: 48). Tim Gee skriver: 

 

Without [counterpower], the change that can be won is at its best microscopic – and 
could be counterproductive if it serves to lend legitimacy to the very power structures 
that the movement is challenging. At worst, it leads to a small minority of the movement 
gaining disproportionate power and becoming a mouthpiece for the system that they 
initially sought to change. 

(Tim Gee 2011: 23) 

 

I 2014 fikk HBRS sitt perspektiv enda tydeligere frem etter at flere personer fra pasientgruppen 

de representerer ved Rikshospitalet stod frem og viste sin livslange kamp mot seg selv og 

samfunnet i tv- programmet Født i Feil Kropp på TV213. Begrepet ”Født i feil kropp”, som 

aldri før hadde vært å se i norske medier, ble nå allment kjent og benyttet i stor utstrekning 

både i mediene og politisk (Espseth 2017: 36). Personene i serien fremstiltes som menn og 

kvinner som er ”født i feil kropp”, altså som personer med kropper det går an å korrigere (se 

Johnsen 14.09.13, ”Utsiden skal matche innsiden”;  Gaarder 06.09.14, ”Adrian fikk bli Anna. 

Født i feil kropp”; Saltbones 27.06.15, ”Jeg har alltid hatt feminin hjerne”). Selv om 

opplevelsen av kjønnsdysfori som siden har vært betegnet som å være ´født i feil kropp´ er en 

gyldig opplevelse som mange kjenner seg igjen i, er det samtidig en reduksjonistisk betegnelse. 

Når den benyttes som samlebetegnelse i medier og offentlig diskurs er den ofte misvisende for 

                                                
13 HBRS står bak serien Født i Feil kropp 
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mange grupperinger av personer med kjønnsidentitetstematikk, samtidig som betegnelsen og 

forsterker tanken om at det er mulig å være ”feil” sammensatt. Serien er et eksempel på hvordan 

HBRS har fått styre diskursen om transidentitet i media, blant annet ved at medlemmer har 

deltatt i flere medieoppslag hvor de legger premissene basert på kravene de møter på 

Rikshospitalet. Pasientgruppen til HBRS har lenge hatt betydelig makt: ”De legger føringer på 

politikk, bevilgninger og behandlingsopplegg [...] forståelsen av transseksualisme som legges 

til grunn er imidlertid utformet innenfor heteronormative forståelsesrammer [...] Med sitt 

søkelys på biologi, klart avgrensede kjønn og reparerbare avvik kommuniserer LFTS [nå 

HBRS] effektivt innenfor disse rammene” (Folgerø og Hellesund 2009: 103- 104). Hansen selv 

uttalte i 2014 at begreper var særdeles viktig for pasientgruppen: ”Vi bruker ikke egentlig 

transseksuell som et begrep om noen da det kan gi gale assosiasjoner [...] Da bruker vi heller 

jente født i guttekropp eller omvendt” (Smaalenenes Avis 27.10.14, ”Har egen forening”). I en 

prosess av abjeksjon skaper Hansen et rom for seg og sine på bekostning av trans- identifiserte 

personer med kjønnsidentitetstematikk. 

 

I sin retorikk knytter HBRS, og pasientgruppen de representerer, et sterkt bånd mellom biologi 

og kjønnsuttrykk. Det sendes klare signaler om at kjønnet bekreftes gjennom ens suksessfulle 

fremføring av maskulinitet eller femininitet slik storsamfunnet mener en maskulin mann og 

feminin kvinne bør og skal oppføre og uttrykke seg. Når HBRS og deres pasientgruppe deler 

historier som for eksempel Emmas14 i mediene, viderefører de en hegemonisk tankegang som 

glorifiserer noen tolkninger av kjønnsidentitet, og samtidig utelukker andre mulige tolkninger. 

Selv om HBRS ikke tilsynelatende har noen intensjon om å hindre øvrige personer med 

kjønnsidentitetstematikk å være, blir deres sosiale praksis et instrument for en anatomisk 

essensialisme som skader øvrige transpersoners mulighet for forståelse og identifisering i 

samfunnet (Gee 2011). Følgelig heteronormerer Hansen diskursen om 

kjønnsidentitetstematikk ved å reprodusere en heteronormativ tilnærming til kjønn gjennom 

stereotypiske representasjoner av sin pasientgruppe som ”født i feil kropp”. 

 

  

                                                
14 Den mest kjente deltakeren i serien Født i feil kropp er Tobias som ble Emma. Hun er et klassisk eksempel på 
HBRSs retoriske identifikasjons- strategi, blant annet når hun uttaler det følgende: ”Jeg har vært gutt før, så har 
jeg liksom, på en måte, bytta kjønn til jente [...] Jeg har alltid lekt med dukker og vært prinsesse. Jeg har ikke 
følt meg som en gutt. Jeg har følt meg som en jente” (Hammerstad 30.08.14, ”Med en fot i hvert kjønn”). 
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4.1.3 Likestilling: kvinner og menn, og andre // En feministisk diskurs 
 

Tonje Gjevjon – leder for Lesbisk forbund, nettredaktør for Trygg i kroppen, og frittalende 

feminist – entret for alvor debatten om kjønnsidentitetstematikk i 2017. Hun er utvilsomt den 

mest kontroversielle skeptikeren blant de kjønnskonservative i mitt utvalg da hun stiller seg i 

opposisjon både til HBRS og transaktivistene. Hun bygger en biologisk diskurs grunnet i 

feministisk kritikk i debatten om kjønnsidentitetstematikk. I kun to lengre artikler i 2017 

formulerer Gjevjon en diskurs som har skapt oppsikt i debatten. Ved å føre en prosess av 

abjeksjon, hvor hun fremhever kropper som bevis for forskjell, fremmedgjør Gjevjon 

transpersoner og fremmer ciskvinners behov på bekostning av personer med 

kjønnsidentitetstematikk. 

I artikkelen ”Vagina eller fronthull?” (Gjevjon 15.02.17) åpner Gjevjon med å anklage 

transaktivister for å ”tvinge transpolitikk inn i alle rom kvinner har skapt og bygget over tid” 

og for å være en ”aggressiv og intolerant bevegelse som vil at hele verden skal formes etter 

deres følelser, teorier og begreper”. Selv om også hun, i likhet med både Hansen og Ottosen er 

påpasselig med å fremheve at hun ”støtter opp om transpersoners kamp for å bli akseptert og 

inkludert” (ibid), kjemper hun en kvinnekamp for ciskvinner som hun mener transaktivistenes 

kamp og selv HBRSs medisinske krav nå begynner å gå ut over. Gjevjon benytter krassere 

retorikk enn sine felles kjønnskonservative skeptikere og utøver konsummatorisk appell til 

(cis)kvinnelige leseres følelser og logikk. Med tyngden av feministisk likestillingskamp bak 

seg, benytter Gjevjon også en instrumental retorikk for å bygge en biologisk diskurs som til 

tross for feminismens tilsynelatende omfattende kamp mot biologisk determinisme, returnerer 

nettopp hit, til å argumentere mot transpersoners likestillingskamp ved å fremheve viktigheten 

av det som er kroppslig observerbart.  

Når Janice Raymond, lesbisk radikal feminist og aktivist, ga ut boken The Transsexual Empire 

i 1979 etablerte hun et rammeverk for feministisk kritikk av personer med 

kjønnsidentitetstematikk som fremdeles inspirerer mye feministisk kritikk (Whittle 2006: 195). 

Med hovedfokus på kjønnsopererte kvinner og pre-operative kvinner (transkvinner), mente 

Raymond at disse kvinnenes ”medisinske gjenfødsel” kun var en reaksjon på andre- bølge 

feminismen på 1960- tallet som følge av at menn ikke hadde det samme ”politiske outlet” som 

kvinner hadde skapt seg i feminismen (ibid: 196, Raymond 1979: xiii). Raymond mente at 

kjønnsopererte kvinner var en effekt av patriarkalske hegemoniske strukturer; et ”sosiopolitisk 



 62 

prosjekt”, kontrollert og iverksatt av en medisinsk institusjon med mål om å kolonisere 

feministisk identifikasjon, kultur, politikk og seksualitet (Raymond 1979: xx). I følge 

Raymond var den ”konstruerte transseksuelle kvinnen” et patriarkalsk forsøk på å få eierskap 

over kvinner rent kroppslig – ”while acting out the images into which men have moulded 

women” (ibid: 99). Raymonds posisjon kan sies å ha hatt effekt også på dagens radikale 

feminister (Whittle 2006: 195). Raymonds syn fremmer tanker om at  sosiokulturell 

separatisme er det beste alternativet til den patriarkalske strukturen (ibid: 197). Med andre ord 

skaper Raymonds ideer rom for at cisvinner kan skape seg et dominant narrativ som ”ekte 

biologiske kvinner” på måter som tillater usynliggjøring og undertrykkelse av kjønnsopererte 

kvinner (ibid). Samtidig gjeninnsettes ideen om at biologi er ens skjebne; at det å ha en penis 

eller en vagina dikterer ens sosialt konstruerte kjønnsrolle (ibid).  

Tonje Gjevjon skriver i artikkelen ”Vagina eller fronthull?” (Gjevjon 15.02.17) at selv om ikke 

livet er enkelt for noen (les: transkvinner), ”er vi faktisk nødt til å ta hensyn til majoritetsmenn 

og majoritetskvinner også” (ibid). For at ”en mikroskopisk minoritet som transpersoners ønske 

om rettigheter blir prioritert på bekostning av 50 prosent av befolkningen er intet mindre enn 

udemokratisk” (Gjevjon 19.04.17, ”Kjønn er ikke en følelse, Bent Høie”). Her skaper Gjevjon, 

på samme vis som Tone Maria Hansen, et utenforskap i utenforskapet, og setter minoriteter 

opp mot hverandre med å konstruere kunstige motsetninger mellom (u)like typer kvinner og 

minoriteter. Hennes instrumentale retorikk bidrar til en dikotomisk diskurs som hierarkiserer 

menn over kvinner. Selv om ideen om ”kvinnerom” ikke kan avskrives på måter som 

undervurderer ciskvinners behov og langvarige kvinnekamp, underbygger likevel Gjevjons 

kritikk av trans(kvinner) nettopp den kjønnsforståelsen hun kjemper i mot; kvinner som 

underlegne menn basert i kroppslig abjeksjon – penis til fordel for vagina. Patricia Elliot har 

argumentert for at opplevelsen av å være enten kvinne eller mann bestandig varierer avhengig 

av kontekst; hvilken ”andre” som tilegner en egenskaper som feminin eller maskulin. I et 

kvinnerom, der hvor trans- og ciskvinner vil eksistere om en annen, kan det følgelig 

argumenteres for at kroppens viktighet vil ha mindre å si ettersom at ciskvinner og feminister 

allerede anser kroppen som sosialt konstruert. Patricia Elliot skriver: 

Even though the signifiers for masculinity and femininity are attributed by the Other 
(that is, by parents, culture, law, designations of sex), it is a matter of unconscious yet 
subjective choice whether one adopts the symbolic position of having the object of 
desire (phallus) or of being the object that causes the other´s desire” 

Elliot (2010: 141) 
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Ideen som både feminismen og transaktivismen bygger på, som er større frihet fra hegemoniske 

normer, blir her satt opp i motsetning, og Gjevjons feministiske prosjekt blir som Tone Maria 

Hansen, raskt et talerør for systemet hun i utgangspunktet kjemper i mot (Gee 2011). Det er 

tydelig at Gjevjon representerer en gren av feminismen som den dag i dag mener at ´ekte 

kvinner´ er de som er født med vagina og oppdratt og behandlet der etter. I en oppfølgende 

artikkel skrev hun: ”Det ligger ingen diskriminering i å kategorisere transkvinner som noe 

annet enn kvinner. Der er simpelthen en forskjell” (Gjevjon 19.04.17, ”Kjønn er ikke en følelse, 

Bent Høie”). Gjevjon mener at transkvinner ikke har krav på å kalle seg kvinne. Men hva er en 

kvinne? I følge Judith Bulter (2002 [1990]: 21) er kategorien kvinne ikke en komplett kategori 

som kun må utfylles med komponenter som klasse, seksualitet og alder. Det er kategoriens 

ukomplette karakter som tillater kvinnen å motsette seg forutinntatte meninger. I sin 

argumentasjon generaliserer Gjevjon frykten for det ukjente til å gjelde alle transpersoner, men 

helst transkvinner. Hun kan kritiseres for å være transfobisk, altså å ha frykt eller ubehag i møte 

med transpersoner som manifesterer seg i hat, der hun nærmest ideologisk drevet nekter å 

tilegne seg ny kunnskap, og dermed nekter å lære mer om kjønn (Becki Ross 2004 i Elliot 

2010: 24-25). I sin kamp mot (cis)kvinnelig undertrykkelse, blir Gjevjons feministiske kamp 

et instrument for kjønns-undertrykkelse: 

”... arguing that we have nothing to learn about gender, and about gender oppression, 
by listening to what transwomen ... have to say about their experiences of 
discrimination, humiliation, oppression, subordination, and subjection ... makes it 
impossible in some ways to relinquish, or to change, or to modify, or to interrupt it” 

(Becki Ross 2004 i Elliot 2010: 24-25) 

Gjevjon generaliserer også opplevelsen av å være kvinne til å være lik for alle kvinner (altså 

ciskvinner, et begrep innført av transaktivister som Gjevjon selv nekter å benytte). Der hvor 

feminismen først bekjempet ideen om at ens biologi avgjorde ens skjebne, utviklet den senere 

et begrepsapparat grunnet i patriarkalsk hegemoni som så antok at det feminine og maskuline 

naturligvis stammet fra det kvinnelige og mannlige somatiske kjønn (Butler 1990). Med andre 

ord skapes det i Gjevjons retorikk rom for diskriminering av personer med 

kjønnsidentitetstematikk, og da særlig transkvinner, som settes i motsetning til ciskvinner, noe 

som kan tolkes som et blaff fra fortiden og Raymonds separatist- prosjekt (Raymond 1979).  

Cisnormative elementer er dermed også å spore i Gjevjons diskursbygging. Gjevjon 

sammenlikner ciskvinners levde liv med transkvinner: en kvinne som er født biologisk kvinne 
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– med vagina – har ”erfaringen av å være kvinne og å bli sett og behandlet som kvinne” – 

”denne erfaringen har ikke transkvinner, for hvordan kvinner blir sett og behandlet er knyttet 

til deres biologiske kjønn, ikke deres identitet” (Gjevjon 19.04.17, ”Kjønn er ikke en følelse, 

Bent Høie”). Denne sammenligningen forutsetter et syn på kjønn som er i tråd med Raymonds 

kritikk av transkvinner: at kjønn i essens bestemmes av ens biologiske karakteristikker. Slike 

argumenter tar likevel ikke høyde for hvordan våre biologiske kjønnskarakteristika varierer 

veldig lite – mens de kulturelle betydningene av å ha enten penis eller vagina varierer noe 

enormt (Kimmel 2008: 2). En transkvinne som leses som kvinne, eller gjerne konstrueres i en 

prosess av abjeksjon, havner på samme måte som ciskvinner til siden for hegemoniske idealer 

som vektlegger anatomisk tilhørighet og fallos- dominans. Hverken ciskvinner eller 

transkvinner innehar en posisjon der de er den aktive agenten; de har ingen en fallos (penis) 

med lik sosial verdi som en viril cismanns penis som er selve symbolet på kraft og fruktbarhet 

(Nordbø 2009). Det er ikke for å si at diskriminering på bakgrunn av de biologisk observerbare 

genitaliene våre ikke forekommer – kvinnekampen er ikke noe som skal avfeies og erstattes av 

transkampen (Butler 2004: 6). Likevel betyr bevisene for måten kjønnsforståelse endrer seg 

over tid, og måten de er ulike på i forskjellige kulturer, at vi i grunnen ikke kan snakke om 

maskulinitet og femininitet og rettighetene til disse identitetene som noe konstant (Kimmel 

2008: 3).  

Gjevjon trekker på eksempler som garderobe, idrett, fengsler og tilgang til krisesentre for 

kvinner i sin biologiske diskursbygging og opposisjon mot transbevegelsen (Gjevjon 19.04.17, 

”Kjønn er ikke en følelse). På nettsiden Trygg i kroppen skriver Gjevjon og hennes anonyme 

meningsfeller at ”Ingen er født i feil kropp”. I lik stil som Ottosen argumenterer Gjevjon på en 

måte som oppfordrer til moralsk panikk. Hun peker på eksempler fra land som Canada, hvor 

”to kvinner ble kastet ut av et shelter home for kvinner fordi de ga uttrykk for at de opplevde 

det som utrygt at det var en transkvinne der”; og USA, hvor en ”voldtektsmann ... som valgte 

å bli kvinne ... ble flyttet til kvinnefengselet” (ibid). Argumenter som disse skaper 

tilsynelatende logisk grunnlag for panikk og økt oppslutning rundt den biologiske forståelsen 

av kjønn som plasserer personer med kjønnsidentitetstematikk i en posisjon som moralsk 

uforsvarlig15. Denne argumentasjonen er for enkel og reduksjonistisk. Et godt eksempel på 

hvor gjennomtrengende våre antakelser om kroppslig kjønn er for vår forståelse av kjønn i 

                                                
15 Jeg hverken nekter for eller forsøker å underskrive opplevelsene de involverte har hatt i situasjoner som de i 
Canada og USA. Men å generalisere disse opplevelsene til større grupperinger av transpersoner mener jeg 
likevel at må forstås som reduksjonistisk skremselspropaganda.  
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sosial sammenheng kommer frem i et intervju gjennomført av Suzanne J. Kessler og Wendy 

McKenna av transkvinnen Janet. Før hun gjennomførte kjønnsbekreftende behandling, hadde 

hun seksuelle møter med cismenn. I disse møtene behandlet cismennene likevel ikke Janets 

fysiske penis som en ´sosial´ penis, fordi de leste Janet som kvinne, og synes å ha bestemt seg 

på forhånd at penisen ikke hadde noen hold i virkeligheten, kulturelt sett (Kessler og McKenna 

2006: 173). Det er altså tilsynelatende forskjell på det å fysisk ha en vagina eller penis, og det 

å ha en av delene som en kulturell ”event” (Garfinkel 1967). Våre ”kulturelle genetalier” er de 

vi antar at noen har og at burde være der, selv om det ikke bestandig stemmer overens med den 

materielle virkeligheten (ibid). 

Måten Gjevjon generaliserer på rundt kjønn på trekker på den samme logikken feminismen i 

årevis har bekjempet. I forsøk på å beholde definisjonsmakten for begrepet ”kvinne” snur hun 

argumentet feminister har brukt mot menn i en årrekke, som har regulert blant annet hvilke 

rom kvinner skal ha tilgang til i samfunnet, mot transkvinner, for å begrense disse kvinnenes 

tilgang til ulike kvinnerom. Den instrumentale kritikken til Gjevjon er snever, og 

dehumaniserer transpersoners opplevelse av kjønn. Fra eksempelet gitt over, med m-t-k Janet, 

må det tas i betraktning at det somatiske kjønnet i det dagligdagse ikke har mye mer å bety enn 

betydningen vi selv tillegger det i ulike sosiale sammenhenger. 

I artikkelen ”Vagina eller fronthull?” (Gjevjon 15.02.17) argumenterer også Gjevjon med 

sterkt språk da hun hevder at transaktivismen er en ”aggressiv bevegelse som ikke tolererer at 

ulike meninger står opp mot hverandre”. Videre hevder hun at de forsøker å sette alle i bås, i 

”kategorier og underkategorier” (ibid). Denne kritikken av transbevegelsen er noe jeg vil 

komme nærmere tilbake til i neste analysekapittel. Før det vil jeg likevel rette liknende kritikk 

mot Gjevjon, som forsøket å tvinge sin forståelse på alle verdens transpersoner (Gjevjon 

15.02.17, ”Vagina eller Fronthull?”). Der hvor Gjevjon forsøker å vinne territorier i 

kjønnskampen, fremhever hun, bevisst eller ubevisst, patriarkalske maktstrukturer som 

benytter biologien som pekepinn for hva som kan og ikke kan telle som sannhet. Slik tvinger 

også hun frem sin politikk med mål om å definere hvem som kan være hva, og i hvilken grad. 

Gjevjon bygger en diskurs som er i direkte kontrast med transaktivismen, men også med 

HBRS: ”Det har lenge vært et mål for feminismen at det fysiske kjønnet vårt ikke skal begrense 

hvilke jobber vi kan ha, hvilke klær vi kan gå med, eller hva slags personlighet vi kan ha. Men 

transbevegelsen har omdefinert kjønn til å bety noe mentalt [...] Hva er fordelen med å si at 

kvinne betyr noen som føler seg på en bestemt måte, istedenfor å si en kvinne er en person med 
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vulva, og hun kan føle seg akkurat som hun vil” (Gjevjon 15.02.17, ”Vagina eller Fronthull?”). 

Et argument til fordel for feminismen kan være at personer med kjønnsidentitetstematikk som 

inntar en rolle som ”kvinne” overforenkler det å være kvinne, noe jeg også vil komme tilbake 

til i neste analyse. Men likevel, hva gjør det egentlig at å være kvinne ses på som en følelse fra 

begynnelsen, heller enn noe som fremkommer fra ens vulva?  

Selv om kvinnekampen ikke skal eller bør tape seg i møte med transaktivismen, er Gjevjons 

argumentasjon svært cisnormativ, reduksjonistisk og hegemonisk på måter som blir et talerør 

for dominerende hegemoniske idealer om kropp og kjønn (Gee 2011). Selv om Gjevjons 

posisjon er en av de mer radikale, og en som kun har trådt inn i debatten for alvor i 2017, 

påvirker også hennes diskursive praksis diskursen om kjønnsidentitetstematikk gjennom 

prosesser av abjeksjon som fremhever ciskvinners plass i samfunnet på bekostning av 

trans(kvinners) lov til gyldig liv. 

 

4.2 Normbrytende kjønnsrebeller 
 

I denne delen av oppgaven vil jeg se på debattens andre side, hvor fem transaktivister sammen 

med støttespiller Janneke van der Ros argumenterer for at et biologisk perspektiv på kjønn og 

identitet er ufullstendig sett i forhold til den levde opplevelsen av kjønn. Kjønnsrebellene 

påvirker diskursen om kjønnsidentitetstematikk ved å konstruere et bilde av transpersoner som 

en mangfoldig gruppe mennesker med varierende behov, og ved å utfordre de heteronormative 

grensene for hva som er mulig og ikke mulig. De krever definisjonsmakt i egne liv, og 

argumenterer for at de må få lik tilgang til offentlige rom, behandling og juridisk anerkjennelse 

på lik linje som cispersoner. Ved å utfordre tatt-for-gitt- heter bak heteronormen, forsøker de å 

skape rom for nye og likeverdige subjektposisjoner.  

 

I perioden jeg undersøker har 6 fremtredende impulsgivere på siden til transbevegelsen vært 

aktive i debatten om juridisk kjønn. Den følgende analysen er satt opp litt annerledes enn 

analysen av de kjønnskonservative. Da det på denne siden er flere stemmer, og også likere 

synspunkt, vil jeg ta for meg de ulike temaene diskutert i analysen i kapittel 4.1 på tvers av de 

neste 6 impulsgivernes medieinnspill. Hensikten er å få et bedre inntrykk av eventuelle 

forskjeller og likheter mellom de ulike grenene av norsk transbevegelse. I denne delen 

begynner jeg med å ta for meg transbevegelsens mangfolds- diskurs og kritikk av ”født i feil 
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kropp”- retorikken som i Norge fremholdes av Tone Maria Hansen og HBRS. Deretter tar jeg 

tar for meg identitets- diskursen og individualiseringsprosessene i kampen om juridisk 

anerkjennelse. Til sist tar jeg for meg rettighets- diskursen hvor meninger om 

behandlingstilbud og et tredje juridisk kjønnsalternativ tydeliggjøres. Alle de tre diskursene vil 

jeg tolke sett i lys av kjønnskonservativ kritikk belyst i det foregående analysekapittelet.  

  

”[Q]ueerness can never define an identity; it can only ever disturb one” 

Lee Edelman (2005) 

 

 

4.2.1 Født i riktig kropp? // En mangfolds- diskurs  
 

Transbevegelsen driver et biopolitisk prosjekt for utvidet anerkjennelse av personlig levd 

opplevelse og personer av alle slag med ulike opplevelser av kjønnsinkongruens. De ønsker å 

åpne dørene for flere kropper og forståelser ved å diskursivt produsere kjønnskategorier som 

overskrider heteronormative ideer og idealer. Transbevegelsen er en motstandsbevegelse med 

mål om å bli talende subjekt for seg selv, heller enn kun å være et kunnskapens (vitenskapes) 

objekt for andre å diskutere (Stryker og Currah 2014). Men der hvor de kjønnskonservative 

kan kritiseres for å støtte et kjønnshierarki hvor cispersoner er overlegne, har også 

kjønnsrebellene blitt kritisert for å skape et nytt kjønnshierarki der hvor bare de mest 

overskridende kjønnsidentitetene er radikale nok, og personer med diagnosen transseksualisme 

blir sett som å ha falt i kjønnsfellen (Namaste 2005; Rubin 1999; Prosser 1998).  

 

I sin analyse av ledende translitteratur identifiserte Hundley og Rodriguez (2009) tre fellestrekk 

blant teoretikere som selv motsetter seg og samtidig inspirerer transbevegelsens kamp mot de 

heteronormative kjønnsidealene. I tillegg til en generelt overlappende instrumental- og 

konsummatorisk retorikkbruk, fant de at transaktivister er spesielt opptatt av å fremme 

autonomi; både i form av flerstemmighet i debatt og individuell identitet innad en større 

transbevegelse og organisasjonslandskap (ibid 44-45). Også i Norge er transbevegelsen opptatt 

av å skape positiv tilhørighet for flest mulig. Med flerstemmighet refereres det til ønsket om at 

flere heller enn få stemmer skal komme til orde i transrettighetsbevegelsen, da autonomi er en 

viktig del av individers selvfølelse som fullverdig medlem av et demokratisk samfunn (ibid). 

Herunder er bevegelsen også opptatt av individuell identitet som fundament for 
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samfunnsbygging; transaktivister oppfordrer tilhørere til å skape sin egen plass innenfor det 

større trans- samfunn og organisasjonslandsskapet (ibid). Her ses gjerne ens identitet som vevd 

sammen med aktivisme (Borsa 1990). 

 

Esben Esther Pirelli Benestad er Norges mest kjente transperson. Hen definerer seg selv som 

”100% trans”, og er svært opptatt av å spre stolthet rundt sin og andres abjeksjon, for på den 

måten å normalisere samt bevisstgjøre for både transpersoner og cispersoner at ingen 

opplevelse av kjønn er feil (Lånkan 14.11.13, ”Ikke bare mann og kvinne”). I 2013 ble hen 

intervjuet i sammenheng med en ung transmanns diagnose på Rikshospitalet. Om Nikolai som 

fikk diagnosen F. 64.0 Transseksualisme, og fikk et bedre liv etter å bli anerkjent som gutt, 

kommenterte Pirelli: ”Dette er jo et naturfenomen som har vært der bestandig. Det viktigste er 

å ikke se på seg selv som feil ... Dette er noe naturen har å by på, og ingen har gjort noe galt” 

(Holt 06.04.13, ”Nikolai er et forbilde”). I samme artikkel stilte Benestad seg kritisk til ”født i 

feil kropp”- retorikken, som hen mener er misvisende: ”Selv med utmerket kroppsbehandling 

blir en aldri en helt vanlig mann eller kvinne. Det er ingen som kan skifte kropp, men en har 

kanskje behov for å justere kroppen sin. Kjønnsuttrykk blir mer og mer flytende, hver enkelt 

må finne sitt uttrykk” (Holt 06.04.13, ”Nikolai er et forbilde”).  

 

Der de kjønnskonservative ser noen som er forstyrret, ser Benestad noen som forstyrrer 

heteronormen. Det somatiske kjønnet har liten betydning i følge Benestad. Det som betyr noe, 

er normene vi lar regulere forholdet vårt til egen og andres abjeksjon. Benestad omfavner sin 

abjeksjon og benytter muligheten til å kritisere de regulerende heteronormative grensene satt 

for kjønnsforståelse: ”Det man har gjort til nå er å tilby sykdom for de som ikke passer inn i 

kjønnskategoriene, i stedet for å la oss få kategorisere oss som det vi er” (Lånkan 14.11.13, 

”Ikke bare mann og kvinne”). Kjønnsflytere som Benestad kan sies å både avsløre og å utfordre 

de kunstige aspektene av en heteronormativ forståelse av kjønn (Kimmel 2008: 110). I 2017 

kommenterte hen videre at ”Det viktigste er at det blir en langt større forståelse av hva kjønn 

er og kan være ... For at dette skal være en grunnleggende forståelse i samfunnet vårt er bruken 

av pronomenet hen svært viktig” (Saltbones 28.01.17, ”Minst 7 kjønn å velge i”). 

Jan Elisabeth Lindvik, leder i Forbundet for transpersoner, er også skeptisk til ”født i feil 

kropp”- retorikken. Ideen om å være ”født i feil kropp” kritiserer han som en sosialt konstruert 

betegnelse, skapt for å kunne forklare og gi mening til avvikende identitet i en heteronormativ 

kontekst. I sammenheng med at dragqueen Conchita Wurst vant finalen i Eurovision skrev 
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Lindvik i artikkelen ”Se meg! Se oss!” (Lindvik 16.05.14) at: ”Vi må øke kunnskapen om det 

å være transperson. Og alminneliggjøre det. Spesielt gjelder dette førstelinjetjenesten i 

helsevesenet. Det er fremdeles vanlig å tro at alle som er transperson er ”født i feil kropp” og 

ønsker å bytte kjønn. Nå er det vel i prinsippet ikke mulig å være født i feil kropp. Man er den 

kroppen man er født i. Men langt de fleste ønsker ikke å bytte kjønn. De er tilfreds med å få 

uttrykke seg i den kjønnsidentitet de føler seg sterkest knyttet til. Som mann eller som kvinne 

– eller som noe midt imellom” (ibid).   

 

Transbevegelsen påvirker diskursen om kjønnsidentitetstematikk ved å forsøke å normalisere 

alle former for transidentitet. Dermed bygger mye av det Benestad og Lindvik kommenterer i 

debatten opp rundt en enten/eller forståelse av kjønnsidentitetstematikk. Den norske 

transbevegelsen tar transperson- begrepet til å være et paraplybegrep for alle personer med 

kjønnsidentitetstematikk. Men begrepet transperson benyttes for å konstruere argumenter til 

fordel for en mer flytende kjønnsforståelse. Kritiske stemmer til transbevegelsen har følgelig 

påpekt at å forsøke å inkludere personer med transseksualisme under denne paraplyen 

usynliggjør deres spesifisitet (Rubin 1999; Prosser 1998). Personer med diagnosen 

transseksualisme har ofte behov for å kroppsliggjøre motsatt kjønn; de ønsker å ”passere” som 

kjønnede individer uten problemer; de opplever kroppen som en viktig kilde til sin identitet 

(Prosser 1998: 59). Hvis det å utfordre stabile kroppslige posisjoner er den ideelle 

overskridende posisjonen i transbevegelsen, vil enhver som har et mer konvensjonelt syn på 

sin identitet få en mindreverdig posisjon (Namaste 2005). De personene med transseksualisme 

som så inntar en posisjon der hvor de ikke ønsker fullstendig kjønnsbekreftende behandling, 

blir ofte feil forstått i denne konteksten, som å motsette seg tokjønnssystemet, i stedet for å 

forstås helt enkelt som en annen fortolkning av kjønnsidentitet; som en kroppsliggjort posisjon 

innenfor det binære systemet (ibid: 7). Stein Wolff Frydenlund, leder for transpolitisk utvalg i 

FRI, er den eneste i transbevegelsen i mitt utvalg som har akseptert diagnose og gjennomført 

fullstendig kjønnsbekreftende behandling. Men siden også han er aktiv i FRI heller enn HBRS, 

og ønsker å få på plass desentraliserte behandlingstilbud, faller han ikke utenfor 

radikaliseringsdiskursen til transbevegelsen. Uenigheten mellom Hansen (HBRS) og 

transbevegelsen fører altså også på denne siden av debatten til at en del av minoriteten fremmes 

på bekostning av en annen som ideologisk sett kritiseres for å være et instrument for 

hegemoniet. 
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I motsetning til Tone Maria Hansen og HBRS mener Benestad og Lindvik at det å representere 

personer med kjønnsidentitetstematikk som født feil skaper negative, stereotypiske 

konnotasjoner om en persons identitet, og samtidig opprettholder heteronormative antakelser 

om kjønn og identitet som somatisk betinget. Selv mener de begge at å være å ́ født i feil kropp´ 

ikke er mulig, men at å modifisere kroppen er et ønske mange har i ulik grad. Judith Butler 

(2004: 77) er kritisk til personer med diagnosen transseksualisme, som hun blant annet mener 

heteronormerer kjønn gjennom en antakelse om at kjønn er noe permanent og stabilt, heller 

enn å være noe performativt og bevegelig over tid. I tråd med transteoretiske innsikter har hun 

argumentert for at kjønnsforståelse er noe som skapes over tid i diskursiv praksis, som en 

øvelse i autonomi, hvor hver enkelt må finne sitt uttrykk (ibid: 76). Transbevegelsen med 

Benestad og Lindvik kritiserer tilsynelatende ikke personer som ønsker diagnosen 

transseksualisme, da de gjentatte ganger anerkjenner at også det er en gyldig opplevelse. 

Likevel risikerer transbevegelsen å reprodusere stereotypiske, patologiske forståelser av 

transidentitet gjennom gjentatt sitering og devaluering av ”født i feil kropp”- retorikken 

(Thomas 2017: 121). Kritikken transbevegelsen retter mot ”født i feil kropp”- retorikken 

forsøker å normere hva som kan og ikke kan gjelde ved å skrive den opplevelsen av 

kjønnsidentitetstematikk frem som sykeliggjort, og å fremheve egen abjeksjon som politisk 

overlegen.  

 

Feminist Vivien Namaste har kritisert transbevegelsens posisjon for å være urealistisk og 

utopisk i at den antar at alle personer med kjønnsidentitetstematikk har tilstrekkelig økonomisk 

og sosial kapital; sikker jobb og aksepterende venner og familie, til å kunne åpent leve ut sin 

overskridende identitet eller abjeksjon (2005: 22). Hun påpeker også at transbevegelsens 

forventninger til radikal overskridelse av kjønn fjerner den politiske verdien av kjønnsopererte 

menn og kvinners kamp for å få på plass de nødvendige midlene for å leve ordinære liv (ibid). 

I Namastes kritikk ses transpersoner som å posisjonere seg som overlegne personer med 

diagnosen transseksualisme (Elliot 2010: 40). Men transbevegelsen kan også ses som å innta 

en offerrolle i henhold ”født i feil kropp”- retorikken, der de viser til hvordan personer med 

diagnosen transseksualisme i Norge har fått forrang og aksept ved å akseptere en diagnose. 

Transteoretiker Judith Halberstam (1998) mener at kategoriene transperson og person med 

diagnosen transseksualisme ikke tilstrekkelig viser deres indre variasjon. Følgelig blir de som 

oppfyller heteronormative krav favorisert da de er mer normative enn transpersoner med sine 

radikale og ugjenkjennelige kropper og kjønnsuttrykk (ibid: 153- 154).   
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På siden til transbevegelsen kritiseres altså også begrepet ”født i feil kropp” for å sykeliggjøre 

transpersoner og å favorisere personer med diagnosen transseksualisme. John Jeanette Solstad 

Remø (FTPN), Luca Dalen Espseth (FRI) og Stein Wolff Frydenlund (FRI) motsetter seg 

betegnelsen ”født i feil kropp” da de mener retorikken sykeliggjør personer og ser bort i fra 

levd opplevelse av kjønn. Men med denne retorikken skaper også kjønnsrebellene in- og ut 

posisjoner, det hvor personer med transseksualisme kan forstås som å ha latt seg sykeliggjøre. 

John Jeanette uttalte i forbindelse med Amnesty- kampanjen La John Jeanette bytte kjønn i 

2014 at: ”Jeg er ikke syk, og jeg er fornøyd med min seksualitet og er gift med en kvinne” 

(Opheim 13.09.14, ”Hun vil beholde penisen sin”). Luca er heller ikke enig med Hansen og 

HBRS, og uttalte til VG i 2013 at ”Mitt juridiske kjønn skal ikke handle om hvorvidt jeg har 

reproduksjonsorganene i behold eller ikke. Kroppen min er frisk, det er ingen vits i å ta ut mine 

indre kjønnsorganer. Jeg må få lov til å bestemme over denne kroppen selv, som alle voksne 

personer gjør” (Lånkan 10.02.13, ”Mann for sin vagina”). Stein Wolff Frydenlund har også i 

sammenheng med rapporten Rett til kjønn (2015) uttalt at ”Det dreier seg om retten til å få være 

den man oppfatter seg selv som uten å bli sykeliggjort” (Huseby 11.04.15, ”Staten bør ikke 

bestemme kjønnet”). 

 

Slik Stone (1993: 12) påpekte, vil uansett graden av ”passering” til en person med diagnosen 

transseksualismes påkalle kjente trekk maskulinitet eller feminitet, og skape dissonans der de 

både trekker på den heteronormative matrisen og forstyrrer den. Diskursen om 

kjønnsidentitetstematikk påvirkes altså på to motstridende måter av transbevegelsens 

mangfolds diskurs og forhold til personer med diagnosen transseksualisme. I teorien skal ingen 

opplevelse være mindre gjeldende enn andre. I sin kritikk av ”født i feil kropp”- retorikken 

åpner transbevegelsen opp for mangfold ved å gå bort fra kroppen som grunnlag for kjønn. 

Men likevel er de nødt til å formulere sin kritikk i motstand til et system på et vis som bekrefter 

dette systemet. Slik fremkommer gjerne ønsket om å tilhøre en spesifikk binær kjønnskategori 

som et implisitt ønske om å medvirke til å opprettholde makt-ubalansen som disse kategoriene 

representerer som konvensjonelt benyttet i en heterosexistisk orden (Elliot 2010: 53). Personer 

som er komfortable definert som ”født i feil kropp” kan føle seg utsatt av transbevegelsens 

normerende radikaliseringsdiskurs, hvor de diskursivt posisjoneres som heteronormerte 

subjekter.  

 

Det er mye å beundre med transpersoner som inntar en ”outlaw”- posisjon (Bornstein 1998). 

Mange er modige når de kroppsliggjør sin usammenhengende identitet, noe som for en stor del 
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personer med kjønnsidenitetstematikk fører til angst og lidelse. Men transbevegelsens 

individualiserende prosjekt kan potensielt være begrensende for mangfold fordi den skaper 

forventninger til en kultur av mangfold. Selv der de forsøker å bryte ned det de anser som 

begrensende sosiale normer for levde liv, skaper de også ”nye” normer for tilhørighet. Både 

transpersoner og personer med diagnosen transseksualisme representerer betydelige 

utfordringer for den hegemoniske kjønnsordenen, men transpersoners individualiserende 

retorikk kan også virke mot sin intensjon, ved at den ofte fremhever transpersoner som de 

suksessfullt radikale over de som finner komfort innenfor grensene til tokjønnssystemet.  

 

 

4.2.2 (U)betydelig identitet? // En identitetsdiskurs 
 

”Hvorom alle ting er, må autonomi og autentisitet som kulturelle idealer også 
institusjonaliseres for å gjøres sosialt effektive” 

(Aakvaag 2006: 346). 
  

Den norske transbevegelsen står samlet sett for god representasjon. Ved å løfte frem 

individuelle forskjeller, og å gi et mer helhetlig bilde av medlemmene i denne marginaliserte 

gruppen, skaper de rom for nye tolkninger av kjønn og identitet. Men det som kan virke som 

en radikal posisjon som søker å forstyrre hegemoniske meninger og praksiser, er gjerne ikke 

egentlig så radikal, da den kun plasserer det forstyrrende potensialet på de som er utenfor eller 

hevder en plass utenfor grensene for det binære og kjente (Elliot 2010: 81). Dette etterlater de 

heteronormative regulerende grensene intakt. Med denne strategien lokaliseres det komplekse 

kun i de som er åpenlyst annerledes: og selv om det kan være nyttig for å validere heterogenitet 

blant dem som er komfortable med å innta en ”outlaw”- posisjon, gjør det lite for å forstyrre 

normative oppfatninger av kjønn, seksualitet og kroppsliggjøring som noe sammenhengende, 

stabilt og kroppsliggjort (ibid).  

 

Noen av kjønnsrebellene i mitt utvalgt virker mer radikale enn andre. Esben Esther Pirelli 

Benestad er høylytt proponent for et tredje pronomen; hen, og har erklært seg komfortabel som 

100% trans. Luca Dalen Espseth spør ikke, men krever en plass ved bordet der lover lages, og 

krever også full råderett over egen kropp og definisjon som mann. Også John Jeanette Solstad 

Remø har krevd å få status som kvinne uten å måtte diagnostiseres og uten å måtte gjennomgå 

kirurgiske inngrep. Alle tre legger sin personlig identitet til grunn for argumentasjon, og 
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fremmer slik en sårbar ´både og´/ ´verken eller´ fortolkning av kjønnsidentitet som fremhever 

det komplekse og gjensidige forholdt mellom biologiske, kroppslige, sosiale og mentale 

aspekter av identitet. Ved å lokalisere kjønnsidentitet i en forhandlende prosess mellom det 

fysiske og det psykiske, forsøker medlemmer av transbevegelsen å vise at ulikhet ikke 

nødvendigvis skal forstås og settes grenser for (Stryker og Currah 2014). Men de er også alltid 

allerede konstruert, og identitetsdiskursen må nødvendigvis finne materialistisk holdepunkt i 

form av et demokratisk medborgerskap (Aakvag 2006: 333, Mühleisen et al 2009: 22). Som 

jeg skal vise, blir også identitetsdiskursen, og idealet om autonomi, omgjort til ”harde fakta” 

som fører til institusjonalisering av individualisme (ibid: 334).   

 

Benestad har gjort viktig representasjonsarbeid for personer med kjønnsidentitetstematikk i 

mediesammenheng i flere ti-år. Som tidligere nevnt er hen opptatt av å spre stolthet rundt 

personers egen abjeksjon, for på den måten å normalisere samt bevisstgjøre for både 

transpersoner og cispersoner at ingen opplevelse av kjønn er ´feil´: ”Naturen er nemlig langt 

mer kompleks enn våre primitive kulturer ennå er i stand til å omfavne.” (Benestad 13.03.15, 

”Hen i veggene”). I meningsartikkelen ”Hen i veggene” (Benestad 13.03.15) skriver Benestad 

videre at en innføring av pronomenet ”hen” ville kunne gjøre mye for at transpersoner skal få 

likeverd i samfunnet. Personer med kjønnsidentitetstematikk har ulike behov for å 

kroppsliggjøre sin kjønnsidentitet. Hen som kjønnsnøytralt begrep vil i følge Benestad være 

nyttig for å inkludere de i transspekteret som konseptualiserer sin kjønnsidentitet utenfor det 

binære rammeverket mann/kvinne – som ́ både og´/ ́ verken eller´ (Roen 2001): ”For meg løser 

hen mye av problematikken fordi hen bryter todelingen i kjønn, så om man da introduserer to 

eller fire alternativer i hen betyr ikke så mye, poenget er at det viser at det finnes flere ting å 

velge i” (Saltbones 28.01.17, ”Minst 7 kjønn å velge i”). Det moderne samfunnet er 

karakterisert av splittede og spesialiserte institusjoner som i stadig større grad mister kontroll 

over samfunnsmedlemmene (Aakvaag 2006: 346). Det fører til et omfattende 

individualiseringstrykk, som igjen fører til at identiteter mister stabilitet der sosiale intuisjoner 

ofte bagatelliseres, og fullt ansvar for valg og handling tillegges individet (ibid). Samtidig 

holdes autonomi som ideal, og målet i det moderne blir at individet skal kunne oppnå 

selvbestemmelse. Men en er aldri løsrevet fra det som er kommet før (Decker 2004; Hall 2013). 

Subjektet er alltid allerede konstruert, og må slik ses i lys av både kulturelle og institusjonelle 

strukturer som har satt sitt preg på innholdet i individualiseringsprosessene (Aakvaag 2006: 

332).  
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Benestads bruk av begrepet hen forstyrrer den heteronormative forutinntattheten om kjønn som 

todelt. Slik bygger hen en ny (identitets)diskurs som representerer kjønnsidentitetstematikk 

som et frigjørende fenomen. Men en ting er disse moralske og uformelle normene for 

identitetsutøvelse som Benestad og hens meningsfeller vil kvitte seg med; den symbolske 

verdien, og en annen er de formelle, legale normene som sanksjoneres ”[...] av staten gjennom 

dens monopol på legitim voldsutøvelse” (Aakvaag 2006: 333). For at autonomi skal få noen 

sosial effekt, må det også institusjonaliseres gjennom medborgerskap og et radikalt oppgjør fra 

innsiden (ibid).  

 

Den kjønnede sosiale orden er i dag avhengig av noe(n) å ofre (Kristeva 1981 i Elliot 2010: 

69). Dagens norske biopolitiske landskap er karakterisert av behovet for sammenhengende 

identiteter. For å utvikle en sosial orden hvor ingen ofres for andres eksistens, argumenterte 

Judith Butler for dannelsen av allianser på tvers av minoritetsgrupper (1993: 117). Poenget 

hennes er ikke å insistere på likhet mellom minoritetsgrupper, men heller å rette fokus mot å 

skape en ”ulikhetens økonomi”, hvor samtlige tvinges til å revurdere hva som anses 

menneskelig samtidig som at en må reversere normative antakelser om kjønn (ibid). I debatten 

om juridisk kjønn synes likevel transbevegelsen å krasje med feministiske perspektiv og 

personer med transseksualisme på måter som motarbeider en mulig allianse på tvers av disse 

diskriminerte gruppene. Transbevegelsen inntar en subjektposisjon, som hen eller som person 

med X i passet, en eksklusivt usammenhengende identitet. Selv om den ofte er ment å 

tydeliggjøre det radikale med transidentitet, er effekten at ikke- transpersoner reserveres det 

som anses å være sammenhengende identitet (Elliot 2010: 79). I likhet med de 

kjønnskonservative konstruerer dermed transbevegelsen en sosial realitet for personer med 

kjønnsidentitetstematikk basert på kjente definerte kategorier. 

 

Selv der hvor personer med kjønnsidentitetstematikk forsøker å bryte opp etablerte kategorier 

ved å utvide allerede etablerte kategorier, forhandles det på heteronormative premisser. Et 

eksempel er kampanjen ”La John Jeanette få endre juridisk kjønn” fra 2014. I denne kampanjen 

var formålet å utvide kategorien kvinne til å være noe mer enn begrenset til en kropp med 

livmor og vagina. Selv anser John Jeanette seg som kvinne: ”Jeg har gått på dametoalett de 

siste ti årene og aldri hatt et problem eller fått et spørsmål” (Rognsvåg 06.05.16, ”Skift kjønn 

med egenerklæring”). Hun mener selvbestemmelse om eget kjønn burde være en selvfølge: 

”Dette må bli lov så fort som mulig. Det betyr død og liv for mange” (ibid). Ofte når personer 

er kritiske til transpersoner, er det transkvinner de er skeptiske til. Også i perioden jeg 
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undersøker er det transkvinnen som opptar den mest fryktede subjektposisjonen. Som 

transkvinne opptar Remø en kontroversiell og ofte over-seksualisert transidentitet som er 

forbundet med krass kritikk og stereotypisk representasjon. Det er ikke bare tanken på menn 

som føder, men også tanken på kvinner som penetrerer, som skaper uro. Radikale feminister 

som Janice Raymond (1979) har anklaget transkvinner for å være farlige og tilbøyelige til 

voldtekt av ”ekte kvinner” hvis de får tilgang til offentlige kvinnerom som garderober og 

toaletter (Monro 2005: 101). Transkvinner har også mottatt kritikk for å ha unngått opplevelsen 

av patriarkalsk undertrykkelse da de ofte oppdras som menn, og blitt posisjonert som ”uekte 

kvinner” da de er født med mannlig biologi (ibid: 102). Påstander om transkvinner og voldtekt 

er stort sett ubegrunnet, og biologiske argumenter er uholdbare da det finnes en bredt spekter 

kromosomsammensetninger blant mennesker (ibid). Også det sosialkonstruktivistiske 

perspektivet om at transkvinner har ulik opplevelse i oppveksten enn ciskvinner, er 

problematisk, da mange transkvinner har opplevd seg selv som kvinner fra ung alder, og har 

møtt sanksjoner også før de kom ut som kvinner (Monro 2005: 102). I noen grad har ciskvinner 

ulik opplevelse som kvinne fra transkvinner, blant annet i oppveksten, men de opplever likevel 

begge heterosexisme og diskriminering på lik måte (ibid). I Norge har Tonje Gjevjon igjen 

plukket frem liknende kritikk av transkvinner, kritikk som kan ses som å skape et kunstig skille 

mellom to sosiale bevegelser som begge kjemper mot hegemoniske kjønnsnormer og for 

rettigheter og friheter fra en posisjon som annenrangs mennesker i en heteronormativ kontekst.  

Transteoriens ontologiske standpunkt betrakter i motsetning til den feministiske tradisjonen 

kjønn mer som en diskursivt produsert ideologisk skikkelse, som og kritiserer diskursive 

prosesser for å bidra til å opprettholde binære maktrelasjoner gjennom stereotypifisering både 

av transpersoners og ciskvinners abjeksjon. Transkvinne Sandy Stone var tidlig ute med å 

kritisere radikale feministers syn på kvinner som ”biologiske”, da særlig Janice Raymonds og 

hennes Transsexual Empire. I følge Stone stenger en automatisk ute muligheten til å analysere 

de flerfoldige motsigelsene som finnes i individuell levd erfaring dersom en tar kjønnsidentitet 

for å være biologisk basert (Stone 1993: 13). Det er ingen subjekter i bio-baserte diskurser, kun 

totaliserte, homogene objekter (ibid: 14). Også i denne debatten anses biologiske 

forutinntattheter å være begrensende. Likevel kan også siden til kjønnsrebellene kritiseres for 

til dels feilslått ”idea counterpower” (Gee 2011), der hvor de heller enn å foreslå et radikalt 

nytt virkelighetssyn, forsøker å tilpasse det kjente systemet. På sitt beste er bruken av ”idea 

counterpower” ikke bare det å informere flere folk om hendelser (f.eks opplevelser av 

kvinnelighet), men også å inspirere til endring av verdenssyn (Gee 2011: 20). På et vis kan 
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transkvinners selv-posisjonering som kvinner leses som en overforenkling av det blant annet 

Gjevjon mener er å være kvinne: undertrykket på grunn av ens eggstokker og vagina og 

påfølgende stereotype som det svakere kjønn.  

 

Medlemmer av transbevegelsen skaper dissonans i det heteronormative, og belyser slik 

kritikkverdige sosiale forhold som diskriminerer visse grupper i det sosiale. Som hans felles 

transaktivst- kollegaer opptar Luca Dalen Espseth en kjønnsidentitet som for mange kan være 

vanskelig å begripe. Også han omfavner sin kroppslige abjeksjon og benytter den politisk. Han 

leses som mann, og vil leve som mann, og han vil ha retten til å være mann med kroppen han 

har. Interessant er det likevel at mannlig transidentitet (k-t-m)16 ikke ser ut til å skape i nærheten 

av like mye oppstyr rundt sin eksistens som det kvinnelig transidentitet (m-t-k)17 gjør. Ulike 

transidentiteter seksualiseres i ulik grad og på ulike måter, noe som reflekterer ulikhet i sosiale 

forhold (Monro 2005: 18). På spørsmål om kirurgi for endring av kjønnsmarkør i offentlige 

dokumenter, og ny lov for kjønnsskifte i 2016, uttalte Espseth at: “Den rådigheten over kroppen 

min skal jeg ha. Kravet om å bli kastrert for å skifte juridisk kjønn har fram til nå ene og alene 

vært der for at noen er redd for at jeg skal kalle meg mann og være gravid samtidig. Jeg kan 

forstå at tanken er stressende, men det rettferdiggjør ikke at staten kan gå inn og kastrere meg. 

Det er et ekstremt ufritt valg (Kvamme 11.06.16, ”Kjønnsskiftet”).  

 

Jan Elisabeth Lindvik identifiserer seg som noe midt i mellom og ikke som mann eller kvinne  

(Lundegaard 23.04.16, ”Han, hun eller hen?”). Han er som Esben Esther Pirelli Benestad og 

John Jeanette Solstad Remø, lykkelig gift og lever åpent som transperson. Men i motsetning til 

Benestad som ønsker å refereres til som hen, og Remø som ønsker å refereres til som hun, 

foretrekker Lindvik å refereres til med pronomenet han. Jan Elisabeth forstyrrer det 

hegemoniske maskuline idealet når han trer inn i det offentlige ordskiftet som en han, men som 

en han som fremfører feminitet som samtidig ikke er tilknyttet hans seksualitet, da han er han 

i et heterofilt ekteskap 18 . Han representerer og manifesterer transidentitet som en gyldig 

                                                
16 Kvinne-til-mann 
17 Mann-til-kvinne 
18 Historisk har tegn som utfordrer kjønns-stereotypiene mann/kvinne vært utnyttet av homofile og lesbiske til å 
skape seksuell identitet; lesbiske har påtatt seg maskuline kvaliteter og homofile menn har benyttet feminine 
karakteristikker. Lindviks kjønnsidentitet kan ses å komme i konflikt med tegnene benyttet av feminine homofile 
menn, og imploderer skillet mellom kjønn og seksualitet. Femininitet og maskulinitet har vært assosiert med 
heteroseksualitet. Transidentiteter forstyrrer de kjønns- kryssende identitetene assosiert med lesbisk og homofil 
kultur og seksualitet (Monro 2005: 17). Lindviks identitet kollapser den heteroseksuelle matrisen (Butler 2002 
[1990]) 
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kjønnsidentitet, og som noe individuelt, stereotypisk uavhengig. Som Benestad likestiller 

Lindvik alle kjønnsidentiteter, men forbeholder seg samtidig retten til egen definisjon og plass 

i transbevegelsen (Hundley og Rodriguez 2009). For de som ser biologien som styrende for 

kjønn, er Lindvik en mann, helt enkelt, da han fremdeles har penis. Tanken er at dersom en 

som definerer seg som mann, eller benytter pronomenet han, ikke klarer å oppfylle de 

maskuline ideal og slik å bli oppfattet som en ”hel mann”, risikerer menn å miste de sosiale, 

økonomiske og politiske privilegiene som følger det å ha status som en ”ekte mann” (Edley 

2001: 194). Det er uregelmessig. Forstyrrelsen oppstår der det sterke maskuline tilknyttes det 

”svake” feminine (Gatens 1991: 141). Men fra et sosialkonstruktivistisk perspektiv er penisen 

ikke mer enn det vi lager den til; det er et kulturelt genital som i vestlige samfunn benyttes i 

hetrosexistisk undertrykkelse (Butler 2002 [1990]: 44).  

 

Det bør synes åpenbart at å inkludere perspektivene til de det gjelder når det er snakk om både 

moralsk og legal normering er nødvendig og fordelaktig. Innspill fra alle former for 

kjønnsidentitetstematikk er betydelig der hvor etablerte hegemoniske maktforhold kan og bør 

utfordres med formål om likestilling og for å motvirke diskriminering. Likevel låses raskt 

transbevegelsen i sine egne diskurser, der hvor de skaper forventninger til en mangfoldig 

kultur. Med denne strategien slipper heller aldri medlemmene av transbevegelsen fullt unna 

heteronormeringen de kritiserer. Også transbevegelsen gir uttrykk for å behøve ”naturlige”, 

eller de allerede etablerte kategorier som omgir kjønn, og representerer 

kjønnsidentitetstematikk i relasjon til rammene satt av en heteronormativ virkelighet. Som jeg 

videre vil vise representerer transbevegelsen kjønnsidentitetstematikk gjennom fremheving av 

et behov for å kroppsliggjøre sin abjeksjon, ofte gjennom utøvelse av kjente feminine og 

maskuline trekk, og slik i større grad å reflektere heller enn å utfordre fundamentet til de 

heteronormative idealene.  
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4.2.3 Flere behandlingstilbud og et tredje juridisk kjønnsalternativ // En 

rettighets- diskurs 
 

Medlemmer av transbevegelsen fremholder at det er mulig å eksistere med flere enn to kjønn, 

og etablerer tilsynelatende få krav for tilhørighet. Transbevegelsen forfekter autonomi og 

definisjonsrett over egen kropp og bygger på ideer fra radikal pluralisme (Monro 2005: 190). 

Personer med transseksualisme trekker som jeg har vist hovedsakelig på en biologisk og 

medisinsk diskurs for å forklare sin virkelighet innenfor tokjønnsmodellen. På den andre siden 

fremhever transbevegelsen i langt større grad behovet for individuell identitet for å forklare sin 

motstand mot det heteronormative hegemoniet. Fra dette perspektivet er sosial heterogenitet 

både positivt og nødvendig (Monro 2005: 191). Formålet til transbevegelsen er fremdeles 

medborgerskap, altså ”formelle rettigheter ... og tilgang på offentlige tjenester, så vel som 

muligheten til å ha innflytelse på et felles samfunn på lik for med andre borgere” (Mühleisen 

et.al 2009: 22). De tar del i det biopolitiske forhandlingslandsskapet og forsøker å utvide de 

normative forventningene og formingene av kjønn og identitet. Slik som den seksuelle 

revolusjonen de siste femti årene har ført til reforhandling av statlige reguleringsformer, er 

også trans(revolusjonen) på vei til å reforhandle grensene for frihet i det sosiale fellesskapet 

(ibid: 21).  

 

Men også transbevegelsen etablerer en dikotomi; cispersoner på en side, og transpersoner på 

den andre. De åpner for mer mangfold innenfor kjente og ”nye” kategorier (tredje 

kjønnsalternativ), men lar likevel etablerte kategorier stå relativt urørt, og forsterker i noen grad 

representasjoner av kjønnsidentitetstematikk som en ”andre”, da også de som radikale trenger 

et etablert system for å eksplisitt formulere sin kritikk. Judith Butler (2004) argumenterte for 

at dikotomien cis/trans burde utfordres med å revurdere grensene for menneskelighet for å 

inkludere transpersoner i den sosiale verden som forståelige subjekt. I tråd med Butlers tanke 

fokuserer transbevegelsen i Norge på å fremheve sin personlige kunnskap fra levde liv for å 

oppnå anerkjennelse. Om behandlingen av transpersoner skrev Jan Elisabeth Lindvis (FTPN) 

i 2013 at: 

 

” Kjønn er å være den du er. ... Du er den samme, uansett ytre identifikatorer. Likevel 
- det er her vi transpersoner forstyrrer ... Snart velger vi om vi vil identifisere oss som 
M eller F. Men, kjære, gode helseminister Høie, du må vite at helt fornøyd er vi ikke 
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før vi får muligheter også for en X i passet. Det er nemlig langt fra alle som passer inn 
i tokjønnsmodellen.”  
 

Jan Elisabeth Lindvik, leder for FTPN 

(Lindvik 13.04.16, ”Hvordan forstår vi kjønn?”) 

 

Slik de ser det bør samfunnet organiseres rundt individet, individet bør ikke måtte tilpasse seg 

samfunnet (Monro 2005). Slik Frydenlund påpekte i 2013, er det ingen andre grupper i 

samfunnet som kreves å gjennomgå drastiske medisinske og kirurgiske inngrep for å være den 

de er på offentlige papirer: ”Sterilisering er et uforholdsmessig stort inngrep i en persons 

privatliv. Omfanget av medisinske og kirurgiske inngrep bør bestemmes av transpersonen selv. 

Ingen andre grupper i samfunnet blir avkrevd sterilisering og kastrasjon for å få være den 

personen de er” (Lånkan 10.02.13, ”Mann for sin vagina”). I 2016 ble endelig en ny lov vedtatt, 

og personer med kjønnsidentitetstematikk kan nå søke endring av kjønn med egenerklæring 

(Lov om endring av juridisk kjønn § 2 (2016). Luca Dalen Espseth mener kjønn er noe 

personlig, og reagerte med glede på den nye loven: ”Jeg føler meg ivaretatt og respektert som 

borger av denne staten. Jeg har samme rettigheter og muligheter som andre borgere. I tillegg 

kan jeg bestemme selv hvem, når og hvordan jeg deler opplysninger om at jeg ble tildelt kvinne 

ved fødsel. Det er ikke informasjon jeg er nødt til å gi til andre” (Kvamme 11.06.16, 

”Kjønsskiftet”). Både Frydenlund og Espseth kombinerer appell til logikk og følelser for å 

rettferdiggjøre individualisering av maktrelasjonene som i dag tillater staten å regulere 

individets kroppsliggjøring av identitet. Slik Mühleisen et.al (2009: 20) har vist, støtter 

velferdsordningene i Norge i stor grad økt individualisering. Men økt individualisering av 

kjønnsidentitetstematikk fører samtidig til økt normalisering av det Mühleisen et.al. (2009: 24) 

kalte (seksualitetens) ”potensiell(e) uregjerlighet”. I dette tilfellet tøyles ulike 

kjønnsidentiteters ”potensielle uregjerlighet” av behovet for medborgerskap (ibid: 22). 

I sin kamp for anerkjennelse, forhandler transbevegelsen på streite premisser. Innad en 

tilsynelatende radikal rettighets- diskurs for høyere verdi av autonomi og identitet, fremstår 

bevegelsen stort sett som liberale med ønske og behov for juridisk og sosial anerkjennelse. 

Medlemmer som Luca Dalen Espseth og Esben Esther Pirelli Benestad representerer en eldre 

og en yngre generasjons kjønnsrebeller som privat radikalt motsetter seg heteronormativ 

biopolitikk. I kapasitet som offentlige autoriteter, Benestad som lege og sexolog, Espeseth som 

rådgiver for kjønnsmangfold i FRI, må de likevel forhandle på heteronormative premisser og 

arbeide for medborgerskap for hele spekteret av transpersoner. Medikaliseringen av 
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identitetsforståelsen som følger denne offentlige posisjonen og forsøker å skape et ansikt utad 

for transbevegelsen kan likevel komme til å usynliggjøre forskjellene de selv ønsker å 

fremheve da de er avhengige av juridiske normer og anerkjennelse, som har en langt bredere 

sosial kraft enn de uformelle, moralske normene diskutert i kapittel 4.2.3 (Aakvaag 2006). 

Judith Halberstam (2006) har kritisert Butlers tanke om å revurdere grensene for hva som er 

menneskelig for å inkludere transpersoner i den sosiale verden. Hun mener at å omfavne ens 

abjeksjon som uforståelige subjekt er frigjørende. I den norske konteksten spiller denne 

konflikten seg ut i debatten om desentralisering av behandlingstilbud. Flere av kjønnsrebellene 

ønsker i mindre grad medisinsk behandling. I sammenheng med en reportasje om Run(a)e 

Solberg, som er selv- identifisert transvestitt, fremhevet Janneke van der Ros at: ”Av de rundt 

200.000 transpersonene i Norge, ønsker mellom 18.000 og 20.000 hjelp fra helsevesenet for å 

bedre sitt kjønnsuttrykk. Det kan være alt fra å få fjernet ansiktshår til hormonbehandling for å 

få mer kvinnelige eller mannlige trekk, uten å gjennomføre kirurgiske inngrep. Helsevesenet 

bør ha tilbud til en langt større gruppe av transpersoner enn det som er tilfelle i dag” (Birkeland 

11.09.15, ”Ter seg som mann, kler seg som kvinne”). Esben Esther Pirelli Benestad mener at 

det er sørgelig at ”de som vet minst får flertall til å undertrykke et mer kunnskapsrikt 

mindretall” i spørsmål om behandling og vurdering av en tredje kjønnskategori (Benestad 

23.06.16, ”Samsvarer kjønnsidentitet alltid med biologisk kjønn?”). Medikaliseringen 

viderefører grensedragninger for hvor og hvordan normbrytende kjønnsforståelser kan bli 

representert og uttrykket. Samtidig viser det til at også personer med kjønnsidentitetstematikk 

finner noen komfort i heteronormalisert atferd og uttrykk. I likhet med Mühleisen et.al (2009: 

25) sin lesing av utviklingen til norske seksualiteter, kan utviklingen i representasjon av 

kjønnsidentitetstematikk se ut til å være på vei mot en ”avdramatisering” av kjønnets 

”potensiell(e) uregjerlighet” i det moderne gjennom videre medikalisering og dermed 

institusjonalisering av individuell identitet (ibid: 22).  

 

Transbevegelsen har fått bredere anerkjennelse for sin identitets-diskurs siden 2013. 

Diskrimineringsvern for kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk er nå vedtatt i lov, og personer med 

kjønnsidentitetstematikk trenger ikke lenger å gjennomgå kirurgisk behandling og sterilisering 

for å bytte kjønn på offentlige dokument. Men transbevegelsen ønsker også en tredje 

kjønnskategori. John Jeanette Solstad Remø ga uttrykk for denne posisjonen i sammenheng 

med Amnesty- kampanjen for henne i 2014: ”Det går tydelig fram [av navnet] at jeg er 

transperson. Jeg gjør det for å få oppmerksomhet for retten til å bestemme mitt eget juridiske 

kjønn. [...] I dag ser jeg ut som kvinne, og kler meg som kvinne. Derfor blir det problemer når 
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jeg tar frem legitimasjon som identifiserer meg som mann” (Opheim 13.09.14, ”Vil bestemme 

sitt eget kjønn”). Også Luca Dalen Espseth ser behovet for juridisk anerkjennelse, selv der han 

er synlig radikal: ”For meg personlig er det meget lite hensiktsmessig å ha ”kvinne” som 

juridisk kjønn, all den tid jeg leses av andre og oppfatter meg selv som mann. Juridisk kjønn 

burde speile et menneskes identitet, ikke fortelle om hvorvidt de har eggstokker eller testikler” 

(Lånkan 14.11.13, ”Ikke bare mann og kvinne”).  

 

Jan Elisabeth Lindvik (FTPN) skrev i sammenheng med lovendringen i 2016 at : ”Vi mener 

det i kjølvannet av denne nye loven om selvvalgt juridisk kjønn, vil være riktig også å innføre 

en ny markering i pass og ID-papirer for mennesker som ikke identifiserer seg som verken 

mann eller kvinne” (Lindvik 20.10.15, ”Det tredje kjønn, eller X?”). Han er likevel skeptisk til 

benevnelsen ”tredje kjønn” som han mener tar oss godt på vei til nok en stereotypifisering. 

Som i Tyskland og Danmark, ønsker FTPN en ”X” i passer: ”Vi mener det ... vil være 

hensiktsmessig at også Norge benytter bokstaven «X» som det tredje alternativ. Da har man 

ikke sagt noe om vedkommendes kjønn annet enn at det ikke passer med den kjønnsbinære 

grupperingen mann-kvinne” (Lindvik 20.10.15 ”Det tredje kjønn, eller X?”). Siden 

sammenhengende normative identiteter baseres på det usammenhengende og unormale, er det 

gjerne ikke et poeng å forsøke å skape flere sammenhengende identiteter (Elliot 2010: 70). Det 

er ikke et poeng å forsøke å inkludere flere subjektposisjoner i det normative domene, selv om 

en gjerne må se til disse identitetene for å sikre rettigheter. For at det normative subjektet skal 

kunne bevare illusjonen av dets sammenheng, må det identifisere seg med abjeksjonen til ”de 

andre”, som det også nødvendigvis må avvise (Butler 1993: 112). Samtidig som at flere av 

kjønnsrebellene i ulik grad kroppsliggjør normative kjønnsuttrykk i form av maskuline og 

feminine trekk, er også mange ”post- queer”: de er aktive skapere av mot-kulturelle praksiser 

der de motsetter seg det normative ved å stå frem som eksempler på usammenhengende 

identitet, da de kroppsliggjør og fremfører kjønnsforskjell (Noble 2006: 42). Dette bør 

reflekteres i et tredje kjønnsalternativ, som vil kunne bidra med å synliggjøre en foreløpig 

usynlig del av kjønnsmangfoldet. Men et tredje kjønnsalternativ blir gjerne også raskt et punkt 

for kritikk som en negativ prosess av abjeksjon. For samtidig må en spørre seg, er det ikke når 

noe ”annet”, for eksempel ”post- queer” blir et identifikasjonsmerke for transpersoner, at trans 

blir en radikal identitet en nødvendigvis må innta for å motsette seg heteronormative grenser? 

Butler advarer mot diskursiv produksjon av nye kategorier, for i øyeblikket at en gruppe krever 

en form for identifikasjon på bekostningen av en annen, produseres det en voldelig rift som vil 

komme til å tære gruppens identitet fra hverandre på grunn av de rigide grensene eksklusjon 
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av andre krever (1993: 118). Forslaget om et tredje kjønnsalternativ har foreløpig ikke fått 

medvind i norsk politikk, men transbevegelsen fortsetter å utfordre politikerne til å utvide 

grensene for kjønnsforståelser. 

Etter lovendringen i 2016 uttalte helseminister Bent Høie til magasinet Blikk at spørsmålet 

ikke er ”modent, rent politisk”, og at det ikke var Regjeringens politikk å etablere et tredje 

alternativ (Engesbak 2016). I sin ”umodenhet” driver Høie ansvarsfraskrivelse, og 

reproduserer samtidig forrangen til en heteronormativ forståelse som er selvfølgelig i så grad 

at den virker uforanderlig. Benestad plukket opp på denne ansvarsfraskrivelsen, og kritiserte 

Høie for å fremme en heteronormativ forståelse på bekostning av en minoritetsgruppe, og 

samtidig å videreføre en fremmedgjøring av kjønnsidentitetstematikk som flere andre land 

allerede har tatt steg for å møte. Hen skrev som svar i Klassekampen at: ”I dag har nesten 25 

prosent av verdens befolkning adgang til et slikt tredje alternativ. I India, Pakistan, Bangladesh, 

Nepal, Australia, New Zealand, Tyskland, Danmark og Malta er nemlig denne muligheten 

etablert. [...] Spørsmålet er om det er politikerne som skal bestemme, eller om vi skal tro det er 

bedre å spørre dem det faktisk dreier seg om?” (Benestad 19.03.16, ”Når er du moden, Høie?”). 

Også Janneke van der Ros, støttespiller for transbevegelsen, var tydelig skuffet over prosessens 

fremgang i Norge så langt: ”På tross av dette fremskrittet [ny lov 2016], er det svært mange 

transpersoner som ikke har plass i systemet. De som identifiserer seg som ´både og´ eller 

´verken eller´ kvinne/mann har ikke mulighet for et tredje juridisk alternativ for 

kjønnsangivelse som svarer til deres kjønnsidentitet. Og en svært viktig kamp nå står om tilbud 

om og rettferdig fordeling av helsehjelp. Statens ivaretakelse av transpersoners rett til 

helsetjenester er diskriminerende, mangelfull og uforsvarlig” (van der Ros 27.01.17, 

”Ubehandlet ubehag”).  

I et intervju om innføringen av et tredje kjønn i land som Tyskland og Australia så tidlig som 

i 2013, forsvarte Benestad sammen med kjønnsforsker Marita Vaula Rasmussen og rådgiver 

for kjønnsmangfold i FRI, Luca Dalen Espseth, et tredje kjønnsalternativ. Samtidig uttrykte 

hen håp om en slik mulighet også i Norge. I hens øyne finnes det ikke bare to, men sju kjønn: 

”De to vanlige er greie nok. I tillegg kommer transkjønnede og interkjønnede, som nok er 

hovedgruppene man henvender seg til med tilbud om et tredje kjønn. Så har vi noen som 

avviser kjønn, samt noen som gjør kjønn så personlig at de blir en kategori for seg selv. Til 

slutt er det noen som fjerner kjønnskjertlene sine og kaller seg evenukkjønn” (Lånkan 14.11.13, 

”Ikke bare mann og kvinne”). Om seg selv sa Benestad at ”Jeg oppfatter meg verken som 
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kvinne eller mann, men har det utmerket som trans. Det kan jeg være 100 %” (ibid). Der 

Benestad omfavner sin abjeksjon benytter hen også muligheten til å kritisere de regulerende 

heteronormative grensene satt for kjønnsforståelse: ”Det man har gjort til nå er å tilby sykdom 

for de som ikke passer inn i kjønnskategoriene, i stedet for å la oss få kategorisere oss som det 

vi er” (ibid). Kjønnsflytere som Benestad avslører og utfordrer det kunstige med kjønn 

(Kimmel 2008: 110). Benestad utfordrer de heteronormative prinsippene for sosial orden 

gjennom sin kritikk av privilegeringen av en liten gruppe innen transspekteret, som stenger 

dørene for resten. Men dette er også en kritikk som kan rettes mot transbevegelsens 

radikaliseringsdiskurs som vist i kapittel 4.2.2. Benestad kritiserer implisitt den patologiske 

fremmedgjøringen som ligger i begreper som forut situasjonen antar at noe er ”feil” med den 

som søker bistand. Samtidig anerkjenner hen behovet noen har for nettopp diagnose og tilgang 

på kjønnsbekreftende behandling. Personer med diagnosen Transseksualisme må ikke avvises 

som et enkelt ønske om å tilpasse seg etablerte normer (Butler 2004: 8). I begge tilfellene 

forsøker Benestad å normalisere det å ha et transtalent, og det å på ulike – ikke 

forhåndsbestemte måter – ønske å endre sitt kroppslige uttrykk. Men også hen bygger opp rundt 

medikaliseringen av kjønnsidentitetstematikk. Kjønn er ikke bare noe som gjøres mot oss, men 

også noe vi gjør (Kimmel 2008: 111). Der hvor transpersoner manipulerer kropp, på hvilken 

som helst måte, spiller også de inn i hendene på heteronormeringen. De selv skaper normer 

som tilknyttes han, hun, eller hen. 

 

Så langt er den norske debatten i fremdeles preget av intens forhandling omkring bio- og 

definisjonsmakt. Det er åpenbart at transpersoner i økende grad skaper seg et ansikt i debatten. 

De påvirker diskursen om kjønnsidentitetstematikk på positivt vis, da de motvirker stereotyper 

og løfter frem varierende bilder av transpersoner som heterogene grupperinger av mennesker 

som opplever utfordringer som medlemmer av majoritetssamfunnet (Shaw 2014: 16). Men 

samtidig er rettighetsdiskursen normerende, for også transbevegelsen er avhengige av å ha et 

ansikt utad. Der de utfordrer heteronormativ kunnskap om kjønn, forsøker også de å 

institusjonalisere en ”ny” kjønnsforståelse. Men kommer folk til å passe inn da? Hvem er 

radikale nok til å fungere i denne nye virkeligheten? Selv de radikale fanges av egne diskurser 

der hvor heteronormativ kunnskap utfordres, bare for å erstattes av ”nye” rammer. Heller ikke 

transbevegelsen avskriver kjønn, men etablerer nye grensen for kjønnsforståelse. 
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5 Diskusjon og konklusjon 
 

 

Gjennom denne oppgaven har jeg undersøkt hvordan kjønnsidentitetstematikk representeres i 

norsk avisdebatt om juridisk kjønn i perioden 2013- 2017. Jeg har lagt vekt på måten personer 

fra ulike sosiale grupper diskursivt konstruerer virkelighetsbilder i henhold personer med 

kjønnsidentitetstematikk, og på hvordan de ulike fremmer sine synspunkt og argumenterer 

retorisk for at deres forståelse skal fremstå overbevisende. I oppgaven har jeg jobbet ut i fra 

følgende problemstilling: 

 

§ Hvordan blir kjønnsidentitetstematikk representert i debatten om juridisk kjønn i 
norske aviser i perioden 2013- 2017? 

 

I dette avsluttende kapittelet vil jeg sammenfatte de viktigste funnene og argumentene fra 

analysen og svare konkret på oppgavens problemstilling. Deretter vil jeg gjøre rede for hva 

oppgaven bidrar med til forskningsfeltet, samt gi forslag til videre forskning, før jeg til slutt 

konkluderer.  

 

5.1 Diskusjon: en (u)mulig virkelighet 
 

Gjennom analysen av utvalget for denne oppgaven har jeg identifisert to fellestrekk i 

representasjonen av kjønnsidentitetstematikk. I begge de diskursive formasjonene fremstilles 

kjønnsidentitetstematikk som noe som bør godtas. Representasjonen foregår likevel på 

heteronormative premisser både blant de kjønnskonservative og kjønnsrebellene. I denne delen 

av oppgaven vil jeg oppsummere ulikhetene mellom og innad de to ulike diskursive 

formasjonene for å svare på problemstillingen og å tydeliggjøre hvordan de ulike 

impulsgiverne forhandler rundt heteronormative antakelser for å fremme egne synspunkt.  

 

5.1.1 Kjønnskonservativ bio-logikk 
 

- ”En gravid mann, OiOi, hvilken panikk.” Statsviter Janneke van der Ros ler litt 
- ”Det er problematisk og forstyrrende for myndighetene, men jeg tenker: Hva er  

problemet?” 
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(”Mann for sin vagina” VG, 10.02.13) 

 

I all sin ulikhet har de tre kjønnskonservative impulsgiverne i mitt utvalg til felles å synes at 

tanken på tvetydige kropper og deriblant gravide menn er skummel og problematisk. De mener 

at kjønn bestemmes ut i fra ens somatiske karakteristikker. Slik å forstå er tanken at ens 

somatiske kjønn er avgjørende for ens utøvelse av maskuline eller feminine trekk, ønsker, 

interesser og behov (Butler 2002 [1990]). Espen Ottosen (Norsk luthersk misjonssamband), 

Tone Maria Hansen (Harry Benjamins Ressurssenter for Transseksualisme) og Tonje Gjevjon 

(Lesbisk forbund) representerer likevel veldig forskjellige standpunkt.  

 

Espen Ottosen trekker på en teologisk diskurs når han kommenterer i debatten om juridisk 

kjønn, og heteronormerer diskursen om kjønnsidentitetstematikk ved å egge til moralsk panikk. 

I sin kapasitet som pastoralt overhode benytter han sin religiøsitet til å sette opp retorisk 

overbevisende heteronormative dikotomier; cis/trans, normal/avvik, majoritet/minoritet (Tripp 

2000). Gjennom svært binær språkbruk reproduserer han maktrelasjoner og hierarkiserer ulike 

kjønnsforståelser hvor heteroseksuelle cismenn og ciskvinner forblir den overordnede, og 

andre opplevelser representeres som avvik som må tilpasses til og finne sin plass innenfor 

allerede eksisterende strukturer styrt og regulert av samfunnets (kristelig påvirkede) 

institusjoner (Fairclough 2010: 59). Med tydelig mål om å opprettholde eksisterende 

maktrelasjoner aksepterer Ottosen de som føler seg ´født i feil kropp´ og som derav ønsker å 

finne sin plass innenfor binariteten som kjønnsopererte menn og kvinner. Behovet til 

transpersoner for et tredje juridisk kjønnsalternativ benytter han også til å underbygge 

tradisjonelle kjønnsnormer og familieverdier på en måte som bekrefter statens biopolitiske grep 

(Mühleisen et al 2009: 21). På nærmest elegant vis er effekten av Ottosens retorikk at 

transbevegelsens frigjøringsprosjekt fremstilles nærmest som en måte å bevare 

heteronormativiteten på, og å stryke statens regulering av hvem som er hva. Hvis et tredje 

alternativ blir tilgjengelig, får de andre to stå relativt urørt, og det vil være mulig å videre 

regulere den heteronormative majoriteten, men også den ´andre´minoriteten. Ottosens retorikk 

er allerede alltid gjennomsyret av argumentasjon som i vestlige samfunn ´gir mening´ sett i lys 

av eksisterende ´sunn fornuft´ eller den kollektive bevissthet (Martin 2013: 26). For leserne av 

Ottosens kronikker, vil transbevegelsen gjerne fremstå som kravstore og urimelige. Han er en 

viktig impulsgiver for kollektiv bevissthet fordi han effektivt gjennom å egge til moralsk 

panikk reorienterer publikum mot effektene transbevegelsens rettighetskamp vil ha for deres 
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virkelighet. Samtidig tilbyr han løsninger som vil bevare freden blant cis-folket, og ”godta” 

transpersoner 

  

Tone Maria Hansen for HBRS er også å finne blant de kjønnskonservative. Hun trekker som 

Ottosen på heteronormativitet i debatten om juridisk kjønn, og også hun har tydelige mål om å 

tilfredsstille biopolitiske krav til juridisk kjønnsendring. HBRS har lenge fått styre diskursen 

om kjønnsidentitetstematikk (Folgerø og Hellesund 2009). De mener at krav til endring av 

juridisk kjønn må finnes, for ”seriøsitetens skyld” (Rognsvåg 06.05.16, ”Skift kjønn med 

egenerklæring”). Der hvor transbevegelsen de siste årene har kommer stadig mer på banen, har 

Hansen svart med å fraskrive seg trans som identitetsmarkør og å forsterke kjønns- dikotomier 

som cis/trans, de/oss (Tripp 2000). Hennes retorikk er preget av prosesser av abjeksjon som 

fremmer én opplevelse av kjønnsidentitetstematikk på bekostning av alle andre. Personer med 

diagnosen transseksualisme blir posisjonert som et ikke-problem (Hansen 2011). Samtidig 

foregår en prosess av identifikasjon der hvor hun intenst forsøker å likestille personer med 

diagnosen transseksualisme med majoritetsgruppen cispersoner. Med å ta avstand til 

transbevegelsen som en ´de andre´ posisjonerer Hansen sin pasientgruppe innenfor grensene 

av heteronormativitet og blir et talerør for hegemoniet hun i utgangspunktet har jobbet for å 

forandre (Gee 2011). I så måte skaper hun diskursivt et misvisende bilde av 

kjønnsidentitetstematikk som noe enhetlig og håndterbart som i alle tilfeller ´forsvinner´ etter 

endt behandling19. Hennes konsummatoriske retorikk bekrefter pasientgruppens inn-posisjon, 

og reduserer opplevelsen av kjønnsidentitetstematikk på en måte som usynliggjør smerten 

forbundet med det å oppleve kjønnsinkongruens. Slik skaper hun et utenforskap i 

utenforskapet. I hetero- hegemoniets tjeneste reproduserer Hansen heteronormative 

grensedragninger for medborgerskap (Mühleisen et al 2009: 22). Hun påvirker diskursen om 

kjønnsidentitetstematikk ved å presentere temaet som et ikke-problem og å representere 

opplevelsen av kjønnsikongruens som et glansbilde: etter endt behandling er alt bra. Som 

Ottosen glatter hun over menneskelige forskjeller for å passe med heteronormative idealer.  

 

Tonje Gjevjons diskursive praksis gjør også mye for å heteronormere diskursen om 

kjønnsidentitetstematikk. Gjevjon mener en er født mann eller kvinne, og forfekter en bio-

                                                
19 Dette glansbildet har blitt forstyrret av historier om personer med diagnosen transseksualisme som sliter med 
å få behandling, men også av fortellinger fra personer som sliter som en effekt av behandlingen HBRS sårt 
kjemper for å beholde (van der Ros 27.01.17, ”Ubehandlet ubehag”; Olsen 2014).  
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logikk til sist blir et talerør for hegemoniet hun kjemper i mot (Gee 2011). Der hun i stor grad 

fokuserer på kropper, og særlig transkvinners fallos, underbygger hun det feminismen i all 

hovedsak skal forsøke å bygge ned; nemlig antakelsen om at kjønnet bestemmes ut i fra ens 

somatiske (biologiske) karakteristikker. Som Ottosen og Hansen antar hun videre også at 

opplevelsen av å være en kategori, spesielt her kvinne, er lik for alle kvinner (Stryker 1994: 

249- 250). Også hun støtter slik diskursivt opp om et biopolitisk prosjekt som søker å fremme 

kjønnkongruens på heteronormative premisser, og å eliminere kjønnsinkongruens med formål 

om å regulere befolkningen og å fremme rettigheter for en tilsynelatende monolittisk gruppe 

ciskvinner (Stryker og Currah 2014; Foucault 1999). I sin retorikk trekker hun på radikal 

feministiske argumenter for å normalisere og å gjøre selvfølgelig sin posisjon som sårbar 

minoritet i det moderne samfunnet. (Cis)kvinnen har kjempet lenge for å få ´trygge 

kvinnerom´. Selvsagt vil en ikke bagatellisere kvinnekampen. Likevel reproduserer Gjevjon 

parallelt med sin kvinnekamp hegemoniske maktrelasjoner i en prosess av abjeksjon som ikke 

tar høyde for hvordan kjønnskategorier formes av forutinntatt kunnskap. I stedet for å møte 

transpersoner og lære av deres opplevelse av undertrykkelse, reproduserer Gjevjon 

maktrelasjoner og subjektposisjoner som setter minoritet opp mot minoritet. Som Ottosen roper 

Gjevjon høyt om transpersoners moralske uforsvarlighet, og glatter over menneskelige 

forskjeller og smerten personer med kjønnsidentitetstematikk opplever som minoritetsgruppe. 

 

Språket som benyttes av de kjønnskonservative impulsgiverne skaper en streit 

fortolkningsramme for kjønnsforståelse som ikke favner annet enn somatisk forankret 

kjønnsidentitet. I debatten om juridisk kjønn forsøker de kjønnskonservative å vise at de godtar 

transpersoner, men på ingen vis synes likevel transpersoners egne historier og erfaringer av 

kjønn å kunne rokke ved de kjønnskonservatives overbevisning om at kjønn er somatisk todelt. 

Ottosen synes det er bedre å møte transpersoner med usikkerhet og åpenhet enn avisning og 

kritikk (Gjøsund 08.09.14, ”Vil ikke snakke om kjønns-skifte fjernsyn”). Hansen har uttalt at 

det ”viktigste er at alle får hjelp” (Dommerud 20.09.13, ”Håndsrekning til transseksuelle”). 

Selv Gjevjon skriver at ”Bare så det er klinkende klart: jeg støtter opp om transpersoners kamp 

for å bli akseptert og inkludert” (Gjevjon 15.02.17, ”Vagina eller fronthull”). I ånd av en 

egalitær samfunnsform er de kjønnskonservative påpasselige med å si at også transpersoner må 

få eksistere. Tankegangen baserer seg på verdsettelse av ”individuell frihet”, men samtidig 

anses likevel ”[...] en relativt høy grad av politisk eller demokratisk kontroll [...] som nødvendig 

for å bygge ut den enkeltes frihet til å bestemme over eget liv” (Thorsen 2015). Debatten er 

altså sterkt preget av et behov for stabilitet og kontroll, og trygghet rundt sitt eget. Marianne 
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Gullestad kalte dette behovet for likhetstankegang: en tankegang som produserer ”forestilt 

likhet” der forskjeller ofte oppfattes som provoserende (2010 [2002]: 287). 

Likhetstankegangen har også overføringsverdi i denne sammenhengen. Måten de 

kjønnskonservative behandler transpersoner på i sine representasjoner reflekterer 

transpersoners annenrangs-posisjon i en heteronormativ virkelighet (Dryer 2002). De tre 

kjønnskonservatives diskursive posisjoner støtter alle opp om et biopolitisk prosjekt som søker 

sosial kontroll gjennom å kultivere kjønnkongruens, og å finne passende måter å benytte for å 

håndtere kjønnsinkongruens (Stryker og Currah 2014).  

 

Gjennom analysen av de kjønnskonservative var det dragningen mot biologiske eller somatiske 

forklaringer som gikk igjen, samt et tilsynelatende ønske om at også transpersoner skal få rom 

til å eksistere. I vestlig kultur blir likevel et viktig element av menneskelighet ofte utelatt i 

diskusjoner om kjønn og identitet, nemlig diskusjonen av psykiske faktorer, som ofte faller i 

en eller begge av to feller. Enten blir diskusjonen redusert til en diskusjon om psykisk sykdom, 

eller så blir den unngått fordi det å ta psykiske faktorer seriøst, ville innebære å måtte 

anerkjenne de ubevisste og uforklarlige aspektene av menneskelig bevissthet (Elliot 2010: 91). 

I debatten om juridisk kjønn har dette ført til en distansering mellom en ”oss” og en ”andre”. 

Med en kjønnsforståelse basert på somatiske karakteristikker fortrenger de kjønnskonservative 

muligheten til å analysere det rike, mangfoldige og særegne med egne psykiske liv. Elliot 

(2010: 91) skriver: 

 

”If we cannot address psychic conflict, having made it foreign, taboo, unspeakable, then 

we create a distorted image of ourselves as reasonable, fully conscious decision-makers 

for whom conflict is an unexpected intruder.” 

 

De kjønnskonservative impulsgiverne rettferdiggjør sine perspektiv ved å vise til historisiteten 

og nødvendigheten av de ”naturlige” kategoriene mann og kvinne. På denne måten står de for 

dårlig representasjon av kjønnsidentitetstematikk i at de bagatelliserer levd opplevelse og derav 

også den indre konflikten ofte beskrevet av personer som opplever kjønnsinkongruens (Shaw 

2014: 148). Samtidig skapes et oss/ dem, cis/trans skille som setter grenser for hva som er 

menneskelig og hvem som har hvilken verdi. På tvers av de kjønnskonservatives diskursive 

praksis representeres kjønnsidentitetstematikk som en ´andre´ innad en biologisk virkelighet 

som fremsetter somatisk trekk som eneste ´selvfølgelige´ indikator og bevis for 
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kjønnstilhørighet. Slik opprettholdes også skadelige stereotyper som glatter over menneskelige 

forskjeller. 

 

 

5.1.2 Diskursiv motstand: normbrytende kjønnsrebeller 
 

Kjønnsforsker Janneke van der Ros tror en ny lov kan gjøre hverdagen lettere for de mange 
transpersonene i Norge.  

”Det er langt flere transpersoner i Norge enn vi tidligere trodde. Det finnes ikke tall, men 
det er i alle fall mange. En ny lov vil derfor påvirke mange [...] Jo mer kunnskap folk får 
om temaet - desto mer aksept vil det bli for andre måter å være seg selv på” 

(Moen 05.02.14, ”Tri (20): Jeg har møtt fordommer og hat”) 

 

Av de kjønnskonservative skrives personer med kjønnsidentitetstematikk frem som en ´andre´, 

og blir gjerne det Shildrick (2002) beskrev som det nødvendige ´monsteret´ som beskytter 

normative subjekter (sitert av Elliot 2010: 68). Når kjønnsidentitetstematikk representeres som 

noe fremmed, der hvor argumentasjon baseres på ”sunn fornuft”, blir ofte 

kjønnsidentitetstematikk kjent som noe fremmed. Som nevnt tidligere i oppgaven er det 

vanskeligere for en ukjent akademisk diskurs å påvirke massemediene (Jørgensen og Phillips 

2002: 74). Det er en ulempe for transbevegelsen at de synspunktene som er mest positive og 

inkluderende i henhold transpersoner, er mindre kjente og har blitt mindre belyst enn de som 

er kritiske. I denne oppgaven viste det seg likevel at langt flere artikler var skrevet av 

medlemmer av transbevegelsen enn først antatt. I debatten om juridisk kjønn fremkommer det 

likevel tydelig hvilke forestillinger og tanker som dominerer diskursen om 

kjønnsidentitetstematikk i perioden. 

 

Til forskjell fra de kjønnskonservative fører kjønnsrebellene streng normkritikk av 

heteronormen som anklages for å skape en hegemonisk orden for hvem en skal tiltrekkes, 

hvordan vi skal se ut, oppføre-, organisere-, og føle oss (Butler 1993). Men normer er 

nødvendige for at vi skal kunne tenke og bevege oss i sosiale rom. Selv der kjønnsrebellene 

inntar en ”outlaw”- posisjon, unngår de derfor ikke heteronormative forhandlingspremisser. 

Utvikling av nye normer, og endring av eksisterende normer, kan potensielt muliggjøre nye 

identiteter (Braidotti 2002). Men en norm blir til i motsetning til hva som regnes som unormalt 

(Martinsson og Reimers 2010: 2). Dermed har ikke normer en lineær effekt. Heller er hver 
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repetisjon og artikulasjon av en norm og relaterte praksiser det som endrer normen i noen grad 

(Butler 2004). Ved å være høylytt kritiske til det heteronormative, belyser aktørene på denne 

siden av debatten jevnt over hvordan diskriminering og utelukkelser av visse irregulære 

identiteter gjøres mulig, og hvordan ut- posisjoner konstrueres over tid (Butler 2004). Men 

samtidig som at de forsøker å bygge ned den binære forståelsen av kjønn, benytter de den for 

å introdusere nye rammer for forståelse i sin rettighetskamp. Der hvor transaktivistene sterkt 

individualiserer og medikaliserer egen opplevelse, fanges de også raskt av egne diskurser, som 

på ulike måter kan sies å begrense mangfold. Mange spørsmål gjenstår i møte med 

argumentasjonene til de seks impulsgiverne på siden til transbevegelsen: vil personer fortsatt 

måtte være ”noe” selv om vi utvider antallet ”noe” det er mulig å være? Hvis vi lærer oss å se 

flere enn to, vil det fremdeles finnes personer som vokser opp med en følelse av å være i ”feil” 

gruppe?  (Dubinsky 1999: 175) 

 

Den kollektive opplevelsen av kjønn er ikke en som kan løses eller ordnes som en homogen 

sannhet. Likevel fortsetter den transseksuelle kroppen å være et fokuspunkt for debatt mellom 

sosiale grupperinger som på ulike vis føler at sin realitet er truet (Elliot 2010: 4). Til forskjell 

fra organisasjonen HBRS som arbeider kun for personer med diagnosen F64.0 

Transseksualisme, har FTPN (Forbundet for transpersoner) og FRI (Foreningen for kjønns- og 

seksualitetsmangfold) organisert seg på vegne av alle personer med kjønnsidentitetstematikk; 

for alle som har et såkalt transtalent, eller evnen til å være den du vil være. På sine hjemmesider 

skriver FTPN om seg selv at de er en ”interesseorganisasjon for alle mennesker som har et 

transtalent, og som i dag samlet sett gjerne kalles transpersoner” (ftpn.no, om FTPN). Også 

organisasjonen FRI arbeider for ”likestilling og mangfold, og mot diskriminering i Norge og i 

resten av verden”. Om kjønn og personer med kjønnsidentitetstematikk skriver de videre: ”FRI 

mener at alle former for kjønn er likeverdige og skal være likestilte, og at enhver persons 

selvopplevde kjønnsidentitet må respekteres. Trygghet rundt egen selvopplevd identitet bidrar 

til bedre levekår for lhbt- personer. Alle myndige personer skal ha rett til å definere sitt juridiske 

kjønn. [...] FRI ønsker et helhetlig lovverk som regulerer offisiell juridisk kjønnsstatus og som 

åpner for at mennesker selv får lov til å definere sitt juridiske kjønn.” (foreningenfri.no, ”Dette 

mener FRI”). 

 

I analysen av impulsgiverne på siden til transbevegelsen var det motstanden mot et 

heteronormativt monopol på kjønn som gikk igjen. Samlet gjør medlemmene av 

transbevegelsen en viktig jobb for å informere og å øke kunnskapen om 
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kjønnsidentitetstematikk i debatten om juridisk kjønn. De driver god representasjon der de 

fremhever heller enn å bagatellisere levd opplevelse, og viser bredden i spekteret av 

kjønnsidentitet (Shaw 2014: 128). Ved at flere ulike erfaringer av å oppleve kjønnsinkongruens 

løftes frem i lyset, belyses også et større mangfold innad transspekteret. Blant impulsgiverne i 

mitt utvalg representerer Esben Esther Pirelli Benestad, Jan Elisabeth Lindvik (leder for 

FTPN), John Jeanette Solstad Remø (nestleder FTPN), Luca Dalen Espseth (rådgiver i FRI) og 

Stein Wolff Frydenlund (leder i transpolitisk utvalg i FRI) alle ulike opplevelser av 

kjønnsidentitetstematikk som på hver sine måter møter utfordringer som medlemmer av 

storsamfunnet. Benestad og Lindvik er transvesitter, Remø er uoperert transkvinne, Espseth er 

uoperert transmann, og Frydenlund er transmann som har gjennomgått fullstendig 

kjønnsbekreftende behandling. Med å stå frem og vise mangfoldet av kjønnsidentiteter øker 

samtlige synligheten rundt kjønnsidentitetstematikk. Også Janneke van der Ros er en verdifull 

støttespiller som bidrar med å belyse omfanget av personer som på ulike måter sliter med sin 

kjønnsidentitet i et heteronormativt samfunn.  

 

Det at impulsgiverne i mitt utvalg representerer flere generasjoner som på egne vis lever med 

kjønnsinkongruens, samt at opplevelsen synes å være alt annet enn midlertidig, bidrar over tid 

til at mangfolds-, identitets, og rettighetsdiskursen til transbevegelsen og personer med 

kjønnsidentitetstematikk vil kunne få utvidet anerkjennelse (Butler 2004). I jakten på 

medborgerskap forhandler likevel transbevegelsen på heteronormative premisser om 

rekkevidden til statlig biopolitikk. Innenfor disse rammene belyser medlemmer av 

transbevegelsen de kunstige aspektene ved heteronormativ menneskelighet, og tilbyr en 

analyse av kjønn som forstyrrer forutinntatt kunnskap om hvem som favnes av hvilke 

gruppetilhørigheter. På denne måten kan transbevegelsen ses som å lykkes i noen grad med å 

utvikle et etisk syn på kjønnsidentitetstematikk som er i tråd med anti- diskriminering og 

inkluderingsmålene til Regjeringen (Handlingsplan 2016).  

 

Men tross motstanden og iherdig arbeid for økt kunnskap og tilgang på informasjon om 

kjønnsidentitetstematikk ble det likevel tydelig gjennom analysen at også transbevegelsen 

fanges i normering. Også formulert eksplisitt motstand er avhengig av å forholde seg til et 

allerede eksisterende system som muliggjør kritikken. Med et mål om å muliggjøre gyldigheten 

til flere opplevelser av kjønn, og for å motarbeide marginalisering av ulike former for 

kjønnsidentitetstematikk har de 6 impulsgiverne i mitt utvalg tre felles mål. De ønsker (1) å 

muliggjøre kjønnsskifte på offentlige dokumenter uten påkrevd diagnose, behandling og 
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kirurgi, (2) å få på plass et utvidet, desentralisert behandlingstilbud for personer med 

kjønnsidentitetstematikk utover diagnosen F64.0 Transseksualisme, og (3) å få på plass et 

tredje juridisk kjønnsalternativ for personer som på ulike vis ikke ønsker eller kan identifisere 

seg som M (Male) eller F (Female) i offentlige dokumenter. Foreløpig har den norske stat fått 

på plass diskrimineringsloven om seksuell orientering § 5 (2013) og innvilget lov om endring 

av juridisk kjønn § 2 (2016) uten diagnose og medisinsk behandling. Til forskjell fra HBRS 

har FTPN, FRI og støttespillere også tatt i bruk økonomisk og fysisk motmakt eller 

”counterpower” for fremme sine synspunkt (Gee 2011: 30- 32). Ved å organisere seg i 

interesseorganisasjoner har disse organisasjonene skapt rom for og språk som har ført til 

økende aksept og trygghet for personer med kjønnsidentitetstematikk i Norge. FTPN for 

transpersoner, FRI for LHBTI personer, samt Esben Esther Pirelli Benestads legepraksis for 

personer med kjønnsinkongruens er alle eksempler på etablerte alternative makt-baser (Gee 

2011: 22). Iamarbeid med ressurssenter som Stensveen på Toten gjør bevegelsen også sitt for 

å vise at lokale tilbud er positive og at det er i den retningen politikken burde gå (van der Ros 

2013). Ved samtidig å aktivt stille seg i vegen for tvingende makt og politikk på ikke- voldelig 

vis, har de fått økt politisk oppmerksomhet for sine saker (Gee 2011: 32). FRI har organisert 

PRIDE parader og FTPNs John Jeanette Solstad Remø var frontperson for en internasjonal 

Amnesty kampanje. Esben Esther Pirelli Benestad har etablert seg som lege for personer med 

kjønnsinkongruens på tross av at Norge ikke vil autorisere spesialister i klinisk sexologi som 

et alternativ til Nasjonal Behandlingstjeneste for transseksualisme ved Rikshospitalet 

(Benestad 2011). Hen har det siste året mistet driftstilskudd til sin legepraksis, men ønsker ikke 

å pensjonere seg så lenge kjønnsinkongruente fortsetter å ha for dårlig tilgang på bra 

behandlingstilbud (Bordvik 2017). 

 

Det transbevegelsen gjør med sin diskursive praksis er å forstyrre. De gjør seg bemerket i den 

offentlige sfæren, og markerer seg i økende grad som en viktig LHBTI- kjønnsminoritet. 

Samlet åpner de for et bredere og mer bevisst språkbruk og skaper begreper som omfavner 

individualitet. Samtidig danner transbevegelsen et grunnlag for videre refleksjon rundt hva 

kjønn betyr i samfunnet og for hver enkelt.  

 

Men transbevegelsen gjør som vist egentlig heller lite for å forstyrre normative oppfatninger 

av kjønn fra innsiden. Som jeg viste i analysen bygger de ikke ned makten til kjønn i samfunnet, 

men heller forsøker å forhandle frem nye rammer for kjønnsforståelse. Når de inntar en 

posisjon som ”outlaws” (Bornstein 1998) bekrefter de en cis/trans dikotomi, og videre etablerer 
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cis som den sammenhengende identiteten, og trans som usammenhengende. Videre 

medikalisering av kjønnsidentitetstematikk i form av krav til desentraliserte behandlingstilbud, 

samt individualisering i form av et tredje kjønnsalternativ, kan forstås som en normering med 

avdramatiserende effekter, der hvor normbrytende tolkninger av kjønn blir individualisert, og 

det radikale institusjonaliseres (Mühleisen et al 2009: 25, Aakvaag 2006).  

 

 

5.2 Et (u)nødvendig utenforskap? 
 

Det uforståelige med transpersoner og deres ”fremmede kropper” er blitt et fokuspunkt for 

debatt de siste 20 årene som følge av feministisk og skeiv- teoretisk kritikk av det menneskelige 

subjektet som helhetlig, avgrenset, hvit, maskulin og rasjonell (Elliot 2010: 62). Når en ikke 

passer inn, tvinges en til å se verden utenfra, fra andre perspektiv. Det er mange sosiale 

strukturer som tas for gitt av cispersoner, som selv føler at disse tilbyr gode rammer for 

identifikasjon. Men strukturene i et heteronormativt samfunn er vanskelige for noen å finne 

seg til rette i. I grunnen er disse strukturene svært abstrakte og kulturelt spesifikke skikkelser 

som forutinntar villig koalisjon og likhet blant personer med gitte egenskaper og 

karakteristikker. De forutinntar også at alle opptar like maktposisjoner, og at enighet om likhet 

og hva som er ”normalt” et felles mål (Butler 2002 [1990]: 20).  

 

Ingen har monopol på kjønnsforståelse – egentlig. Men noen diskurser dominerer likevel. Som 

jeg har vist gjennom analysen av 9 impulsgivere får personer med kjønnsidentitetstematikk 

mer plass og rom for å snakke om og for seg selv. De er ikke lenger bare kunnskapens objekt, 

men skaper seg ansikt som subjekt basert i idealer som autonomi og samfunnsbygging 

(Hundley og Rodriguez 2009). Mediene slipper til flere ulike stemmer og posisjoner, men de 

kunne selvsagt gjort mer for å fremheve debatten om juridisk kjønn og å slik gjøre den kjent 

for flere. Gjennom representasjoner kan vi se hvordan mening dannes i diskursproduksjon 

mellom sosiale grupperinger. Det er tydelig at tradisjonelle tanker om kjønn fremdeles er av 

viktighet for mange. Samtidig er det likevel tiden for å utfordre det vi kjenner, og personer med 

kjønnsidentitetstematikk gjør nettopp det – de utfordrer det kjente.  

 

I perioden 2013- 2017 har mediene vært en viktig plattform for meningsdistribusjonen til et 

flerstemmig trans- miljø med mange ulike syn på egen identitet, hvor artikler som er 
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opplysende og sympatiske for transsaken har bidratt å sette kjønnsidentitetstematikken på 

dagsorden, og skape økende sosial og politisk inkludering av transtematikk (Monro 2005: 58). 

Av de kjønnskonservative pekes likevel stadig personer med kjønnsidentitetstematikk ut som 

en liten gruppe som derfor ikke kan eller bør få påvirke lovendringer som direkte påvirker hva 

som skal gjelde for ´majoritetsmenn´ og ´majoritetskvinner´ (Gjevjon 15.02.17: ”Vagina eller 

fronthull?”). Det er antatt at om lag 20.000 transpersoner lever i Norge alene (van der Ros 

2013). I rapporten Alskens Folk (2013: 93) skriver Janneke van der Ros om antallet 

transpersoner at det likevel er vanskelig å sette et tall på hvor mange som identifiserer seg som 

trans, spesielt på grunn av usynliggjøring:  

 

”Vi kan gå ut fra at de fleste individer med kjønnsidentitetstematikk aldri står frem. 
Mange som velger ikke å stå frem, lever sitt liv med begrenset livsutfoldelse og kanskje 
innskrenket livskvalitet. To av organisasjonene for personer med 
kjønnsidentitetstematikk (HBRS og FTPN) har ytret at de kjenner til mange som ikke 
en gang tør stå som medlem av deres organisasjon, eller som er medlem i aller største 
hemmelighet. Synliggjøring kan bidra til alminneliggjøring [...] såkalt ”trans-erasure” 
[transpersoners usynliggjøring]: for samfunnet kan det se ut som personer med 
kjønnsidentitetstematikk utgjør en ytterst liten gruppe, fordi mange ”forsvinner ut av 
bildet” (kjønnsopererte kvinner og menn), andre har aldri vært ”i bildet” (eksempelvis 
transvestitter).  

 

0.3% av verdens befolkning, eller 25 millioner mennesker, er estimert å være trans (WHO 

2016). Spørsmålet må derfor stilles: hvis 20.000 er så lite at det er ubetydelig i juridisk 

sammenheng, hvor stor må en gruppe da være for å bli betydelig? Endring forekommer der 

hvor grensene for hva som anses som mulig krysses, og subjekter reflekterer over de 

ideologiske effektene som omgir dem (Fairclough 2010: 68). Medlemmer av transbevegelsen 

som trer ut av de trygge heteronormative rammene og fremfører normbrytende identitet 

utfordrer definitivt grensene for det selvfølgelige. Likevel benytter også de kunnskapen de har 

tilegnet seg gjennom sin abjeksjon til å naturalisere den hegemoniske delingen de/oss, cis/trans 

på en måte som til sist vil etterlate staten med ytterligere biomakt, der hvor ”nye” 

subjektposisjoner også blir mulig å styre (Mühleisen et al 2009: 2009). Tross motstand og 

debatt virker altså de heteronormative premissene for kjønn å være rimelig urokkelige og 

umulige å unnslippe.  
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5.3 Forslag til videre forskning 
 

Gjennom denne oppgaven har jeg vist hvordan et lite utvalg samfunnsdebattanter har 

representert kjønnsidentitetstematikk i debatten om juridisk kjønn i perioden 2013- 2017. Selv 

om utvalget i denne oppgaven ikke kan sies representativt for de mange synspunkt og debatter 

som omgir den økte synligheten til transpersoner, har jeg valgt ut representanter fra betydelige 

sosiale grupper som gir et innblikk i den kollektive bevisstheten om kjønnsidentitetstematikk i 

en norsk kontekst i den gjeldende perioden. Gjennom denne oppgaven har jeg bidratt med 

kritikk av konfliktene som preger debatten om juridisk kjønn, og forsøkt å komme nærmere 

debattens kjerne, samt å gi et innblikk i hvordan de ulike aktørene forstår og vektlegger kjønn 

som sosialt strukturerende prinsipp.   

 

For å få en bedre oversikt over omfanget av medieinnhold som naturaliserer gitte 

kjønnsidentiteter mer enn andre, kunne det vært nyttig med en større kvantitativ undersøkelse 

av representasjoner og synligheten av trans hentet fra flere ulike medieplattformer. 

Medieinnhold reflekterer allerede eksisterende kjønnsforskjeller- og diskriminering og 

reproduserer ulikheter ved å få disse ulikhetene til å virke naturlige heller enn sosialt 

konstruerte. En større kvalitativ studie med fokus på allerede eksisterende forskjeller og 

diskriminering sett i lys av interseksjonalitet; krysningene mellom rase, klasse, seksualitet og 

kjønnsidentitet, vil også kunne være fruktbart for å få et mer helhetlig bilde av situasjoner som 

forekommer i og rundt transpersoners levde liv. 

 

 

5.4 Konklusjon 
 

Vi må alltid være noe(n). Vi må alltid forholde oss til noe utenfor oss selv for at ting skal gi 

mening. Det er en styrke i dagens norske biopolitiske landskap at hva vi er og hva vi kan være 

diskuteres og utfordres i mediene. I denne oppgaven har jeg vist at forhandlingene om 

kjønnsidentitetstematikk likevel fortsetter på heteronormative premisser til tross for stadig 

større sosial aksept for skeive identiteter. Dagens debatt gjør lite for å bygge ned makten til 

kjønn i samfunnet. Selv om politikerne og flere sosiale aktører har fått øynene opp for 
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kjønnsidentitetstematikk og tar debatten, er det fremdeles en vei å gå før representasjoner av 

trans unnslipper påvirkning av heteronormative interesser.  

 

Det ser ut til at den kollektive bevisstheten om transpersoner fremdeles er farget av interessene 

til den heteronormative majoriteten. Økt mediesynlighet rundt avvikende identiteter er 

nøkkelen til å skape aksept av normbryting og å utvikle grobunn for et større kjønnsmangfold. 

Ved å produsere flere bedre og omfangsrike representasjoner av ulike typer 

kjønnsidentitetstematikk i både avisreportasjer, på TV og gjennom andre mediekanaler, vil 

diskursene som sirkulerer i norsk offentlighet utfordres. På sikt vil gjerne den kollektive 

bevisstheten om kjønnsidentitetstematikk endres og kunne bidra til, heller enn å hemme, 

integreringen av transpersoner i storsamfunnet. 
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Vedlegg / Appendiks 
 

Vedlegg 1 Begrepsliste 
 

Debatten om kjønnsidentitetstematikk er komplisert, men samtidig svært viktig for mange. Det 

finnes i dag flerfoldige begreper for å beskrive ulike opplevelser av kjønnsidentitet. Her har 

jeg samlet og definert de begrepene som er sentrale i denne oppgaven. Begrepsforklaringene 

har jeg hentet fra rapporten Alskens Folk av Likestillingssenteret med Janneke van der Ros 

(2013), og LHBTI- ordlista til Barne- ungdoms og familiedirektoratet (BUFDIR 2017, 

oppdatert august 2017).   

 

I. LHBTI er en forkortelse for lesbiske, homofile, bifile, transpersoner og interkjønn- 

personer. Det er et samlebegrep som omfatter alle seksuelle minoriteter og 

kjønnsminoriteter.  

II. Kjønnsidentitetstematikk er et begrep som omfatter samtlige personer som erfarer, 

eller har erfart, ubehag knyttet til en eller annen form for motsetning mellom sin 

kjønnsidentitet og sitt biologiske kjønn. Det er også vanlig å bruke ”transperson” som 

paraplybegrep for denne gruppen, men ”personer med kjønnsidentitetstematikk” 

oppleves av noen som mer inkluderende. 

III. Kjønnsinkongruens refererer til en tilstand hvor en person opplever at det ikke er 

samsvar mellom egen kjønnsidentitet/ kjønnsuttrykk og det kjønnet hen ble tillagt ved 

fødselen. 

IV. Juridisk kjønn refererer til kjønn registrert i Folkeregisteret ut i fra kroppslig kjønn 

tildelt ved fødsel eller endret etter kjønnsbekreftende behandling. 

V. Kjønnsidentitet er en persons opplevelse av å være mannlig (gutt eller mann) eller 

kvinnelig (jente eller kvinne), eller et alternativt kjønn (for eksempel jentegutt, 

guttejente, transperson, ikke-binær, evnukk).  

VI. Trans er et begrep som noen ganger brukes som en samlebetegnelse for transpersoner 

og personer med kjønnsidentitetstematikk. Noen ganger brukes det en stjerne, trans*, 

for å vise til hele trans-spekteret og for å vise til mangfoldigheten blant mennesker 

som definerer seg som transpersoner. 
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VII. Transkjønn er et begrep som kan referere til personer som identifiserer seg utenfor, 

på tvers av eller innenfor den binære kjønnsforståelsen mann-kvinne. 

VIII. Trans(kvinne/mann) er et begrep som ofte brukes om personer som er født mann 

men som har kvinnelig kjønnsidentitet, eller som er født kvinne og har mannlig 

kjønnsidentitet. 

IX. F64.0 Transseksualisme er en medisinsk diagnose. Som diagnose refererer 

transseksualisme til et sterkt ønske om å leve og å bli akseptert som tilhørende det 

annet kjønn. Følelse av avsky for og ofte utilstrekkelighet ved eget anatomisk kjønn 

ledsager vanligvis diagnosen.   

X. Transseksualisme forklares av noen som å være ”født i feil kropp”. En betingelse for 

å få diagnosen er at man har kjønnsdysfori, altså en sterk motstand mot sin fysiske 

kropp og kjønn. Noen ønsker ikke å bruke transseksualisme som en diagnose, men 

beskriver det som å være født med en kropp som trenger fysisk justering for å 

uttrykke riktig kjønnsidentitet.  

XI. Transseksuell er et begrep som i dag oppfattes som støtende for mange. Et bedre 

begrep er kjønnsoperert mann og kvinne, eller ”personer med diagnosen 

transseksualisme”. Etter at en person har gjennomgått kjønnsbekreftende behandling 

ønsker mange å omtales enkelt som kvinne eller mann. 

XII. Kjønnsbekreftende behandling er kirurgisk eller hormonell behandling, og/eller 

psykoterapi som bidrar til at en person skal kunne fungere i overenstemmelse med sin 

kjønnsidentitet. 

XIII. Interkjønn er et paraplybegrep som viser til kroppslig mangfold blant personer født 

med atypiske kjønnskarakteristika, altså sammensetning av kromosomer, hormoner, 

kjønnskjertler og/eller genitalier som bryter med en binær forståelse av kvinnelige og 

mannlige kropper. 

XIV. Skeiv er en norsk oversettelse av begrepet queer. Det benyttes ofte som et synonym til 

LHBTI. Folk som kaller seg skeive kan ønske å utfordre forestillinger om hva som er 

vanlig. 

XV. Hen er et kjønnsnøytralt personlig pronomen som brukes i stedet for han eller hun. En 

del transpersoner foretrekker at man bruker dette pronomenet om dem. Det er også et 

nyttig fellespronomen i stede for å skrive han eller hun der det er uklart hvilket kjønn 

det er snakk om.  
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XVI. Cisperson/ciskjønnet/cis betyr at du identifiserer deg med det biologiske kjønnet du 

ble tildelt ved fødsel. Begrepet er tatt i bruk som en motsats til transpersoner, og 

tydeliggjør at alle har en kjønnsidentitet.  

XVII. Tokjønnsmodellen er en hegemonisk tankemodell som forstår kjønn som å bestå av 

to motsatte og gjensidig utelukkende kategorier, der forskjeller primært knyttes til 

biologi og henviser til reproduktive rolle/potensiale og der heteroseksuell begjær er 

implisitt i modellen. Modellen kan ses i motsetning til forståelser av kroppslig og 

identitetsmessig mangfold som ikke er todelt eller primært reproduksjonsorientert.  

XVIII. Cisnormativitet er antakelsen om at alle er ciskjønnet og har en kjønnsidentitet som 

passer med det kjønnet de ble tildelt ved fødsel.  

XIX. Heteronormativitet er antakelsen om at alle er ciskjønnet OG dermed også 

heteroseksuelle.  

XX. Transfobi er frykt eller ubehag for transpersoner og transseksualitet, som kan gi seg 

uttrykk i fordommer og aggressivitet. Transfobi brukes ofte for å beskrive negative 

handlinger og holdninger rettet mot transpersoner. Også personer som selv er trans 

kan ha internalisert samfunnets transfobiske holdninger, som har blitt til en frykt eller 

avsky for egen kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk. 

 

 

 

Vedlegg 2 Kildemateriale: utvalgte avisartikler 
 

Kildematerialet for denne oppgaven ble hentet ut av A-tekst ved flere anledninger i løpet av 

2016 og 2017. Samtlige artikler ble hentet ut fra A-tekst en siste gang 05.09.2017:  

 

Benestad, Esben Esther P. (2015.13.03) ”Hen i veggene” Fædrelandsvennen. 

Benestad, Esben Esther Pirelli (2016.19.03) ”Når er du moden, Høie?” Klassekampen.  

Benestad, Esben Esther Pirelli (2016. 23.06) ”Samsvarer kjønnsidentitet alltid med biologisk 

kjønn?” Klassekampen. 

Birkeland, Eva (2015.11.09) ”Ter seg som mann, kler seg som kvinne.” Haugesunds Avis.  

Dommerud, Tine (2013.20.09) ”Håndsrekning til transseksuelle.” Atenposten.  

Estep, Mette (2016.23.02) ”Etterlyser debatt om tredje kjønnskategori” Dagen (NTB). 

Frydenlund, Stein Wolff (2014.24.12) ”HELSE: Fordommer mot transpersoner” Dagsavisen. 
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Gaarder, Jorun (2014.06.09) ”Adrian fikk bli til Anna. Født i feil kropp” Dagbladet. 

Gjevjon, Tonje (2017.15.02) ”Vagina eller fronthull?” Dagbladet. 

Gjevjon, Tonje (2017.19.04) ”Kjønn er ikke en følelse, Bent Høie!” Dagbladet . 

Gjøsund, Alf (2014.08.09) ”Vil ikke snakke om kjønnsskiftefjernsyn.” Vårt Land. 

Holt, Thor (2013.06.04) ”Nikolai er et forbilde.” Glåmdalen. 

Huseby, Vilde B. (2015.11.04) ”Staten bør ikke bestemme kjønnet.” Vårt Land.  
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Kvamme, Kjell (2016.11.06) ”Kjønnsskiftet.” Vårt Land.  

Lindvik, Jan Elisabeth (2014.16.05) ”Se meg! Se oss!” Klassekampen.  

Lindvik, Jan Elisabeth (2015.20.10) ”Et tredje kjønn, eller X?” Klassekampen. 

Lindvik, Jan Elisabeth (2016.13.04) ”Hvordan forstår vi kjønn?” Aftenposten.  

Lundgaard, Hilde (2016.23.04) ”Han, hun eller hen?” Aftenposten.  
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