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”I am real; I am an authentic and reliable man. I am also a 
transsexual man. I am a man who lived for 40 years in the 
body of a woman, so I have had access to knowledge that most 
men do not have. Invisibility has been a major issue in my life. 
Throughout my childhood and young adulthood I – my iden-
tity – was, for the most part, invisible. I was always defined by 
others, categorized either by my lack of femininity, or by my 
female body, or by the disquieting combination of both.”

Citatet ovan visar på den erkännande-etiska problematik som denna 
avhandlingen berör och försöker formulera ett svar på genom att föreslå 
en möjlig(görande) erkännande-etik, med öppet formulerade och flexibla 
erkännandeprinciper. Dessa principer specificeras i relation till det trans-
kontextuella materialet som utgör den konkreta bakgrund gentemot vil-
ken den teoretiska diskussionen förhåller sig, så att de kan fungera som en 
transmöjliggörande vägledning. Den möjlig(görande) erkännande-etiken 
är ett sätt att förstå var rättvisa som erkännande i relation till identitet 
och identitetspolitik kan innebära

att vara som/den ‘en’är: 

en etisk diskussion 

om begreppen rättvisa, 

erkännande och identitet 

i en trans*kontext

ulrica engdahl

ulrica engd
ahl         att vara som

/d
en `en` är  
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