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Förord

FÖRORD

Som barn älskade jag och upprördes av böckerna om Katizi.1  Varje 
år när det var marknad i byn anlände romer i sina husvagnar och 
jag var så fascinerad av dem, deras sätt att leva och vara och de 
vackra kläderna. Jag minns en känsla av beundran, men också en 
känsla av upprördhet över andra människors dömande uttalanden 
om romer. Detta möte väckte ett intresse för frågor om människors 
rätt att vara som/den de är utan att behöva anpassas eller mötas 
av oförstående eller dömanden. Oförmåga att vara som/den en är 
och den begränsning av människor som det innebär väcker mora-
lisk vrede hos mig. Genom etikstudiet blev det möjligt att sätta 
ord på de moraliska känslorna. Efter min första mammaledighet 
lånade jag en bok om feministisk etik som jag läste under mina 
arbetspass på universitetsbiblioteket som då var under ombyggnad 
vilket innebar att jag kunde läsa i lugn och ro. Jag fann en ny och 
fantastisk teoretisk värld som för mig innebar ännu bättre ord och 
större visioner. Denna avhandling har motiverats av de moraliska 
känslor som först väcktes när jag läste böckerna om Katizi. 

Som bekant skriver ingen en avhandling ensam. Många människor 
har under årens lopp varit helt avgörande för att denna avhand-
ling kunde skrivas. Särskilt vill jag tacka dem som stöttade mig 
under en tid då jag verkligen inte visste om det skulle bli någon 
avhandling alls. Tack Björn Alm som rådde mig att tala med Åsa 
Nilsson-Dahlström och ett varmt tack till dig Åsa för att du tog 
dig tid att läsa mitt manus och peppa mig att tro att det kunde bli 
något. Tack Karin Sporre för det avgörande telefonsamtalet som 
innebar att jag kunde tro på mitt projekt. Tack Per Gyberg för 
att du fanns där och stöttade och orubbligt menade att alla kan 

1 Böckerna om Katizi är självbiografiska barnböcker skrivna av Katarina Taikon och 
handlar en zigenarflickas uppväxt i ett zigenarläger. Det är en barndomsskildring 
som samtidigt beskriver det romska livet på 60-, och 70-talen, kampen om att få 
tillgång till bostad och om skolgång till barnen, fördomar, orättvisa, exkludering, 
utanförskap och misär, men också glädje och stolthet. Katarina och Rosa (Katarinas 
syster) är den romska rörelsens förgrundsgestalter.
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skriva en avhandling, att det bara handlar om rätt förutsättningar! 
De förutsättningarna hittade jag på Tema Genus, tusen tack Tema 
Genus för att jag fick komma till er.
   Ett stort varmt tack till mina handledare Nina Lykke och Ulla 
M. Holm. Nina, din förmåga att uppmuntra och inspirera är ovär-
derlig. Känslan av att inget är omöjligt, det mesta tillåtet och allt 
är görbart utgör en fantastisk grogrund för en doktorand. Ulla, 
din begreppslusta är en stor inspirationskälla för mig och jag är 
dig för evigt tacksam för dina klargörande påpekanden om diverse 
slirigheter. Du är alltid djupt engagerad med glimten i ögat och 
skrattet i mungipan och det är alltid ett sant nöje att diskutera 
med dig, jag kommer att sakna det mycket! 
   Tack till mina forna doktorandkollegor, Rikard Roitto, Niclas 
Blåder, Anders Mogård och Marcus Agnafors för alla roliga fika-
pauser och diskussioner. Tack också till Lars Jämterud för det-
samma. Tack till mina etikkollegor Johanna Romare, Anna-Karin 
Andersson, Olle Blomberg, Anders Johansson, Kees Decker och 
Martin Andersson för alltid givande och roliga diskussioner. Tack 
också Sofia Mogård för gott samarbete och trevliga diskussioner 
om den feministiska etiken.   
   Stort tack till Erika Alm som var opponent på mitt 60-pro-
centseminarium för fantastiskt värdefulla kommentarer, tack också 
Emma Strollo och Dag Balkmar för intressant och stärkande feed-
back som doktorandopponenter på samma seminarium. Vidare 
ett stort tack till Pia Laskar som var opponent på mitt slutsemi-
narium, din överblick och sammanställning innebar att jag själv 
såg hur det skulle kunna gå att slutföra arbetet. Tack också Karin 
Sporre, Björn Pernrud och Malena Gustavson som i egenskap av 
slutseminarekommitté gav värdefulla synpunkter. 
   Tack Katherine Harrison för inspirerande pratstunder och för ett 
fantastiskt samarbete kring ’vår’ transkonferens. Jag har lärt mig 
så otroligt mycket genom att areta tillsammans med dig. Tack 
också till alla konferensdeltagarna på samma konferens, det värmer 
fortfarande i hjärtat att tänka på er. Tack Signe Bremer för att du 
finns att bolla idéer och texter med. 
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Tack alla doktorandkollegor på Tema Genus, Alp Biricik, Ann-
Charlotte Callerstig, Tanja Joelsson, Victoria Kawesa, Redi Koo-
bak, Emma Strollo och Anna Leijon, som jag läste första doktoran-
dåret tillsammans med (även om det var mitt tredje) för roliga och 
lärorika seminarier. Tack också Anna Adeniji, Dag Balkmar, Mag-
dalena Gorska, Monica Obreja, Linn Sandberg, och Wibke Straube 
för korridorsnack. Tack också till Joanne Hoffsten för välgörande 
fikapauser. Tack till hela avdelningen Tema Genus för en inspire-
rande, varm och generös miljö. Och tack till Tema Genus högre se-
minarium, som verkligen är ett forum för engagerade diskussioner.

Tack till fantastiska Berit Starkman, du är en klippa! Tack Ian 
Dickinson för värdefull datorhjälp och trevliga pratstunder. Ett 
varmt tack till Dennis Netzell för värdefull hjälp vid tryckningen 
av denna avhandling, din kreativitet, ditt lugn och din hjälpsamhet 
betydde mycket och jag är så tacksam för att du gjorde den så fin! 

Tack till Lex Björsmo för välbehövliga och inspirerande pauser 
i avhandlingsarbetet samt för pep! Tack också Lex, svärmor Yvon-
ne Tollin, Martin Andersson och Linda Tollin för korrekturläsning. 
Tack Yvonne och Sigge för mysiga middagar och trevliga helger i 
Hjo. Tack till mamma Ingrid Engdahl för alla skrivarbesök i Mot-
ala, då jag blivit servad med mat och fika. Tack brorsan, Ubbe, för 
goda viner och påtvingade avbrott från teorins svårigheter till för-
mån för praktikaliteter som öppethållande av urbutik! Tack bästa 
vännen i vått och torrt Vibeke Lundin, jag blir alltid på bra humör 
av att prata med dig. Tack Pelle för att du alltid lyssnar och alltid 
har goda råd. Tack älskade ungar, Saga och Rakel, för er klokhet, 
ert tålamod och förstående, och för att ni lockar bort mig från 
datorn för läxläsning, spel, fotbollsmatcher, basket, prat och bak-
ning. Tack hunden Idun, för välbehövliga promenader i skog och 
mark. Och tack mitt guld, Linda Tollin, för otaliga peptalk och 
diskussioner om avhandlingen, mysfrukostar och för markservice 
när avhandlingen har krävt all min uppmärksamhet. Tack också 
för att du myntade termen ’hörgörande’ när jag inte kunde komma 
på vad jag skulle kalla den viktiga motsvarigheten till synliggö-
rande. Jag älskar dig.
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Något om avhandlingens terminologi

Denna avhandling berör terminologier och benämningar som kan 
vara eller uppfattas som problematiska. Jag har därför gjort en del 
terminologiska val, baserat på feminist-etiska och transfrigörande 
ståndpunkter. Några av dessa, menar jag, bör förklaras innan läs-
ningen börjar. Redan i avhandlingens titel och dess centrala tan-
kefigur ’ att vara som/den en är’ syns ett sådant då jag valt att inte 
använda den slentrianmässigt vanliga termen ’man’ om generella 
hänvisningar till personer och människor. Istället har jag valt att 
ersätta den generella omskrivningen med ’en’, vilket tenderar att 
låta talspråksmässigt och dialektalt. Jag motiverar detta val med 
en önskan att undvika en androcentrisk begreppsanvändning som 
oproblematiskt medger mannen som norm. Snedstrecket mellan 
’som’ och ’den’ är tänkt att ge utrymme för både en essentiell och 
en konstruktionistisk tolkning, samt en vardagsmässig och en 
epistemologisk förståelse av termen identitet. Vidare använder jag 
termen ’trans*kontext’ med en stjärna som markering för en öp-
pen förståelse av en kontext som innehåller flerstämmiga uttryck 
för könsidentitet. Min intention är att använda en enkel och prag-
matisk, men inklusiv term, varför trans*kontext syftar till att in-
kludera all slags könsvariation och varierade könsuttryck. Jag har 
vidare valt att använda termen ’könsvariation’ istället för könsö-
verskridande då jag menar att könsöverskridande förutsätter en 
könsbinär modell att överskrida, medan könsvariation kan tänkas 
utan en stabil grund att variera på. Variation har, i min mening, en 
mer positiv laddning som konnoterar mosaik, snarare än en grund 
och dess överskridande.
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Introduktion

Normative reflection arises from hearing a cry of suffering or dist-
ress, or feeling of distress oneself. The philosopher is always so-

cially situated, and if the society is divided by oppressions, she either 
reinforces them or struggles against them.”1

(Iris Marion Young, Justice and the Politic of Difference)

Att föreställa sig en bättre, 
möjligare värld

Denna avhandling är ett försök att föreställa sig en bättre och 
möjligare värld. Detta görs genom en etisk diskussion om 

begränsningar och möjligheter ’att vara som/den ’en’ är’2 i relation 

1 Young 1990, 5

2 Snedstrecket mellan som och den är ett sätt att signalera en förståelse av identitet 
som rymmer både ett poststrukturalistiskt, konstruktivistiskt och ett essentialistiskt 
perspektiv på identitet, liksom också både en epistemologisk och vardagsmässig 
förståelse av identitetsbegreppet. ’Den’ markerar en specifik och bestämd identitet 
och pekar mot en inre kärna av ett själv. ’Som’ markerar att tal om identitet kan 
erfaras som om det vore en essentiell och determinerande verklighet. En sådan 
identitetserfarenhet bör respekteras i rättvise- och erkännandesammanhang så som 
den erfars. Termen ’som’ tillåter samtidigt en epistemologisk problematisering av 
identitetsbegreppet. Detta diskuteras närmare i metoddiskussionen.  
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till begreppen identitet3, rättvisa och erkännande.4 Avhandlingen 
består av två delar, en deskriptivt5 orienterad och en teoretiskt 
orienterad.  Den första delen innehåller en deskriptiv etisk stu-
die av en trans*kontext6, bestående av ett transbiografiskt och ett 
transpolitiskt kapitel. Att den är deskriptivt etisk innebär att den 
beskriver moraliska uppfattningar, känslor eller erfarenheter i ett 
särskilt sammanhang, här i en trans*kontext. Syftet med dessa är 
att exemplifiera teoretiskt etisk-filosofiska resonemang om identi-
tet, rättvisa och erkännande. Biografiskt tal om identitetserfaren-
het och identitetspolitiskt tal om (o)rättvisa och (miss)erkännande 
relaterar till föreställningar om identitet och förhåller sig till be-
gränsning av och möjlighet till att vara som/den en är. Detta utgör 
det deskriptiva exempel gentemot vilket den etiska diskussionen 
och begreppsanalysen förhåller sig. Identitetsbaserad politik med-
för en rad etiska dilemman vilka en diskussion om rättvisa och 
erkännande bör förhålla sig till, detta kommer att diskuteras när-
mare i kapitel fem.

Det är en språklig och moralisk utmaning att skriva om och 
förhålla sig till begreppet identitet. Jag uppfattar begreppet som 
både lovande och problematiskt. Å ena sidan förefaller det vara 
normativt viktigt att ta hänsyn till identitetserfarenheter särskilt 

3 En identitet kan vara konstruerad, vald, självidentifierad eller tillskriven och kan 
erfaras som emanerad ur en inre kärna, dessa kan överlappa så att en identitet 
samtidigt kan vara tillskriven och vald. 

4  Jag kommer genomgående att använda ’en’ istället för ’man’ i syfte att uttrycka 
mig språkligt könsneutralt. Eftersom språket uttrycker den verklighet vi kan känna 
till, måste social förändring av faktiska orättvisor börja med språklig varsamhet och 
förändring.  

5 Med deskriptiv menar jag berättande snarare än beskrivande, eftersom beskrivande 
låter påskina att man tittar från en säker position utanför det man studerar och 
beskriver det man ser neutralt. Jag menar att den neutrala blicken varken är möjlig 
eller önskvärd, därför menar jag att den deskriptiva delen av avhandlingen berättar 
om identitetserfarenheter och föreställningar om rättvisa och erkännande i en 
trans*kontext.

6 Jag har valt att benämna den kontext jag studerar deskriptivt för trans*kontext. 
Stjärnan markerar att flera typer av trans*identiteter är inkluderade, dvs. 
transsexuella, transpersoner, transvestiter, trans/intergender, liksom även 
intersexuella. För att undvika att implicera en given kategori har jag valt detta sätt. 
Tack till Pia Laskar som var opponent på mitt slutseminarium och då presenterade 
trans*kontext med stjärnan för mig, jag har helt enkelt anammat detta.
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i sammanhang av identitetsbaserad orättvisa7. Liksom Iris M. 
Young hävdar att olikheter och skillnader mellan människor inte 
försvinner för att vi ignorerar dem8, menar jag att detsamma gäl-
ler begreppet identitet. Å andra sidan är identitet ett problema-
tiskt begrepp att tala om och hänvisa till, när något benämns som 
en identitet iscensätts samtidigt en föreställd verklighet. Tal om 
identitet tenderar att framställa identitet som något stabilt och 
determinerat. Ett av problemen med identitetsbegreppet kan till-
skrivas sammanblandningen mellan personlig och kollektiv iden-
titet, det föreligger därför en risk genom att det någon tror sig veta 
om ett kollektiv också tas för sanning om enskilda individer, lik-
som tvärtom. Det bedrägliga är att när en uttalar sig om en iden-
titetskategori framstår den som verklig och möjlig att veta något 
om. I en vardags- och erfarenhetsmässig betydelse är identitet en 
verklighet för enskilda individer, men inte på ett epistemologiskt 
plan. Epistemologiskt förstås identitet som en social konstruktion 
av föreställningar om ontologiska kategorier som inte represente-
rar någon ontologisk verklighet.9 En fråga att ställa sig är varför 
det är så problematiskt att förstå identitet som en ontologisk verk-
lighet. Det är problematiskt både av epistemologiska skäl och av 
moraliska skäl. Epsiemologiskt förefaller det vara en problematisk 
och vilseledande föreställning, moraliskt riskerar föreställningen 
att determinera personer till vissa identitetsbestämningar och på 
så sätt begränsas människors möjlighet att vara som/den de är. 
Identitetsbegreppet föreställs inte bara vara determinerat, det de-
terminerar också. När något sägs vara en identitet X, bestämmer 
det samtidigt vad som är möjligt att vara och göra inom ramen för 
X. Det paradoxala är att identitet å ena sidan är ett verktyg för att 
erfara och uttrycka vem en är och å andra sidan stänger in och be-
gränsar människors möjlighet till detsamma. Citatet nedan visar 
på en erfarenhetsmässig betydelse av begreppet identitet:

7 Med identitetsbaserad orättvisa menar jag konkreta fall av orättvisa, kränkningar 
och/eller diskriminering av individer eller kollektiv på grund av vem personen eller 
kollektivet är eller föreställs vara. 

8 Young 1990, 169 

9 Susanne Hekman använder denna åtskillnad mellan vardagsmässig och 
epistemologisk förståelse av identitet för att tydliggöra olika nivåer att tala om 
identitet på. Hekman 1999, 5
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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. Th-
roughout my childhood and young adulthood I – my identity – 
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.”10 

Här finns flera normativt intressanta dimensioner av ’att vara som/
den en är’ representerade. Referensen till att vara verklig och äkta 
indikerar en essentiell och determinerande förståelse av identitet. 
Betoningen på verklig och äkta är ett sätt att signalera att iden-
titetserfarenheten varken går eller bör ifrågasättas. Äkthet kon-
noterar dessutom en föreställning om naturlighet och att vara i 
enlighet med naturen som erbjuder associationer till något som 
är biologiskt förankrat. Termerna verklig och äkta bör här förstås 
i kontrast till omgivningens förståelse av vad som utgör eller kän-
netecknar en verklig könsidentitet och till en föreställning om 
transsexualitet som detsamma som att låtsas.  Det kan därmed 
förstås som ett sätt att utmana gängse föreställningar om verk-
lighet och äkthet. Green påpekar vidare: ”I am also a transsexual 
man.” Det som betonas här är möjligheten att vara en man som 
både är verklig och transsexuell, utan att göra avkall på äktheten. 
Som jag läser detta uttrycks här ett normativt anspråk om självi-
dentifikation och om erkännande av den själverfarna identitetens 
riktighet. Föreställningen om äkthet visar på en stark känsla av en 
essens som upplevs som ofrånkomlig. Pålitlighet påpekas tillsam-
mans med ett försäkrande om äkthet ”…I am an authentic and 
reliable man”. Påståendet kan anas kontrastera mot fördomar och 
misstänksamhet mot transsexuella personer. Vidare påtalas också 
en könad erfarenhet av att vara en man som levt i 40 år med en 
kvinnas kropp. Det är en viktig aspekt av könad erfarenhet och 
könat förkroppsligande. Green säger sig tidigare ha varit osynlig, 
”I – my identity – was, for the most part, invisible.” Osynligheten 
beror på att den själverfarna könsidentiteten är motsatt gentemot 

10  Green 2006, 506
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omgivningens uppfattning av och förväntning på den. Därför syns 
inte den verkliga personen som göms bakom synliga och tröga 
könsidentitetsmarkörer, som oavsett andra könsuttryck övertrum-
far dessa. Synlighet och osynlighet utgör en central dimension i 
en rättvisediskussion som fokuserar social, identitetsbaserad orätt-
visa. Att inte synas är att inte finnas, på så vis omöjliggörs den 
riktiga identiteten.11 Det att inte vara igenkänd som/den en är, 
utan som någon en inte är, medverkar till dissonans både för per-
sonlig identitetserfarenhet och i interaktion med omgivningen. 
Resonemanget relaterar direkt till erkännande då synlighet är en 
viktig politisk strategi i socialt förändringsarbete och för erkän-
nandestrategier. 

   Citatet uttrycker också en erfarenhet av att bli definierad av 
andra utifrån en kropp som igenkänns som en kvinnokropp, men 
också utifrån en brist på femininitet eller en kombination av dessa 
båda. Uppfattningen om en brist på femininitet vittnar om ett 
eventuellt manligt identitetsläckage. Ett sådant identitetsläckage 
kan antingen tolkas som ett tecken på en konkret verklighet som 
ger sig till känna eller på performativa handlingar som gör det kön 
personen erfar och önskar. 

   Citatet rymmer alltså flera centrala moraliska dimensioner 
som också pekar mot den identitetspolitiska dynamik som intres-
serar mig. Här återges föreställningar om självidentifikation, äkt-
het, essens, osynlighet och misserkännande i det att bli (felaktigt) 
definierad av andra. Dessa relaterar till figuren ’att vara som/den en 
är’.  Det som framkommer i citatet visar på en personlig frustra-
tion över en identitet som inte syns och inte erkännas av andra. 
Green tillåts inte vara den han är. Hans identitet omöjliggörs av 
föreställningen om vilka könskategorier som möjliga. Jag menar 
att detta är ett konkret fall av orättvisa och misserkännande. Per-
soners självidentifierade könsidentitet innebär en erkännandeplikt. 
Föreställningar om äkthet, essens och ett verkligt jag är dock pro-
blematiserade av konstruktionistiska och performativa teorier om 
kön. Tal om äkthet och essens används ofta som argument för att 
påvisa något som naturligt i kontrast till något som därmed förstås 

11  Se Judith Butlers diskussion om osynlighet, obegriplighet och det omöjliga 
människoskapet i Butler 2004,  17-39
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som onaturligt. Det som uppfattas som onaturligt och avvikande 
tenderar att uteslutas från centrala samhälleliga sammanhang. 
Äkthetsargument riskerar därmed att stänga in människor i be-
stämda kategorier och därigenom begränsas människors möjlig-
heter. Samtidigt bör det subversiva användandet av föreställningar 
om äkthet påminnas om. Greens hänvisning till den självidenti-
fierade manliga könsidentiteten som äkta uttrycker ett motstånd 
mot förgivettagna och biologistiska föreställningar om möjliga 
könskategorier.  

Citatet visar på ett identitetspolitiskt dilemma mellan å ena 
sidan en politik som vilar på betoning av identitet och å andra 
sidan en politik som förespråkar befrielse från identitet. Identi-
tetsbetonande politik vilar på en uppfattning om vikten av hänsyn 
till identitet för förverkligandet av rättvisa. Betoning av identitet 
medger en association till en essentialistisk uppfattning av iden-
titet, betoningen riskerar därmed att resultera i essentialiserande 
förståelser av identitet. En identitetsbefriande politik vilar istäl-
let på en normkritikisk problematisering av kategoriseringar och 
identitetsföreställningar. Transpolitiken rymmer båda dessa för-
hållningssätt. Där finns också en uppenbar spänning mellan köns-
uppfattningar som vilar på en å ena sidan essentialistisk syn och 
en å andra sidan konstruktionistisk syn. Denna spänning visar sig 
också i skillnaden mellan biologistisk determinism och performa-
tiv konstruktionism. Den biologistiska determinismen innebär 
ett godkännande av den könsbinära modellen med möjlighet att 
röra sig mellan de existerande könsmöjligheterna. Den performa-
tiva konstruktionismen förespråkar istället ett ifrågasättande av 
den könsbinära modellen som ersätts med en mer flexibel syn på 
kön och könsvariation och upplösning av könsnormer. Det finns 
också en etisk och politisk spänning mellan ett ideal om att passera 
(som den självidentifierade könskategorin) och ett ideal att istället 
synliggöra transerfarenheter genom att vara öppen med sin transi-
dentitet. Frågan om erkännande av någon av dessa transpolitiska 
förhållningssätt innebär med nödvändighet ett misserkännande av 
den andra. Detta förefaller vara ett etiskt dilemma, vilket kän-
netecknas av att ett moraliskt beslut mellan (minst) två möjliga 
handlingsalternativ som förefaller oförenliga, uppfattas som orim-
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ligt att avgöra. Jag menar att en erkännande-etik bör formuleras så 
att flera transpolitiska förhållningssätt och perspektiv är möjliga 
och samtidigt är det viktigt att se till att ett erkännande inte sam-
tidigt innebär ett misserkännande. Jag menar att en postmodern 
ansats till etiken kan göra det möjligt att frångå ett strikt positi-
vistiskt ’antingen eller’-resonemang och min förhoppning är att 
det med hjälp av en rörlig och flexibel etisk modell kan vara möj-
ligt att förena flerstämmiga och till synes oförenliga perspektiv el-
ler erkännandehandlingar. Jag lutar mig här mot Simone Weil som 
ser potential i motsägelser. Weil menar att om motsägelsen mellan 
två oförenliga tankar eller handlingar inte går att lösa, måste båda 
accepteras.12 Hon skriver att motsägelsen då bör användas:

” … as a two-limbed tool, like a pair of pincers, so through it 
direct contact may be made with the transcendental sphere of 
truth beyond the range of human faculties.”13

Frågan om transrelaterad orättvisa och misserkännande av köns-
varierade14 identitetskategorier för vidare till ytterligare ett cen-
tralt problemområde för avhandlingen, nämligen könsbinarite-
tens konsekvenser och problematiker. Den strikta könsbinariteten 
innebär begränsning av människors möjlighet att vara som/den de 
är och exkluderar människor som inte passar in i den könsbinära 
modellen.  Med könsbinaritet menar jag en struktur som sorterar 
människor i två och endast två könskategorier som är ömsesidigt 
uteslutande och med en inbyggd sexuell symmetri, det vill säga 
en förutsatt attraktionskraft mellan de kategorier som framställs 
som motsatta. 

12  Teuber 1982, 221-237

13  Teuber 1982,  222

14 Jag har valt att använda termen könsvariation framför könsöverskridande, då jag 
menar att könsöverskridande för associationerna till en stabil binaritet av kön som 
överskrids. Variation har en positivare klang och kan tänkas utan en stabil grund.  
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Ambitioner  och visioner 

Avhandlingens övergripande ambition är att föra en etisk diskus-
sion om en möjlig(görande)15 erkännandeetik. Syftet är att förstå 
vad rättvisa och erkännande innebär i relation till identitet och 
identitetspolitik, genom föreställningen om ’att vara som/den en 
är’. Särskilt Iris Marion Youngs rättvisebegrepp och implicita er-
kännandebegrepp kommer att undersökas. 

Syftena med avhandlingen är således flera och hålls samman 
av ett överordnat syfte. Det överordnade syftet är att förstå vad 
rättvisa och erkännande innebär i relation till tankefiguren ’att 
vara som/den en är’ och utifrån det formulera en möjlig(görande) 
erkännande-etik. Preciserat kan det överordnade syftet omformu-
leras genom flera delsyften:

1. Att undersöka begreppen rättvisa och erkännande i relation 
till föreställningar om identitet med hjälp av tankefiguren 
’att vara som/den en är’ genom: 

a)   en studie av tal om identitet, rättvisa och erkännande i en 
trans*kontext, dels i en transbiografisk och dels i en transpo-
litisk kontext, och: 

b)    en dialogisk ram av teoretiska förståelser av rättvisa och erkän-
nande i relation till identitet. 

15 Termen möjlig(görande) har jag valt för att täcka in en dubbel betydelse som 
anspelar för det första på huruvida det är möjligt att formulera en sådan erkännande-
etik och hur den i så fall måste utformas för att förstås vara möjlig. Jag åsyftar då 
möjlig i en moralisk mening, det vill säga både teoretiskt och praktiskt. Möjlig 
att formulera utan att reproducera orättvisa och misserkännande och möjlig att 
genomföra utan att reproducera eller införa ny orättvisa eller misserkännande. För 
det andra anspelar den på en ambition att den erkännande-etik som formuleras ska 
ha en möjliggörande funktion i människors liv, särskilt för de som erfar orättvisa 
eller misserkännande. Möjliggörande är ett positivt värde som kontrasterar 
begränsning, i diskussioner om rättvisa menar jag att möjliggörande är en 
nyckelaspekt som istället för att stänga människor inne eller ute öppnar upp för det 
möjliga.
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1. Att formulera en möjlig(görande) erkännande-etik genom 
att:

a)   identifiera etiska dilemman för ett normativt erkännandebe-
grepp, och:

b)    specificera erkännande-etiska principer, som är öppet formu-
lerade och kontextkänsliga.

Varför undersöka begreppen identitet, rättvisa och erkännande? 
Identitetsbaserade sociala och politiska rörelser har medfört nya 
rättvisefrågor och begreppet erkännande har kommit att bli cen-
tralt i en rättvisediskussion som aktualiserar identitet. Det som 
intresserar mig är identitetsbegreppets betydelse för förståelse av 
vad social rättvisa innebär, särskilt vad rättvisa som erkännande 
innebär. Den teoretiska reflektionen kommer i huvudsak att foku-
sera erkännandebegreppets betydelse för teorier om rättvisa i rela-
tion till identitet och identitetspolitiska frågeställningar. 

Varför undersöka dessa begrepp i en trans*kontext? Det finns 
flera skäl till det, för det första därför att det är en ny social rörelse 
med en pågående normativt dynamisk diskussion om politiska 
strategier och terminologier. Iris M. Youngs teori om rättvisa som 
olikhetspolitik utgår från sociala rörelsers tal om orättvisa som för-
tryck och dominans, exempel på de rörelser som hon uppmärk-
sammar är kvinnorörelsen, den antirasistiska rörelsen och rörelsen 
för homosexuellas rättigheter. Jag menar att det är intressant att 
undersöka Youngs teori om rättvisa som olikhetspolitik i ljuset 
och ljudet av en ny social rörelses tal om (o)rättvisa och (miss)
erkännande. För det andra ger trans*kontexten tillfälle till norma-
tivt relevanta reflektioner över de begrepp och föreställningar som 
jag är intresserad av. För det tredje är den transpolitiska rörelsen en 
flerstämmig rörelse som egentligen är flera. Det innebär att kom-
plexiteten hos identitetsbegreppet och den problematiska relatio-
nen till organiserad politik framkommer tydligt. För det fjärde 
medverkar transstudier till fördjupad kunskap om kön, varför det 
är en viktig genusvetenskaplig kontext att undersöka. Slutligen, 
eftersom människor som identifierar sig som transpersoner16 erfar 

16 Jag använder transperson i en inklusiv betydelse. Detta sätt att använda termen 
kritiseras från vissa håll inom transpolitiken. Jag väljer att ändå använda termen av 
pragmatiska skäl.
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orättvisa och misserkännande i olika former finns ett behov av en 
transmöjliggörande etisk vägledning17, vilket jag hoppas denna av-
handling ska kunna medverka till. Med transmöjliggörande menar 
jag att betona att det handlar om en etisk vägledning som motiveras 
av och syftar till att göra det möjligt att vara som/den (könsiden-
titet) en är och att förverkliga fler och alternativa könsmöjligheter. 
Med termen etisk vägledning menar jag att påpeka en åtskillnad 
mellan sökandet efter moralisk sanning och efter etisk vägledning. 
Moralisk sanning är inte möjlig att fastställa och inte heller önsk-
värt att formulera. Etisk vägledning av mer diskuterande art kan 
fungera normativt fruktbart genom att erbjuda ett batteri av möj-
liga handlingsalternativ, moraliska beslut, normer, principer och 
värden. Den etiska vägledningen är tänkt att staka ut stigar genom 
en snårig skog, inte att bygga en väg rakt genom den. Min ambi-
tion är att resultaten av denna diskussion ska vara relevant i den 
konkreta trans*kontext vari jag tar min utgångspunkt. 

De forskningsmässiga sammanhangen

I början av 90-talet händer flera saker som i efterhand kan ses 
som upptakten till både den transpolitiska rörelsen och det aka-
demiska transstudiet. 1991 publicerade Sandy Stone The Empire 
Strikes Back: A Posttransexual Manifesto. Titeln syftar på en text av 
Janice Raymond, The Transsexual Empire: The Making of the She-
Male från 1979, som innehöll kritik mot transsexuella från ett 
radikalfeministiskt perspektiv. Stone argumenterar mot den anti-
transsexuella attityden som kom till uttryck i Raymonds artikel. 
Stone kritiserar också de diagnostiska verktyg som används inom 
den vårdapparat som ansvarar för transsexuella patienter och köns-
korrigeringar.  Hon menar att dessa skapat kategorin transsexu-
alism utifrån föreställningen om ”att vara i fel kropp”, ett uttryck 
hon problematiserar. Stone argumenterar också för vad hon kallar 
”posttranssexualism”, det vill säga att göra transsexualism synlig 
genom att vara öppen med den transsexuella erfarenheten.  Där-
med poängteras vikten av att lämna idealet att passera (som det 

17 Vägledning kontrasteras här mot etisk sanning. Jag menar att en etisk sanning 
varken är önskvärt eller möjligt att formulera, däremot en etisk vägledning av mer 
diskuterande art kan fungera normativt fruktbart. 
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självvalda könet) eftersom passerandet innebär ett osynliggörande 
av den transsexuella erfarenheten.18 

1992 publicerade Leslie Feinberg en text som också kommit att 
få central betydelse, Transgender Liberation: A Movement Whose Time 
Has Come. En text som manar till gemensam politisk kamp mot 
förtryck av könsmångfald. I denna text används ’transgender’ som 
en paraplybeteckning och vikten av att kunna tala om könsvariera-
de identiteter med ett samlat uttryck betonas.19 En aktivistgrupp, 
”Transgender Nation”, bildas 1992 i USA. Samtidigt bildas i Eng-
land ”Press for Change”. Flera olika tidskrifter för transpolitiska 
frågor lanseras också vid denna tid. Vid konferensen ”Queer Stu-
dies Conference” 1994  vid universitetet i Iowa startades det första 
internationella nätverket för transforskare. Den första konferen-
sen för enbart transfrågor ”The First International Conference on 
Cross-Dressing, Sex and Gender” hölls 1995 vid California State 
University at Northridge. Denna markerar ett skifte inom forsk-
ning om transfrågor. En äldre generation av transforskare, de flesta 
icke-trans, mötte där en ny generation transforskare av vilka flera 
själva identifierade sig som trans och var transpolitiskt engagerade. 
Diskussionerna påverkades från att ha gällt medicinska, biologiska 
och psykologiska studier präglade av ett utifrånperspektiv, till att 
intressera sig för transpersoners liv och erfarenhet nu istället med 
ett inifrånperspektiv. Forskningen började intressera sig för en hel-
hetsbild av transfrågorna, inte bara de medicinska. Detta innebar 
ett överlappande av aktivism, identitetspolitik och akademiskt ar-
bete som fortfarande färgar akademiska transstudier. 

Min position
Den forskning jag själv positionerar mig inom och relaterar mig 
till är feministisk etik, genusvetenskap och transstudier. Avhand-
lingen behandlar i huvudsak begreppen rättvisa och erkännande 
i en identitetsbaserad kontext, exemplifierat med hjälp av en de-
skriptiv etisk transstudie. Jag ser transstudier som en väsentlig del 
av genusvetenskapen. Transstudier producerar viktig kunskap om 
könserfarenhet och könsnormer, kunskap som säger något viktigt 

18  Stryker 2006, 5

19  Stryker 2006, 4 och Feinberg 2006, 205-220
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om kön och könsidentitet och därför om människan generellt. Min 
vetenskapliga positionering är genusvetenskap, med etik som in-
riktning och transstudier som specialitet.

Jag inspireras av postmoderna och poststrukturalistiska per-
spektiv och anser att dessa har positiv bäring på det etiska studiet. 
Vissa skulle hävda att det är en omöjlig kombination att göra etik 
med en postmodern ansats, jag menar att den postmoderna ansat-
sen gör etiken möjlig. Ett ständigt ifrågasättande av kategorier, 
normer och föreställningar om ursprung och fundament är särskilt 
viktigt när man studerar etik och formulerar sig normativt. 

I min etiska diskussion fokuseras det som är partikulärt rele-
vant, genom en undersökning av konkret identitetsbaserad orätt-
visa. Jag eftersträvar en etik som tar hänsyn till det relationella och 
kontextuella och som motiveras av att finna normativa möjligheter 
i tal om erfarenheter av orättvisa och misserkännande. Young me-Young me-
nar att ”each social reality presents its own unrealized possibili-
ties, experienced as lacks and desires.”20 Därför menar jag att etik 
endast går att göra i samtal och diskussion med en konkret och 
faktisk kontext. Min ambition är att formulera en etik som inte 
gör anspråk på att formulera en normativ sanning, utan istället 
diskutera möjliga, tillfälliga och situerade vägledningar relevanta 
i konkreta och faktiska kontexter.  

Att forska om transfrågor utan att själv identifiera sig som 
transperson
För mig som forskare som inte identifierar mig som transperson är 
det viktigt att förhålla mig till och ta hänsyn till den skepsis som 
inom trans*kontexten existerar gentemot forskning som bedrivs av 
personer utifrån. Det epistemiska privilegiet innebär att männis-
kor som tillhör en grupp eller delar en erfarenhet har ett kunskaps-
teoretiskt övertag. Ståndpunktsfeminismen har pekat på vikten av 
partikulär och situerad kunskap och det epistemiska privilegium 
en sådan position kan innebära.21 Antagandet om en direkt till-
gång till kunskap som gäller den egna identitetskategorin genom 
ett inifrånperspektiv är för en etisk diskussion mycket viktig. Det 

20  Young 1990, 6

21  Se, Harding 2004 127-142
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är dock viktigt att inte omöjliggöra kunskapsproduktion från an-
dra positioner. Därtill är det viktigt att påpeka att alla förstår värl-
den utifrån någon position, det finns inga objektiva synsätt som ser 
överallt ifrån.22 Det positivistiska vetenskapsidealet om den opar-
tiska och okroppsliga forskarens objektivitet har inom feministisk 
vetenskap övergetts. Den alternativt formulerade feministiska ob-
jektiviteten vilar på partikularism, ärlighet och ansvarskännande. 
Inom transstudiefältet har skepticismen mot forskare utifrån dock 
relevans, eftersom forskning som tidigare gjorts om transpersoner 
har skett från ett utifrånperspektiv genom forskningens normalise-
rande blick, vilket resulterat i forskning som objektifierat och stig-
matiserat transpersoner. I sådana sammanhang är det epistemiska 
privilegiet särskilt viktigt att lyssna till och erkänna. 

Talia Mae Bettcher påpekar ett problem med forskning som 
görs av personer som inte själva identifierar sig som transperso-
ner, som innebär ett antagande om en åtskillnad mellan verklighet 
och rollspel.23 Av detta följer en distinktion mellan genitalier som 
det verkliga och könsuttryck som ett iscensatt rollspel. En sådan 
distinktion innebär ett misserkännande av transpersoners själ-
videntifikation. Slentrianmässiga hänvisningar till “kvinnor” och 
“män” som oproblematiska kategorier med självskriven mening 
och som uttrycker ett antagande om överensstämmelse mellan ge-
nitalier och uttryck, befäster distinktionen mellan verklighet och 
rollspel.24 

David Valentine använder termen ”non-transgender” (icke-
transidentifierad) istället för termerna ’man’ och ’kvinna’.25 Han 
problematiserar användandet av dessa termer som neutrala medan 
transsexuell eller transidentifierad antas markera en specifik iden-
titet. Det relationella och konstruerade hos termer som man och 
kvinna betonas genom Valentines begreppsanvändning och ges be-
tydelse i relation till könsvarierade identiteter istället för tvärtom.

22 Se, Haraway 2004, 81-102

23 Termen som Bettcher använder är ‘pretence’, vilken har visat sig svår att översätta 
’påhitt’ (som leder associationen mer till ett skoj) och ’på låtsas’ som blir 
grammatiskt klumpig att använda i motsats till verklighet. Rollspel är det som 
fungerar bäst, eftersom det innebär ett slags låtsad verklighet.

24 Bettcher 2009, 98-120

25 Valentine 2007, 25
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 Han skriver:

 “I will use the term “non-transgender” to talk about people 
who do not identify, or are not identified, as transgender. This 
is both a political and theoretical move, partly as an attempt to 
mark the unmarked categories of gender normativity, but also 
to highlight the understandings that all identities are discur-
sively produced.”26 

Min egen brist på självupplevd personlig transerfarenhet (mer än 
tillfälligtvis) innebär också en avsaknad av epistemiskt privile-
gium, vilket är av betydelse när jag forskar om transfrågor. Det 
måste dock inte enbart vara ett forskningsmässigt tillkortakom-
mande. Det är av central betydelse att tillämpa en lyssnandets me-
todologi som innebär ett lyssnande till trans*personers röster och 
egna berättelser om erfarenheter i syfte att föra en situerad konkret 
etisk-filosofisk diskussion om begreppen identitet, rättvisa och er-
kännande i relation till en trans*kontext. På så sätt menar jag att 
epistemisk ansvarsfullhet kan uppnås istället för privilegium. 

Material
Mitt material utgörs i första hand av teoretisk och filosofisk littera-
tur om rättvisa och erkännande, men också av olika källor som ut-
gör den trans*kontextuella bakgrunden. Det teoretiska materialet 
utgörs i huvudsak av Iris Marion Youngs texter om rättvisa, fram-
förallt Justice and the Politics of Difference, från 1990. Jag använder 
också texter av Axel Honneth, Charles Taylor, Nancy Fraser och 
Judith Butler. De senare har valts i syfte att formulera en dialogisk 
ram kring gentemot vilken jag hoppas kunna kristallisera och för-
stå Youngs erkännandebegrepp. 

Erkännandedimensionen är implicit i Youngs teori om rättvisa. 
Min ambition är att förstå begreppet erkännande i en identitets-
politisk kontext genom den dialogiska ramen och en diskussion 
om etiska dilemman som eventuellt följer av identitetspolitik och 
erkännandeetik. Honneth och Fraser har valts därför att deras er-
kännandebegrepp skiljer sig åt på flera punkter, vilket möjliggör 

26  Valentine 2007, 25
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en flerdimensionell ram genom vilken Youngs erkännandebegrepp 
diskuteras. Jag har i huvudsak använt mig av debattboken Redist-
ribution or Recognition: A Political-Philosophical Exchange, där Fraser 
och Honneth diskuterar erkännandebegreppet i vartannat kapitel, 
men också flera andra böcker av Fraser och Honneth (om än sekun-
därt). Jag har också använt andra teoretikers texter om erkännande 
för att bredda förståelsen, som till exempel Göran Heidegrens in-
troduktionsbok till begreppet erkännande, Erkännande27 och Si-
mon Thompsons bok The Political Theory of Recognition: A Critical 
Introduction.28 Jag har vidare valt att använda mig av Judith But-
lers texter som direkt fokuserar frågor om kön och identitet och 
där Butler för ett erkännandeteoretiskt resonemang. Butler tillför 
ett normkritiskt perspektiv på identitetsbegreppet. Jag använder 
i huvudsak Undoing Gender.29 Jag har vidare inspirerats av Margrit 
Shildricks postmoderna ansats att formulera en öppen och flexibel 
etik, som särskilt diskuteras i Ethics of the Body30 och Leaky Bodies31 

Det material jag använt för den deskriptiva delen som behand-
lar trans*kontexten är självbiografier som till exempel Jamison 
Greens To Become a Visible Man32. Vidare självbiografiska berät-
telser i olika andra sammanhang, till exempel RFSL:s informa-
tionsbroschyr, nyhetstidningar och tidskrifter. Jag har också läst 
forskningsmaterial som bygger på biografiska berättelser som till 
exempel Lori Girshik Transgender Voices33som är en sociologisk stu-
die. Jag har gått tillväga så att jag letat efter biografiskt material 
och läst det jag har hittat, vilket ofta lett mig vidare till nytt mate-
rial. För det transpolitiska kapitlet har jag studerat transpolitiska 
organisationer i Sverige i huvudsak genom hemsidor. Jag har bland 
annat undersökt könstillhörighetsutredningen, betänkandet Änd-
rad könstillhörighet – förslag till ny lag34, liksom också de transpoli-
tiska organisationernas remissvar på den. Eftersom detta inte är en 

27 Heidegren 2009

28 Thompson 2006

29  Butler 2004

30  Shildrick och Mykitiuk 2005

31  Shildrick 1997

32  Green 2004

33  Girshik 2008

34  SOU: 2007:16
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empirisk studie i traditionell bemärkelse har jag tillåtit mig själv 
att undersöka materialet i instrumentellt syfte, vilket betyder att 
jag undersökt materialet genom tankefiguren ’att vara som/den en 
är’. Jag har låtit en del av citaten från de transkontextuella kapitlen 
återkomma i de teoretiska avsnitten för att påminna om förank-
ringen i konkreta situationer och för att påvisa kopplingen mellan 
vardagsmässiga erfarenheter och de teoretiska erkännande-etiska 
resonemangen. Mitt huvudsakliga intresse är föreställningar om 
identitet, rättvisa och erkännande och hur dessa uttrycks i berät-
telser och politik som relaterar till tankefiguren samt vilken bety-
delse detta har normativt för begreppen rättvisa och erkännande.  

Jag har valt att avgränsa mitt undersökningsområde genom 
tankefiguren ’att vara som/den en är’. Tankefiguren avgör vilka 
dimensioner av begreppen rättvisa och erkännande som är intres-
santa inom ramen för denna avhandling. Jag menar att figuren 
både beskriver föreställningar som framkommer i mitt material 
och tillåter avgränsning och fokus i mitt analysarbete. ’Att vara 
som/den en är’ relaterar till föreställningar om identitet genom 
betoningen på ”den en är” – en erfarenhetsbaserad självförståelse 
och självidentifikation. På så sätt menar jag att normativa impli-
kationer och föreställningar om det väsentliga i hur rättvisa och 
erkännande bör förstås i relation till identitet kommer fram. 

METOD

Avhandlingens huvudsakliga syfte är att föra en etisk diskussion om 
en möjlig(görande) erkännande-etik. Detta genomförs genom en 
kontext- och problembaserad analys av begreppen, rättvisa och er-
kännande i relation till identitet genom tankefiguren ’att vara som/
den en är’. Att den är kontext- och problembaserad innebär att ana-
lysen förankras i en konkret kontext och fokuserar etiska problem. 
Analysen syftar framförallt till att förstå begreppens innebörd i ett 
specifikt sammanhang, men också i mer generella sammanhang ge-
nom begreppens partikulära innehåll. De partikulära och de gene-
rella innebörderna överlappar varandra men kan aldrig reduceras 
till varandra. Syftet med att undersöka begreppen identitet, rättvisa 
och erkännande i ett specifikt sammanhang är att finna överlapp-
ningar och sprickor mellan etiska och kontextuella förståelser.
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Etikstudiet delas traditionellt in i tre inriktningar som kan sägas 
svara på olika frågor, dessa benämns deskriptiv etik, normativ etik 
och metaetik. Rickhard M. Hare gör följande karaktärisering av 
innebörden i denna uppdelning.35 Den deskriptiva etiken sysslar 
med frågor om människors moraliska ståndpunkter. Den normativa 
etiken sysslar med frågan om vilka moraliska normer vi enligt ett 
berättiganderesonemang bör anamma. Metaetiken svarar på frågan 
om moraliska termers innebörd, det vill säga vilken är innebörden 
av att säga om något att det är rätt, fel, gott eller rättvist? 

Traditionellt görs en åtskillnad mellan etik och moral, där mo-
ral betecknar moraliska ståndpunkter och handlingar, det vill säga 
ståndpunkter om vad som är rätt eller fel i och handlingar som 
motiveras av dessa, medan etik betecknar studiet av detsamma. 
Jag menar att distinktionen dem emellan innebär en icke önskvärd 
binaritet som anspelar på det etiska studiet som neutralt emedan 
moral är belastat med partiskhet och åsikter.  I en mening kan det 
också sägas att alla handlingar är moraliska eftersom inga hand-
lingar är helt befriade från moraliska konsekvenser, likaså kan man 
säga att alla ståndpunkter är moraliska eftersom de motiveras av en 
eller annan åsikt om vad som är rätt eller fel. När jag använder ter-
men moral åsyftar jag något som rör frågor om rätt eller fel. Med 
rätt eller fel menar jag en övertygelse om att något är moraliskt fel 
eller rätt, att något borde ändras eller borde vara på ett annat sätt. 
För mig handlar moral om visioner om ett bättre, mer rättvist liv 
eller samhälle, om att förverkliga centrala värden som till exempel 
människovärdet,36 inte om konservativt normbefästande. När jag 
använder termen etik åsyftar jag det studium jag gör i syfte att 

35 Hare 1989, 100-103

36 Med människovärde åsyftar jag alla människors lika värde, jag bekänner mig dock 
inte till tesen om alla människors unika värde, det vill säga att människan har ett 
särskilt egenvärde till skillnad från djuren som då tillskrivs ett instrumentellt värde. 
Jag menar att människovärdet är ett centralt värde att orientera en etik utifrån, 
särskilt en om rättvisa och erkännande, men vill inte därigenom utesluta djur från 
möjligheten att tillskrivas ett egenvärde. Jag är av åsikten att det finns moraliskt 
relevanta skillnader mellan djur och människor, men menar inte att det innebär att 
djur endast kan inneha ett instrumentellt värde, jag menar att djur har ett egenvärde 
som dock i vissa fall kan övertrumfas av människans egenvärde. Jag motsätter mig 
dock att djur a priori tillskruvs ett mindre värde eller enbart ett instrumentellt 
värde.
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diskutera en möjlig(görande) erkännande-etik, det vill säga en sys-
tematiserat och reflekterande uttryck för ett normativt innehåll i 
en sådan. Termen normativ befinner sig i ett gränsland däremellan, 
termen används dels för att beskriva moraliska ståndpunkter och 
dels för att genom det etiska studiet ange normativa förslag och 
slutsatser att orientera det moraliska handlandet utifrån. Politik är 
ytterligare en term som relaterar till moral genom dess betydelse 
av att arbeta aktivt för att infria vissa värden eller framkalla vissa 
samhälleliga förändringar. Politik motiveras av moraliska stånd-
punkter och jag menar att de kan användas synonymt. Moral, lik-
som politik, syftar till ett engagemang i sin omgivning. 

Min studie vilar på en deskriptiv studie av moraliskt tal om 
identitet, rättvisa och erkännande i en trans*kontext i syfte att 
föra en metaetisk diskussion om begreppens moraliska innebörder. 
Vad åsyftas när det talas om rättvisa eller orättvisa i specifika iden-
titetsbaserade sammanhang, liksom i teoretiska diskussioner om 
begreppet? Vad åsyftas när vi talar om rättvisa eller erkännande, 
vilken slags handling är en erkännandehandling? Vilka är de mo-
raliska implikationerna hos begreppen, det vill säga, de underlig-
gande moraliska uppmaningarna? Vem kan och bör erkänna vem 
och varför? Vilka är de moraliska relationer som är inblandade i 
erkännandehandlingar? 

Susanne Hekman gör en åtskillnad mellan en epistemologisk 
och en vardagsmässig förståelse av identitet.37 En åtskillnad som 
jag menar är användbar i min analys, genom att den medger en 
undersökning av tal om identitet som åsyftar en vardagsmässig 
förståelse och samtidigt i analysen att relatera talet till en epis-
temologisk förståelse av identitet. Jag har placerat ett snedstreck 
mellan ’som’ och ’den’ för att ge utrymme för en flerstämmig bild 
av identitetsföreställningar. Det blir därigenom möjligt att hän-
visa till identitet som en central föreställning för teorier om rätt-
visa och erkännande oavsett om man har en essentialistisk eller 
en konstruktivistisk uppfattning om identitet. Figuren uttrycker 
komplexiteten i hur identitet erfars, uttrycks och benämns. ’Som’ 
visar på att identiteten inte med nödvändighet är ontologiskt rik-
tig eller sann men att den samtidigt kan erfaras, uttryckas och 

37  Hekman 1999, 5
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benämnas som om den vore riktig eller sann. Känslan av äkthet 
spelar roll och är därför viktig att ta hänsyn till i den etiska diskus-
sionen. ’Den’ visar på den bestämdhet med vilken identitet ofta 
erfars, ’den’ pekar mot ett inre jag som erfars som äkta och som 
framställs som tillgängligt för individens vetande. Snedstrecket är 
menat att signalera utrymme för både erfarenhetsmässiga identi-
tetsföreställningar och epistemologiskt problematiserande förstå-
elser av detsamma. ’Som/den en är’ konnoterar att vara 1) som en 
är 2) den en är 3) som den en är. Dessa konnotationer uttrycker 
olika sätt att benämna erfarenheter av identitet på, 1) ’som en är’ 
utrycker en föreställning om det sätt någon är den en är på, 2) ’den 
en är’ uttrycker en föreställning om äkthet och om ett inre jag 
varifrån identiteten emanerar och 3) ’som den en är’ uttrycker en 
föreställning om att vara som om någon vore den en föreställer sig 
vara, ett efterliknande av stabila identiteter emanerade från äkta 
inre jag, ett uttryck för en konstruktivistisk syn som tar erfarenhe-
ten av en identitet och dess konsekvenser på allvar. 

TEORI

Avhandlingen relaterar till flera teorifält som teorier om rättvisa 
och erkännande, feministisk teori och etik, samt trans*studier. Jag 
situerar mig själv som forskare inom det feministiska etikfältet, 
vilket är ett komplext fält som möjligen kan säga hålls samman 
av en feministisk avsikt. Jag kommer nedan redogöra kort för de 
olika feministetiska traditioner som jag lutar mig mot och också 
förtydliga min egen position inom fältet. Vidare redogör jag kort 
för rättviseteori och erkännandeteori för att inringa ett samman-
hang vari avhandlingens diskussion rör sig.

Etik är ett sätt att studera, undersöka och diskutera frågor om 
vad som är rätt och fel, vad som är viktigt och värdefullt, det kan 
gälla frågor om skuld och ansvar, plikter, handlingars konsekven-
ser och medmänsklighet. Kunskap om moraliska spörsmål är dock 
endast tillfällig och lokal, men just därför också värdefull då och 
där. Jag menar därför att man bör försöka nå tillfälliga och lokala 
kunskaper om vad som är rätt, gott eller önskvärt i specifika situa-
tioner och kontexter. Därpå följer nya moraliska problem och an-
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dra frågor aktualiseras. Etikstudiet är i mina ögon en process som 
aldrig avslutas definitivt eftersom studiet beror på och behandlar 
omständigheter som är i ständig rörelse och förändring.38 Den vik-
tiga uppgiften för etikstudiet, som jag ser det, är att ifrågasätta 
och dekonstruera begrepp, föreställningar och teorier som används 
för att beskriva eller förstå de etiska problem som studerars. Etik 
handlar om att föreställa sig en bättre värld, bit för bit.  Sharon D. 
Welch talar om en feministisk risketik. Med det menar hon att det 
är av väsentlig betydelse att våga ta risker när vi försöker förändra 
världen.39 Med risk menas till exempel risken att misslyckas, att 
världen inte blir bättre för att vi gör de insatser vi trodde skulle 
förändra, men också risk för fysisk och psykisk skada. Hon me-
nar vidare att det handlar om en existentiell nödvändighet, vilket 
innebär att om vi slutar ta risker för moralens skull eller för det vi 
tror på dör vi en existentiell död.40

Det risktagande som denna avhandling medför handlar om att 
inte lyckas med att tala om identitet utan att essentialisera, deter-
minera, begränsa och utesluta, vidare om att inte lyckas förändra, 
för att kanske istället förvärra, befästa och fördjupa orättvisor. 
Dessa är de risker jag menar att den risketiska hållningen anbefal-
ler mig att ta, i syfte att försöka göra skillnad. Etik måste handla 
om att försöka göra skillnad, inte att formulera sanningar om vari 
skillnaden består. Något måste försakas i kampen för social för-
ändring, det kan handla om bekvämlighet, ontologiska föreställ-
ningar, eller privilegier. Rättvisa är sällan något som bara adderas, 
den förändring som rättvisa kräver innebär ofta ändrade vanor, lev-
nadssätt, attityder och uttryck. 

Termen normativ behöver klargöras. Termen är central inom 
etikstudiet, vari denna avhandling delvis placerar sig. Normativ 
kan innebära en identifikation och uppmärksamhet av underlig-
gande och omedvetet förmedlade normer i samhälleliga kontexter 
och hos etiska resonemang och diskussioner. Detta är en central del 
i etikstudiet, det som skiljer termen från andra användningar är att 
den inom etiken också används i positiv och konstruktiv mening. 
Detta innebär att termen också används i syfte att förändra det som 

38  Se Shildrick 2005

39  Se Welch 2000

40  Welch 2000,  46
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betraktas som moraliska brister. Vad som karaktäriserar moraliska 
brister råder det delade meningar om, i denna avhandling handlar 
det om normer som fungerar begränsande, stigmatiserande och ex-
kluderande. Förändring av dessa kan göras genom normkritik och 
destabilisering av gällande normer, men också genom att föreslå 
alternativa normer, principer eller handlingsalternativ som istället 
förmedlar ett möjliggörande, självdefinierande och inkluderande 
innehåll. 

Jag vill därför klargöra att jag använder termen normativ i båda 
dessa bemärkelser, både för att identifiera och påkalla samt upp-
lösa underliggande normer i etiska resonemang som är centrala 
i avhandlingen, men också för att föreslå och formulera möjliga 
alternativa normer och strategier för förändring. Det etiska studiet 
drivs som tidigare sagts av en föreställning av en bättre och möj-
ligare värld. För att närma sig en bättre och möjligare värld är det 
nödvändigt att våga vara normativ.

Den feministiska etiken
Om man ska försöka sig på att karaktärisera feministisk etik bör en 
börja med att påpeka att den är flerstämmig och komplex. Det som 
förenar är en gemensam kritisk hållning gentemot universalistiska 
anspråk och reducering av människor till isolerade subjekt som 
igenkänns hos traditionell analytisk-filosofisk etik.  Därför kän-
netecknas feministisk etik av en strävan efter partikulära och mer 
tillfälliga sanningar som är relevanta i en given kontext. Vidare 
är hänsyn till människors ömsesidiga beroende, kontextuella och 
relationella situering kännetecknande för en feministisk etik. 

Det finns flera sätt att göra eller att karaktärisera den feminis-
tiska etiken på. Ett kännetecken är en utgångspunkt i förtryckta 
människors situation och därigenom en emancipatorisk strävan för 
att förbättra människors livsvillkor och upphäva mönster av domi-
nans och förtryck.41 Solidaritet och respekt för självförståelse och 
möjlighet till självuttryck är centrala för det slags feministisk etik 
som kan sägas utgå från en ståndpunktsfeministisk intention.42 
Den feministiska etiken innehåller också en gynocentrisk ansats i 

41  Holm 1993, 231 ff.

42  Lykke 2008, 151 - 156
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och med dess betoning av kvinnors erfarenhet och sätt att resonera 
moraliskt, samt dess intention att påvisa och ersätta androcen-
triska antaganden ibland har den också kallats omsorgsetik, eller 
’care’-etik.43 Ulla M. Holm karaktäriserar denna genom inslag av 
kontextualitet, narrativitet, om-sig-bryende, receptivitet och rela-
tionalitet. Den feministiska etiken kritiserats för att återinskriva 
kvinnor i de roller från vilka den feministiska rörelsen önskar fri-
görelse. Tong kallar den gynocentriska ansatsen för en feminin etik 
i och med det fokus på kvinnors unika röst, inspireras av Carol 
Gilligans moralpsykologiska arbete44, och etiska frågeställningar 
som specifikt rör kvinnors livssituation.45 Den gynocentriska an-
satsen utgår från en epistemologisk ansats inspirerad av ’sexual dif-
ference’, där båda könens subjektivitet betonas och den etiska kun-
skapstraditionens ensidighet och falskt föreställda könsopartiskhet 
ersätts och kompletteras därmed med gynocentriska antaganden.46 
Vidare innehåller den feministiska etiken en postmoden och en 
postkonstruktionistisk ansats. Den postmoderna etiken innebär en 
normkritisk och dekonstruktiv ansats som problematiserar kate-
goriseringar och etiska utsagor och dess möjliga sanningsinnehåll. 
Shildrick betonar vikten av att vila i etikens osäkerhet och det 
provisoriska som därav följer, samt att omfamna dess mångfald.47 
Den postkontruktionistiskt inspirerade etiken fokuserar forskarens 
etiska ansvar inför den verklighet som formuleras och ett med-
ansvar för forskningens konsekvenser.48 En kritiskt kontextuell 
ansats intar en medlande ställning mellan flera av de här karak-
täriserade feminist-etiska ansatserna. Syftet är att möjliggöra en 
kritik av den påvisade androcentrismen hos normativa teorier och 
samtidigt möjliggöra utvecklingen av mer relevanta teorier genom 
att ta konkret hänsyn till specifika erfarenheter, sammanhang och 
villkor i människors liv.49 

43  Holm 1993,  231 ff.

44  Gilligan 1982

45  Tong 1993, 4 ff.

46  Lykke 2008,  151-156

47  Lykke 2008,  151-156

48  Lykke 2008,  151-156

49  Holm 1995,  230
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Karaktäriseringen ovan syftar till att presentera feministisk-etiska 
ingångar till den etiska diskussionen samt belysa vad som utmär-
ker den och åtskiljer den från annan etikdiskussion. Ofta samver-
kar de olika inslagen som karaktäriserats i feministisk-etiska dis-
kussioner. Den feministisk-etiska diskussion jag ämnar föra vilar 
på ståndpunktsfeministisk, postmodern, postkonstruktionistisk 
och en kritiskt kontextuell ansats. Men skulle kunna uttrycka det 
så att den kritiskt kontextuella ansatsen omfamnar eller innehåller 
i min diskussion ståndpunktsfeministiska, postmoderna och post-
konstruktionistiska inslag. 

Rättvisa
Ulla M. Holm konkretiserar vad som kännetecknar en feministisk 
etik och vad som skiljer den från den universalistiskt präglade eti-
ken. I angloamerikansk feministisk etik har konflikten kommit 
att benämnas som en konflikt mellan ett rättviseperspektiv med 
universalistiska anspråk samt ett ’care’-perspektiv med partikula-
ristiska anspråk. Rättviseperspektivet har i moderniteten traditio-
nellt betonat människan som isolerad individ och som moraliskt 
självständigt subjekt vilket föranlett ett fokus på individuella 
rättigheter. ’Care’-perspektivet å andra sidan betonar människors 
ömsesidiga beroende av varandra som en konkret omständighet 
att utgå ifrån och ta hänsyn till varför ansvar som moraliskt värde 
fokuseras snarare än rättigheter.

Young väljer att istället för att avfärda rättvisebegreppet på 
grund av dess universalistiska belastning anta utmaningen att for-
mulera en feministisk teori om rättvisa. Hon formulerar också en 
alternativ tolkning av rationell reflektion om rättvisa: 

“Rational reflection on justice begins a hearing, in heeding a 
call”50 

I den samtida rättvisediskussionen diskuteras huruvida rättvisa 
bör förstås som i första hand en fråga om fördelning och omfördel-
ning eller en fråga om erkännande, en konflikt mellan en mate-
riellt fokuserad förståelse och en mer socialt fokuserad förståelse 

50  Young 1990,  5
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av rättvisa. Diskussionen har därmed kommit att handla om en  
schism mellan två olika rättviseparadigm, fördelningsparadigmet 
och erkännandeparadigmet. 

“The concepts of domination and oppression, rather than the 
concept of distribution, should be the starting point of a con-
ception of social justice”51 

Det område som är av huvudskaligt intresse för denna avhandling 
är erkännandeparadigmet.   Vidare diskuteras relationen mellan 
rättvisa och rättigheter. Rättvisa sammankopplas ofta med rättig-
heter och rättviseanspråk uttrycks ofta genom hänvisningar till rät-
tigheter, inom identitetspolitik används ofta ett rättighetsanspråk. 
Identitetspolitik handlar ofta om att tillse att den egna gruppens 
medlemmar får tillgång till rättigheter som andra redan har (ett li-
kabehandlingsperspektiv) men från vilka den egna gruppen är ex-
kluderade. Rättighetsetik associeras till ett fördelningsperspektiv 
och vilar på en universalistisk och individualistisk ansats. Young är 
kritisk mot ett reifierat sätt att förstå rättigheter, hon menar istäl-
let att rättigheter är relationella och kontextberoende.  

Ett annat värde som relaterar till både rättvisa och rättigheter 
är jämlikhet. Termen jämlikhet konnoterar likhet mellan männis-
kor. Man bör dock skilja på likhet i ontologisk, deskriptiv och 
normativ mening. Jämlikhet åsyftar likhet i normativ mening. I 
grunden vilar en normativ idé om alla människors lika värde. Den 
normativa likheten innebär att det är ett moraliskt vägledande 
ideal som innebär att alla människor har ett inneboende värde som 
är lika för alla och som innebär att de bör behandlas lika i värde. 
Jämlikhet är normativt sammankopplat med en uppmaning till 
likabehandling som normativ strategi för att uppnå jämlikhet. 
Här bör en begreppslig åtskillnad introduceras mellan å ena sidan 
individuell likabehandling och å andra sidan en strukturell lika-
behandling. Den individuella likabehandlingsstrategin framhäver 
vikten av en opartisk likabehandling, utan hänsyn till kontextuella 
olikheter. Strukturell likabehandling betonar istället kontextuella 
olikheters påverkan på människors situation av (o)jämlikhet och i 
likabehandlingsstrategier. Det är viktigt att betona att normativ 

51  Young 1990, 16
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jämlikhet inte är villkorad ontologisk eller deskriptiv likhet, jäm-
likhet är ett centralt värde som uppmanar till att människor be-
handlas lika i värde oavsett ontologiska och deskriptiva olikheter.

Oenigheten gäller vilken strategi som bäst realiserar detta, lika-
behandling eller särbehandling, individuella eller gruppspecifika 
rättigheter, identitetspolitik eller normupplösning. Enligt Youngs 
rättviseuppfattning är rättvisa ett relationellt och kontextuellt 
tillstånd, alltid relativt situationer av orättvisa.52 Rättigheter kan 
förstås som medel att uppnå rättvisa. Genom policybeslut fung-
erar rättigheter vägledande i olika verksamheter och ibland som 
underlag för anmälningar om rättighetskränkningar eller kränk-
ningar av människovärdet. Rättigheter kan på så sätt fungera som 
ett redskap för förändring och är liksom rättvisa ett idealt begrepp 
som bör förstås som handlingsvägledande. Talet om rättigheter och 
strävan efter sådana rättigheter som andra har kan dock kritise-
ras för att befästa rådande normativa föreställningar om hierarkier, 
inneslutningar och uteslutningar genom att till exempel bidra till 
en assimileringsmekanism där en förgivettagen norm aldrig ifråga-
sätts genom att  istället omgivningen passas in i den. 

Erkännande
Mångfald och identitetspolitik har tvingat fram nya frågor för 
teorier om rättvisa. Föreställningar om identitet och identitets-
baserade krav har hamnat i fokus. Nya sociala rörelser formulerar 
krav om rättvisa som utgår från identitet och olikhet som specifika 
villkor. Anspråk om utrymme och delaktighet, uppskattning och 
uppvärdering för olikhet, identitet och kulturell överlevnad har 
kommit att påverka och i viss mån förändra rättvisediskussionen.

Simon Thompson menar att idén om erkännande är ”… at the 
heart of what justice means today”53. Thompson menar att teorier 
om erkännande utgår från en gemensam premiss om att ett rättvist 
samhälle är ett samhälle där alla får sitt rättmätiga erkännande54. 
Charles Taylor initierade diskussionen om erkännande med texten 
The Politics of Recognition i Taylor och Gutmans antologi Multicul-
turalism and ”The Politics of Recognition”. 55 Taylor betonar erkän-

52  Young 1990, 9

53  Thompson 2006, 3

54 Thompson 2006

55  Taylor 1992
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nandets intersubjektiva och dialogiska karaktär och dess betydelse 
för människors personliga identitetsutveckling. Misserkännande 
eller icke-erkännande innebär att identiteten skadas.56 

Nancy Fraser har diskuterat frågan om ett paradigmskifte från 
fokus på frågor om rättvis fördelning till fokus på erkännande 
inom politisk teori och teorier om rättvisa, i From Redistribution to 
Recognition: Dilemmas for Justice in a ’Post-Socialist Age’.57 Fraser och 
Honneth debatterar frågan i en bok Redistribution or Recognition?: A 
Political-Philosophical Exchange.58 Kontroversen består i huvudsak 
i frågan om huruvida omfördelningsperspektivet kan inkluderas i 
ett erkännandeperspektiv eller om erkännandeperspektivet inne-
bär att frågor om omfördelning ignoreras. Fraser menar att rättvi-
sefrågor rörande omfördelning riskerar att komma i skymundan, 
då frågor om erkännande alltmer tenderar att överskugga frågor 
om rättvisa.. Honneth däremot menar att erkännandeperspektivet 
rymmer frågor om omfördelning liksom frågor om erkännande, 
värdighet och respekt inför människors identitet och självförverk-
ligande. Honneth är av åsikten att omfördelning är en fråga om er-
kännande, dessa perspektiv kan enligt honom inte klart avgränsas 
från varandra.59 

Jag har valt att fokusera debatten mellan Fraser och Hon-
neth eftersom den är tongivande och representerar två skilda er-
kännandeperspektiv, därmed ger den en god förståelseram för en 
tolkning av Youngs erkännandebegrepp. Därtill har jag valt att 
närmare undersöka Judith Butlers tal om erkännande. Hon gör 
en intressant koppling mellan igenkännande och erkännande som 
jag menar på en viktig aspekt hos erkännandebegreppet som ock-
så kopplar direkt till tankefiguren att ’vara som/den en är’, samt 
till trans*kontextens problematiker. Butler kopplar vidare detta 
igenkännande-erkännande till möjlighet, människoskap, begrip-
lighet och ett levbart liv. Jag finner detta normativt relevant både 
i en teoretisk erkännandekontext och i en praktisk-etiskt/politiskt 
orienterad trans*kontext.

56  Taylor 1992, 25

57  Fraser 1995 och Fraser och Honneth 2003

58  Fraser och Honneth 2003

59  Honneth 2001, vol. 18(2-3): 43-55
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Terminologi

Begreppsinnehållet i termen könsidentitet är omtvistat, detsam-
ma gäller för termerna identitet och kön, liksom för termer som 
används för att beskriva identiteter och beteckna könsvarierade 
identiteter. Begreppsutveckling syftar till att förbättra verklig-
hetsbeskrivningen deskriptivt men också normativt. Försök att 
formulera termer och uttryck som inte är värdeladdade, hierar-
kiska, belastade eller uteslutande är en ständigt pågående process. 
Terminologin är i ständig rörelse och därför undflyende, lite som 
när en försöker fånga ett äggskal som hamnat i pannkakssmeten, 
precis när en tror en har det försvinner det. Det är svårt att tala 
om trans*relaterade fenomen utan att samtidigt befästa och re-
producera könsbinära antaganden. Det problematiska är att före-
ställningar om en könsbinär verklighet upprätthålls och därmed 
medverkar till fortsatt osynlighet för transpersoner med misser-
kännande och orättvisa som följd.

Nästan varje försök att ändra eller byta ut terminologi till en 
mindre belastad sådan misslyckas i någon mening. Denna svårig-
het beror på trögheten hos den könsbinära föreställningen och de 
könsnormer som medföljer den. Varje försök att bestämma ter-
mens begreppsliga innehåll innebär ett fixeringsförsök. Enighet 
över betydelser är nödvändig för att möjliggöra kommunikation, 
ändå riskerar det att begränsa och stänga in uttryck, eller möjlig-
heten att uttrycka vissa saker. 

Termen ’trans-’ betecknar överskridande i någon mening. Den 
lexikala översättningen är ’på andra sidan’, bortom eller ’tvärs 
över’. Innebörden vilar därmed på en klangbotten av en normativ 
könsbinärism, i och med konnotationen till ett kön som man kan 
vara på andra sidan av, bortom eller tvärs över till. Associationen 
förmedlar föreställningen om något fast och riktigt att förhålla sig 
till, samtidigt som möjligheten att byta till den andra sidan med-
ges. Det intressanta är hur könsbinärismen befästs genom ’trans’-
begreppet. ’Trans’’ används som prefix framför flera termer för att 
beteckna företeelser som har med könsvariation att göra, till exem-
pel före sexualism, person, gender, politik och så vidare. Termen 
könsöverskridande är på samma sätt normativt laddad med före-
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ställningen om ett stabilt kön som det går att överskrida. Termen 
överskrida innehåller därtill en negativ laddning, man överskrider 
sina befogenheter eller sin budget, vilket för associationerna till 
icke-kontroll, slarv och otillåtenhet. Termen konnoterar också mer 
positiv laddade termer som gränsöverskridande, att våga spränga 
gränser och inte låta sig styras av förbestämda mallar, i den me-
ningen konnoterar det mod och självständighet. 

Jag har valt att använda termen könsvariation och könsvarierad 
identitet istället för könsöverskridande. Variation konnoterar sna-
rare ett varierat mönster, på så sätt undslipper man konnotationen 
till en fast könsbinär modell. Ett mönster är varierbart i oändlig-
het och kan i sig liknas vid en mosaik. Därmed konnoterar varia-
tion snarare mosaik, vilket bättre korrelerar med ett erkännande av 
olikhet och självidentifikation. 

Termerna transgender60 och transperson är tänkta att fungera 
som paraplytermer som inkluderar olika typer av könsvarierade 
identiteter, såsom transsexuella, transpersoner, intersexuella, inter-
gender och transvestiter med flera. Detta betyder inte att alla kän-
ner sig representerade av paraplytermen, jag använder den dock av 
pragmatiska skäl. Termen ’transgender’ har använts som beskriv-
ning av en person som utan kirurgisk och/eller hormonell korri-
gering lever i en självidentifierad könsidentitet som avviker från 
den vid födseln fastställda. ’Transgender’ myntades som paraply-
begrepp 1992 av Leslie Feinberg i texten Transgender Liberation: A 
Movement Whose Time Has Come.61 Texten argumenterar för att alla 
kategorier av könsvarierade identiteter bör samlas i en gemensam 
kamp mot diskriminering av könsvariation och könsmångfald.62 
Termen transperson har kommit att användas på ungefär samma 
sätt som det engelska ’transgender’. Transperson definieras av in-
tressegruppen KIM63 som en ”individ vars könsidentitet och eller 

60 Detta är egentligen ett engelskt uttryck som det inte finns någon riktigt bra 
motsvarighet för på svenska, transperson används ofta på samma sätt som 
transgender, men benämner ju alltid en person, inte ett fenomen på det sätt som 
transgender gör. Transgender fungerar att använda på svenska, därmed behålls också 
den engelska sammanhållande förståelsen mellan kön och genus i samma uttryck.

61  Stryker 2006,  4 och Feinberg  2006, 205 - 220

62  Stryker 2006, 205 - 220 

63 KIM står för Kön Identitet Mångfald http://www.kim.nu
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könsuttryck tidvis eller alltid skiljer sig från normen för det juri-
diska kön som är registrerat för personen”64. Jag kommer att an-
vända termen trans*person för att betona att jag med detta åsyftar 
antingen transsexuell, transgenderidentifierad, intersexuell eller 
någon annan könsvarierad identitetskategori. Den ofrånkomliga 
terminologiska dikotomin speglar föreställningar om manligt och 
kvinnligt, om dess föreställda motsatsrelation, den antagna hetero-
sexuella normen samt distinktionen mellan kön och genus. Det är 
svårt att tala om könsmångfald utan att reproducera en normativ 
könsdikotomi.

Forskningsläge
I Sverige och Norden finns inte transstudier eller transforskning 
ännu som ett akademiskt område. Det finns dock flera exempel på 
transrelaterad och fokuserad forskning. 

Tiina Rosenberg skrev om könsöverskridande på scenen, inom 
teater och opera i sin bok Byxbegär,65 2000. Hon tolkar det könsö-
verskridande som sker när kvinnor använder traditionellt könsko-
dade manskläder på scenen som queera ögonblick och läckage. I 
Rosenbergs bok beskrivs könsöverskridande som tecken på poten-
tiell queerhet och en lustfylld lek med genus. Transerfarenhetens 
kollektiva dimension behandlas av Jan Wickman i avhandlingen 
Transgender Politics: The Construction and Deconstruction of Binary 
Gender in the Finnish Transgender Community66, 2001, från Åbo Uni-
versitet i Finland. Wickman undersöker den kollektiva dimensio-
nen inom transgenderaktivism i Finland och särskilt hur trans-
personers jagbild skapas i relation till normer och förväntningar 
inom den egna rörelsen. En konklusion är att det förekommer en 
spänning mellan en förväntan på anpassning till den könsbinära 
modellen å ena sidan och å andra sidan en förväntan att utmana 
konventionella antaganden om kön. Statliga utredningar rörande 
homosexualitet, intersexualism och transsexualism har varit i fo-
kus för Sara Edenheims avhandling, Begärets lagar: statliga moderna 
utredningar och heteronormativitetens genealogi67, Symposium, Stehag 

64 http://www.kim.nu

65 Rosenberg 2000

66 Wickman 2001

67 Edenheim 2005
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2005 (Lunds Universitet, Centrum för genusstudier). Edenheim 
undersöker de statliga utredningar som gjorts om sexuellt avvi-
kande sedan avkriminaliseringen av homosexualitet 1944. Part-
nerskapsutredningen från 1993 finns med, liksom Adoptionsut-
redningen från 2001. Analysen görs utifrån begreppen abjektion 
(förkastning) och interpellation (benämning). Edenheim visar att 
en heterosexuell subjektsdefinition underligger utredningarna och 
problematiserar kontexten vari krav om lika rättigheter formuleras 
utifrån ett anpassnings-  och likhetsideal. Statliga utredningar är 
också föremål för analys i Erika Alms avhandling, Ett emballage 
för inälvor och emotioner. Föreställningar om kroppen i statliga utred-
ningar från 1960- & 70-talen.68 Alm undersöker föreställningar om 
kroppen, med utgångspunkt i begreppet form i tre statliga utred-
ningar; ”Intersexuellas könstillhörighet” SOU 1968:28, ”Rätten 
till abort” SOU 1971: 58 och ”Fri sterilisering” SOU 1974:25. 
Undersökningen är dels historiografisk redogörelse för de föreställ-
ningar som förekommer i utredningarna, särskilt relaterat till ett 
antagande om autonomi i relation till kroppen, och dels en teo-
retisk analys med hjälp av formbegreppet. Alms teoretiska ansats 
tar sin utgångspunkt i Judith Butlers teorier med fokus på hennes 
omformulering av ett materiebegrepp. Lars Gårdfeldts avhandling 
Hatar Gud bögar, teologiska förståelser av homo-, bi- och transpersoner: 
En befrielseteologisk studie,69 använder helgon- och bibelberättelser i 
samtida analoga situationer med exempel från homo- och bisexu-
ella samt transpersoners situation. Intentionen är att formulera en 
relevant teologi för homo- och bisexuella samt för transpersoner. 
Bisexuella kvinnor handlar Malena Gustavsons avhandling Blan-
dade känslor: bisexuella kvinnors praktiker och politik70 om. I avhand-
lingen som bygger på intervjuberättelser, som förutom bisexuella 
praktiker och erfarenheter också undersöker tvåsamhet och alter-
nativa relationer, samt dragkings. Avhandlingen är den första att 
fokusera bisexualitet Gustavson lyfter fram bisexualitet som en 
analytisk kategori och ser bisexualitet som ett betydelsebärande 
och meningsskapande begrepp. Studien ringar in tre övergripande 
sammanhang: bisexualitet som begrepp i teori och praktik, som 

68  Alm 2006

69  Gårdfeldt 2005

70  Gustavson 2006
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sexuell och kroppslig praktik och som kritik och politik. Ann 
Kroons avhandling Fe/male: assymmetries of gender and sexuality71 
undersöker genus och sexualitet i material om psykiatriska utvär-
deringar av transsexualism i Sverige. Anhöriga till transsexuella 
och deras relationer studeras av Helena Bergström i avhandlingen 
Kön och förändring: kontinuitet och normalitet i anhörigas relationer till 
transsexuella.72 Bergström menar att studien belyser hur normalitet 
skapas och om hur kön formas i nära relationer genom att studera 
nära anhöriga. Martin Bergs avhandling Självets garderobiär: själv-
reflexiva genuslekar och queer socialpsykologi73, är en studie om trans-
vestiters självrepresentationer och dagboksinlägg på nätet. Kläder 
och självförändringar är ett centralt tema, liksom spänningen mel-
lan lekfullhet med och bundenhet till genuspräglade normer. Berg 
kombinerar queerteori och socialpsykologi och tillämpar det på 
det internetempiriska material. 

Vidare pågår ett flertal avhandlingsarbeten med transteman: 
Anna Olovsdotter Löövs avhandlingsprojekt behandlar dragkings 
och dragkinging, det som hon benämner kungar och kungprak-
tiker. Hon använder kungpraktiken som utgångspunkt för att 
analysera subjektivitet, genus, sexualitet och feministisk politik. 
Signe Bremer behandlar vårdsituationen för transsexuella patienter 
och kroppslig väntan ur ett etnografiskt och fenomenologiskt per-
spektiv. Lisa Guntram studerar unga kvinnor som i sina tonår har 
fått reda på att deras könsutveckling anses vara atypisk. Studien 
syftar till att undersöka samhälleliga och kulturella normer om 
mäns och kvinnors kroppar och att föra en diskussion om norma-
litet, kön och genus samt kroppsliga förändringar. Peter Forsberg 
vill med queer teologi som undersökningsfält visa det potentiellt 
problematiska i att förstå transpersoners erfarenheter utifrån que-
erteoretiska idéer om könsfluiditet och hur de hänger samman 
med ett utifrånperspektiv.  Tobias Raun undersöker vad han kallar 
skärmfödelser (screenbirths) i videobloggar på nätet, det vill säga 
hur transpersoner dokumenterar sin korrigeringsprocess med hjälp 
av videobloggar på youtube. 

71  Kroon 2007

72  Bergström 2007

73  Berg 2008
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När det gäller den teoretiska delen av avhandlingen som fokuserar 
feministisk etik, rättvisa och erkännande vill jag nämna några sär-
skilt viktiga avhandlingar. Ulla M. Holms avhandling Modrande & 
Praxis: en feministfilosofisk undersökning,74 undersöker moderskapet 
ur ett filosofiskt perspektiv och i detta företag diskuteras feminis-
tisk etik och teori, identitetsbegreppet och dess relation till essen-
tialistiska och konstruktivistiska teorier, samt likhet och olikhet. 
Holm gör en distinktion mellan realessens och nominalessens och 
ontologisk essens och accens som är tillämpbar på förståelsen av 
identitet. Modrande ses av Holm som en praxis, det vill säga en 
mellanmänsklig aktivitet genom vilken människor formas, termen 
ska särskiljas från det biologiska moderskapet.  Karin Sporres av-
handling Först när vi får ansikten: ett flerkulturellt samtal om femi-
nism, etik och teologi75 behandlat frågor om rättvisa mellan män och 
kvinnor globalt. Sporre uppmärksammar kvinnors olika livsvillkor 
och erfarenheter för att frammana nya ansikten och röster. Sporre 
diskuterar också kontextualitet och universalism inom etiken samt 
hur en mångkulturell öppen feminism kan formuleras teoretiskt. 
Staffan Nilssons avhandling Den potentiella människan: en undersök-
ning av teorier om självförverkligande76 behandlar frågor om självför-
verkligandets innebörd. Nilsson undersöker fem olika teorier om 
självförverkligande från psykologi, teologi och filosofi.  En tematik 
som framkommer är dessa teoriers oförmåga att hantera erfaren-
heter av dödlighet, förlust och beroende, vilket Nilsson menar är 
ett tillkortakommande och att en godtagbar teori om självförverk-
ligande bör innehålla redskap att hantera dessa.  Victoria Farelds 
avhandling Att vara inom sig utom sig: Charles Taylor, erkännande och 
Hegels aktualitet,77 är en kritisk analys av Taylors erkännandebe-
grepp som enligt Fareld inte tar tillräcklig hänsyn till det utom 
sig vara, utsatthet och sårbarhet människan befinner sig i. Fareld 
föreslår därför ett erkännandebegrepp som tar sin utgångspunkt i 
utsatthet, sårbarhet och beroende. 

74 Holm1993

75 Sporre 1999

76 Nilsson 2005

77 Fareld 2007
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Avhandlingens disposition

Avhandlingen är strukturerad efter tankefiguren ’att vara som/den 
en är’ och det dubbla syftet att undersöka begreppen rättvisa och 
erkännande i relation till identitet genom tankefiguren och att for-
mulera en möjlig(görande) erkännande-etik. Tankefiguren intro-
duceras i det avhandlingens introduktion där också syfte och frå-
geställningar anges, metod och tillvägagångssätt presenteras och 
diskuteras, vidare ett resonemang om begreppsförståelse, en pre-
sentation av trans*kontexten, samt teoretiska perspektiv på cen-
trala begrepp som till exempel identitet, rättvisa och erkännande. 
Här anges teoretiska perspektiv som jag kommer att använda mig 
av eller förhålla mig till. I det första och andra kapitlet under-
söks tankefiguren ’att vara som/den en är’ genom tal om identitet 
i en trans*kontext. Det första kapitlet behandlar transbiografiskt 
tal och det andra transpolitiskt tal. Här presenteras olika centrala 
teman som emanerar ur tankefiguren och som är centrala för hur 
rättvisa och erkännande kan förstås genom tal om identitet, rättvi-
sa och erkännande. Tankefiguren ’att vara som/den en är’ vägleder 
sedan den etisk-teoretiska diskussionen över begreppen identitet, 
rättvisa och erkännande genom avhandlingen tillsammans med de 
teman som framkommit genom undersökningen av talet om iden-
titet i trans*kontexten. I kapitel tre undersöks rättvisebegreppet 
hos Iris Marion Young genom att identifiera och diskutera olika 
tematiska kategorier hos begreppet. Vidare undersöks erkännan-
debegreppet hos Young, vilken är relationen mellan rättvisa och 
erkännande i hennes teori om olikhetspolitik? I kapitel fyra un-
dersöks erkännandebegreppet närmare. Centrala tematiska katego-
rier hos erkännandebegreppet kartläggs med hjälp av bland andra 
Nancy Frasers, Axel Honneths, och Judith Butlers diskussioner 
om erkännande. Därmed erhålls en dialogisk ram med vars hjälp 
jag ämnar göra en tolkning av Youngs erkännandebegrepp. Även 
denna diskussion orienterar sig utifrån tankefiguren. I det femte 
kapitlet sammanfattas undersökningens centrala diskussioner och 
resultat. Jag ämnar svara på frågan om hur rättvisa och erkännande 
bör förstås i relation till identitet, särskilt relaterat till tankefigu-
ren samt diskutera eventuella dilemman som identitetspolitik och 
erkännande-etik föranleder. Slutligen ämnar jag formulera en öp-
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pen och flexibel möjlig(görande) erkännande-etik genom att spe-
cificera öppna och flexibla erkännandeprinciper. 
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Kapitel i

Tal och föreställningar om 
identitet i en transbiografisk 
kontext

My parents gave dinner parties for their friends every few months, 
and once, when I was about eight or ten years old, a visiting 

couple was invited who had moved out of the area when I was an in-
fant. The woman saw me standing next to my father and she said to 
him, “Oh, Ray, your son is the spitting image of you.” My father, in a 
moment of absurd humor only he and I shared, clapped me affectionately 
on the shoulder and replied proudly, “That’s my boy”. Then he gently 
said to me, “Go to your room.” It was a Saturday and I was wearing 
my ‘play clothes’, jeans and a T-shirt, nothing particularly gender-
specific by today’s standards. Yet this incident typifies my particular 
transgender experience: people often perceived me as a boy, sometimes even 
when I was wearing a dress. Though some people might find it absurd 
that others would see me as male, for me the absurdity occurred when 
people interpreted me as female, yet I understood I was absurdly expec-
ted to act in ways that would support their beliefs, not my own. Some 
parents might have told the woman about her “mistake” after I had left 
the room; perhaps she would laugh with embarrassment and apologize, 
and they would commiserate over the difficulties of ill-mannered child-
ren. I don’t think my father would have done that, though. I think his 
goal was to avoid making a guest uncomfortable. That left me hidden, 
invisible, perhaps due to his fear about how my gender variance might 

be interpreted by others.”78

78  Green 2004, 12
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I detta kapitel undersöks tal om identitet i en transbiografisk 
kontext, såsom det förekommer i biografiska berättelser av 

olika slag, mestadels i självbiografier, men också i informations-
materiel och forskningsmässiga undersökningar. Undersökningen 
relaterar till tankefiguren ’att vara som/den en är’ och syftar till 
att förstå identitetserfarenhet och föreställningar om identitet i en 
trans*kontext79, särskilt i relation till möjligheter och begräns-
ningar av förmågan att ’vara som/den en är’. Undersökningen syf-
tar till en fördjupad och situerad förståelse av begreppen rättvisa 
och erkännande. Identitetserfarenhet syftar på en reflexiv erfaren-
het av ett själv som resulterar i självkategorisering och självbe-
nämning och är av betydelse för undersökningen genom att vara 
grundläggande för tal om identitet. 

Citatet ovan uttrycker flera intressanta frågeställningar som 
behandlas i detta kapitel. Det berättar om den osäkerhet och obe-
kvämlighet som pappan känner inför barnets könsvariation, vidare 
om en rädsla för att könsvariationen ska skapa obekväma känslor 
hos gästen vid ’upptäckt’ av den ’felaktiga’ könskategoriseringen. 
Detta visar på en osäkerhet och rädsla som en förälder kan känna 
inför sitt barns könsvariation. Social kunskap är viktigt på en bred 
samhällelig nivå för att öka medvetenheten om könsvariation. Syf-
tet är att förbereda föräldrar, släktingar, vänner och skolpersonal på 
vad könsvarierade identiteter och transsexualism kan innebära för 
barn och ungdomar. Citatet visar vidare på sårbarheten hos James 
(pojken i citatet) som känner sig osynliggjord och gömd genom 
sin pappas reaktion inför gästens ’felkategorisering’ som enligt 
James är rätt en korrekt kategorisering. Därmed får James bära 
ansvaret för misstaget genom att bli förvisad till sitt rum för att 
förhindra att det uppdagas. Konsekvensen är att James upplever 
sig vara osynlig, fast pappan faktiskt sagt ”… that’s my boy” vilket 
skulle kunna ha tolkats som ett erkännande av pojkens könsiden-
titet, men det verkar som att James inser att det handlar om att 
dölja gästens misstag. Självets osynlighet och vikten av att bli sedd 
som/den en är framstår som ett centralt tema i detta kapitel. Den 
vardagsmässiga erfarenheten av en verklig identitet i konflikt med 

79 Stjärnan i termen trans*kontext markerar att det handlar om en flerstämmig 
kontext.
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en förmåga att uttrycka den är ett annat centralt tema. Identitets-
erfarenheten av att vara i ’fel kropp’ kan sägas vara ett uttryck för 
detta. Utifrån sett betraktas ofta transsexualism som en maskerad, 
där den vid födseln angivna könstillhörigheten utgör den verkliga 
könsidentiteten och den självidentifierade identiteten uppfattas 
som något som den transsexuella låtsas vara, genom ett rollspel och 
en iscensättning. Emedan det omvända gäller för den transsexu-
ella personen som erfar den vid födseln angivna könstillhörigheten 
som felaktig och försöken till anpassning till och iscensättning av 
den upplevs som en maskerad.80

”Though some people might find it absurd that others would 
see me as male, for me the absurdity occurred when people in-
terpreted me as female…”81 

Trans*kontexten
Med trans*kontext menar jag sammanhang där könsvariera-
de identitetskategorier är centrala. Egentligen är det flera olika 
trans*kontexter, vilket stjärnan indikerar. De röster som fram-
kommer i avhandlingen är exempel tagna ur en trans*kontext och 
representerar inte en trans*verklighet. 

Det material jag har använt i detta kapitel är främst hämtad 
från transbiografiska berättelser82, både självbiografier, vetenskap-
liga böcker och artiklar med en biografisk prägel, informations-
material, tidningsartiklar och i vissa fall bloggar eller hemsidor. 
Urvalet har gjorts genom att den ena läsningen lett till en annan 
och så vidare. Min läsning har varit instrumentell och jag har låtit 
mig vägledas av tal om identitet, rättvisa och erkännande, särskilt 
genom tankefiguren ’att vara som/den en är’. Detta har styrt min 
läsning och det urval av exempel jag har valt. Vissa teman har 

80  Cromwell 1999, 38 ff.

81  Green 2004, 12

82 De monografier jag använt mig av är; Green 2004, vidare har jag använt Cromwell 
1999, Prosser 1998, Valentine 2007, Stryker och Whittle 2006, Shrage 2009, 
Griggs 2004, Zander 2003, Just Evelyn 1998, Halberstam 1998. Jag har också 
använt mig av RFSL:s informationsmaterial.
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visat sig särskilt centrala eller betydelsefulla för förståelsen av de 
begrepp jag är intresserad av att undersöka i ljuset (och ljudet) av 
trans*kontexten, till exempel synlighet och naturlighet/verklig-
het och äkthet. Dessa har då framträtt som nyckelord i den vidare 
undersökningen. Jag menar att detta har varit ett nödvändigt sätt 
att läsa och att därför vissa aspekter och teman i trans*kontexten är 
utelämnade eller helt enkelt frånvarande.  Jag motiverar det främst 
genom att undersökningen är tillägnad en normativ förståelse av 
begreppen rättvisa och erkännande, särskilt i en trans*kontext, 
vilket medger en sådan avgränsning. Jag gör inga anspråk på att 
beskriva trans*kontexten som en trans*verklighet, snarare har 
jag valt några centrala etiska aspekter att belysa i den. Valet att 
exemplifiera en identitetsbaserad social rörelse med hjälp av en 
trans*kontext motiveras av att det är en relativt nyformad social 
rörelse och därför representerar en identitetspolitisk kontext som 
innehåller en dynamik som är normativt intressant framförallt ur 
ett erkännandeperspektiv, men också därför att den visar på en vik-
tig rättviseproblematik.  

”Since puberty I more or less felt like I was not, or am not, 
male even though of course that’s what the world sees me as 
when I’m walking down the sidewalk or I’m working at the 
firehouse, whatever. I never felt that way. I always felt like I 
am a woman. I was a woman, or I am a woman, or I was meant 
to have been a woman at birth or whatever, but no one can see 
me. It’s almost like I’m wearing a costume on the outside. This 
male body is not really me. And I’m screaming to get out but 
of course I can’t get out because no one would really accept that, 
my parents especially.”83 

Citatet relaterar till en känsla av att vara osynlig, som personen 
uttrycker det – ”ingen kan se mig”. Vederbörande talar också om 
känslan av att ha en kostym på sig och att den manliga kroppen 
egentligen inte är hon. Jag tolkar detta som att det är ett uttryck 
för en erfarenhet av en ett äkta själv som inte kommer till uttryck 
genom den yttre anatomin. Även här uttrycks erfarenheten av att 

83  Girshik 2008, 61 (A)
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vara definierad av andra ”… like I was not, or am not, male even 
though of course that’s what the world sees me as…”.  Jag tolkar 
det som att denna upplevelse är kopplad till en känsla av falskhet. 
En känsla av att vara falsk i och med att den person som andra 
ser inte är den vederbörande själv upplever att hen egentligen är. 
Detta innebär både en känsla av falskhet och en frustration av att 
bli bemött som en person en inte är och en indignation över omöj-
ligheten ’att vara som/den en är’.

Att passera eller inte – en akt av erkännande eller  
osynliggörande?

“Walking down the street in San Francisco or in New York 
City, Tokyo, Sydney, Paris or Rome, no one takes any special 
interest in me. I am just another man, invisible, no one spe-
cial. I remember what it was first like to feel that anonymity as 
testosterone gradually obliterated the androgyny that for most 
of my life made others uncomfortable in my presence. It was a 
great relief to be able to shake off layers of defensive behaviours 
developed to communicate my humanity from inside my un-
categorizability. It was a joy to be assumed human for a change; 
instead of gawked at, scrutinized for signs of any gender. Now, 
whenever I stand up in front of a college class or a corporate 
training session, or make any public statement in support of 
transgendered or transsexual people, I am scrutinized for signs 
of my previous sex, even though my gender is perfectly obvious, 
reinforced by my male appearance.84

Att passera, det vill säga att bli sedd som och bemött som/den en 
är, i enlighet med den självidentifierade identiteten är en viktig 
del i många transpersoners liv. I citatet betonar Jamison Green 
anonymitetskänslan i själva passerandet, att vara en i mängden och 
smälta in. Anonymitets-osynligheten beskrivs som efterlängtad 
och positiv, det förefaller vara en lättnad att inte utmärka sig. Det 
är en osynlighet som är nära besläktad med normalitet, genom att 
det normala är något som tas för givet och inte märks. Icke-kate-

84  Green 2004, 182
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goriserbarheten som han talar om att androgyniteten innebär om-
vandlas till obegriplighet.85 Green beskriver det som en känsla av 
att omgivningen letar efter tecken på något könsuttryck som går 
att placera för att begripliggöra och relatera till. Det framkommer 
vidare att det är testosteronet som medger passerandet. Testostero-
net verkar utgöra en skiljelinje i Greens liv, skillnaden mellan an-
drogynitet (att vara obegriplig) och normalitet (att vara begriplig 
som man). Berättaren beskriver den förvirring som androgyniteten 
resulterade i och den kontrasterade känslan av bekvämlighet han 
upplever efter den hormonella behandlingen. Green relaterar skill-Green relaterar skill-
naden till mänsklighet: “It was a joy to be assumed human for a 
change.”86

“No matter how comfortable I felt with myself, the fact remai-
ned that I never knew when people around me would threaten 
or challenge me because they didn’t think I was acceptable. Ri-
ding on BART, the Bay Area’s version of the subway, a man sta-
red at me from across the aisle and then began yelling, “What is 
that? That’s a woman! Christ, it’s a fucking woman!” Terrified 
I got off at the next stop. If I had been a woman, I might have 
reacted differently. I began to struggle consciously with what I 
called the lie in my existence: if people perceived me as male, 
I had to worry about whether they might find out that I had a 
female body, and then would feel betrayed or deceived and en-
titled to punish me for it. But if people perceived me as female 
and treated me the way they treated women in general (even if 
this was polite, respectful or deferential), I felt invisible, as if I 
didn’t exist.”87 

Här beskrivs utsattheten som androgyniteten och icke-kategoriser-
barheten försätter honom i. Han beskriver hur han tidigare försökt 
att kommunicera sin mänsklighet inifrån icke-kategoriserbarheten 
”… layers of defensive behaviours developed to communicate my 

85  Butler 2004, 30

86  Green 2004, 182

87  Green 2004, 21
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humanity from inside my uncategorizability”88. Icke-kategoriser-
barheten beskrivs som något som omger honom och som något 
han försöker att kommunicera sin mänsklighet inifrån. Som om 
mänskligheten finns inuti honom, men skyms av icke-kategori-
serbarheten. Det tvetydiga i att inte vara helt bekväm eller trygg 
varken med att bli sedd som man eller kvinna framkommer tydligt 
i citatet ovan. Green beskriver å ena sidan rädslan för att avslöjas 
med att ha en kvinnlig kropp när han passerade som man och att 
då bli utsatt för hot eller våld och å andra sidan känslan av att vara 
osynlig, som om han inte existerade när omgivningen såg honom 
som kvinna. 

”To find that you are fundamentally unintelligible (indeed, that 
the laws of culture and language find you to be an impossibili-
ty) is to find that you have not yet achieved access to the human, 
to find yourself speaking only and always as if you were human, 
but with the sense that you are not, to find that your language 
is hollow, that no recognition is forthcoming because the norms 
by which recognition takes place are not in your favour.”89

Butler uttrycker obegriplighetens konsekvenser på ett sätt som 
kopplar till Greens erfarenhet av att försöka att kommunicera sin 
mänsklighet inifrån icke-kategoriserbarheten. Att uppfattas som 
en människa bland andra människor förefaller vara en central del 
av att passera, någon passerar”… as if you were human”. Det som 
är betydelsefullt är relationen mellan möjligheten att passera och 
att vara begriplig som människa.90 För att se personen i en män-
niska måste vi känna igen henom. Obegripligheten innebär ett 
förfrämligande, människan förfrämligas och avhumaniseras genom 
avståndet till andra och till normaliteten. 

”Passing means hiding. Passsing means invisibility.”91 

88  Green 2004, 21

89  Butler 2004, 30

90  Butler 2004, 24 ff.

91  Feinberg 2006, 207
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Begreppet att passera är i sig problematiskt, dels i och med den 
normalitetsdiskurs som underligger resonemanget och dels genom 
det antagande om bedrägeri som ryms implicit i föreställningen 
om att passera. Att passera kan förstås som att framstå som ’nor-
mal’ och konnoterar en lyckad lögn eller illusion, så god att den 
lurar omgivningen att tro att vederbörande är någon annan än den 
hen är. Halberstam beskriver passerandet som ”…. a self that mas-
querades as another kind of self and does so succesfully”92 Jason 
Cromwell betonar att passerandet handlar om att bli sedd som den 
en faktiskt är.  

”Many transpeople feel they are passing, ”doing drag,” and li-
ving a lie when they attempt to live in their assigned sex; for 
them, doing so is a matter of disguise, masquerade, and preten-
se. Rather than passing, many FTMs and transmen feel they are 
being seen as their true selves in living, dressing and behaving 
as men. Being seen rather than being read is an important dis-
tinction. The latter implies an intent to deceive and falsehood; 
the former is a recognition that there is no deception and that 
observers see those whom they observe as they see themselves.”93

Att passera kan förstås som ett slags erkännande. Att passera är 
detsamma som att bli sedd som/den en är vilket innebär att vara 
igenkänd som den specifika person en är, men också som en män-
niska bland andra. Passerandet pekar därmed på ett tvådimensio-
nellt erkännande, dels ett erkännande som människa (en medbor-
gare) och dels ett erkännande som en specifik person (ett subjekt). 
Erkännande som människa handlar om inkludering och tillhö-
rande i ett kollektiv och vilar på likhet. Det handlar för det första 
om en grundläggande deskriptiv likhet i och med människovarat 
och för det andra om en normativ likhet i värde som berättigar till 
mänskliga och medborgerliga rättigheter. Erkännande som person 
vilar istället på olikhet och partikularitet, att bli sedd och mött 
som den en är i mellanmänsklig interaktion. Partikulariteten bör 
förstås som kontextuell och relationell. Erkännande som människa 

92  Halberstam 1998, 21

93  Cromwell 1999, 39
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och som person utesluter inte varandra utan samverkar så att de i 
vissa avseenden är varandras förutsättningar.  Igenkännandet gör 
erkännande möjligt och händer när någon blir sedd och respek-
terad ’som/den hen är’. Den erkännandehandling som passerandet 
innebär är inte medveten, den ligger i ett omedvetet igenkännande 
som kommer sig av en synliggjord begriplighet. Erkännande som 
människa uppmanar dock till erkännande av person och olikhet 
även i sådana fall då varken begriplighet eller förståelse föreligger.  

“I guess non-trans people can never understand what it feels 
like for a 48-year old transsexual woman … to be greeted with 
“young lady” by an older woman, or the feelings evoked by 
being called “dear” and “gorgeous” by the men at the neighbou-
ring table.”94 “… For the first time in my life I felt unquestio-
ningly accepted as a woman by such a big group of people, the 
last ‘proof’ being an older woman who explained to her friend 
that “She’s a physicist working with railways – not the most 
common choice for a girl!”95 

Förmågan att passera är, för flertalet avhängig tillgången till god 
vård. I transsexuellas fall handlar det om tillgång till utredning 
för transsexualism, ett erhållande av diagnosen transsexualism och 
genomgången könskorrigering. En lyckad könskorrigering kan 
sägas bestå i den erhållna förmågan att passera. Detta är av cen-
tral betydelse för transsexuella personers välbefinnande och för att 
möjliggöra den personliga könsidentiteten. En etisk frågeställning 
kopplad till detta är frågan om god vård för transsexuella, vad den 
består i och vem som har tillgång till den och på vilka grunder. 
Vårdens bemötande av och kunskapsnivå om transsexualism har 
kritiserats i Socialstyrelsens rapport Transsexuella och övriga personer 
med könsidentitetsstörningar: Rättsliga villkor för fastställelse av köns-
tillhörighet samt vård och stöd för att vara bristfällig. Socialstyrelsen 
föreslår i syfte att åtgärda detta bland annat framställande av infor-
mationsmaterial (om villkor och vilka steg som ingår i processen) 
som riktar sig till vårdsökande och anhöriga och en kunskapsöver-

94  Zander 2003, 43

95  Zander 2003, 46
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sikt som riktar sig till vårdpersonal. Vidare föreslås samverkan och 
standardisering av vården för att motverka skillnader i tillgång 
till vård och väntetider. Större insyn i utredningsproceduren och 
om bedömningsgrunder och mer lättillgänglig information av vad 
som väntar och vilka villkor som gäller för den som ansöker om 
könskorrigering är resultat som eftersträvas. 

Citaten visar på vikten av att bli sedd ’som/den en är’. Att bli 
kallad ”…young lady” blir ett bevis på att en har blivit sedd på 
samma sätt som en ser sig själv. 

Synlighetens dimensioner 
Idealet att passera medverkar till transpersoners osynlighet i sam-
hället.  Egentligen är det den transsexuella erfarenheten som osyn-
liggörs, vad det är och innebär att vara transsexuell. Sandy Stone 
har kritiserat passerande-idealet för att innebära en förnekelse av 
komplexiteten hos den transsexuella identiteten och ett utplå-
nande av den tidigare könsrollen.96 I passerandeidealet ingår ofta 
att dölja sitt förflutna för att helt och fullt framstå som/den en 
är. Tecken på den gamla könstillhörigheten uppvisar en oönskad 
ambivalens och risken att bli ’avslöjad som bedragare (enligt en 
strikt biologisk-symmetrisk uppfattning om kön). Den osynlig-
heten som passerandet innebär medverkar till att kännedomen och 
kunskapen om transpersoner är låg. Judith Halberstam har beskri-
vit denna osynlighet som en effekt av könskategoriernas elastistici-
tet.97 Halberstam beskriver det som att könskategorierna tänjs för 
att kunna omfatta även svårtydbarheter, eftersom den imaginära 
könsföreställningen enbart tillåter och känner igen två kön tvingas 
intrycken in i endera kategorin (eftersom ingen annan möjlighet 
presenterats). Elasticiteten underbygger därmed osynligheten och 
befäster de binära könsnormerna. 

Enligt Stone ligger skillnaden mellan biologiska och transsexu-
ella könsidentiteter i erfarenheten snarare än i kroppens biologi.98 
Att ge den transsexuella könserfarenheten en specifik könsstatus 
är samtidigt ett sätt att skriva in den i ett annorlundaskap. Tran-

96  Stone 2006

97  Halberstam 1998, 20, 27

98  Stone 2006 
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skönade erfarenheter är ett sätt bland flera att vara könad på. Det 
förefaller som om en transsexuell manlig eller kvinnlig könsiden-
titeten för den enskilda personen erfars som entydig och verklig på 
samma sätt som för icke-transkönade män och kvinnor, med den 
skillnaden att omgivningen inte uppfattar det så. 

“People who have bodies that match their gender identity take 
their bodies for granted in their process of identity formation. 
Transgendered and transsexual people don’t have that luxury. 
We have to approach identity from another angle. We come to 
understand and accept (to one degree or another) our masculini-
ty or femininity and its relation to our femaleness or maleness, 
but it’s the body that gives us problems – it’s the body that we 
have to deal with (whether we dress it up or alter it hormonally 
and/or surgically) in order to express our deepest sense of self.”99 

Könserfarenhet är en varierad och komplex erfarenhet som för de 
flesta innehåller mer eller mindre variation. Det finns spänningar 
inom och utom trans*kontexten som rör huruvida transsexualism 
är en sjukdom, en identitet eller ett sätt att vara könad (bland flera 
andra) på. Det finns också spänningar mellan de som väljer att pas-
sera i tystnad och osynlighet och de som hävdar vikten av synlig-
het och öppenhet om sin transsexualism. De förstnämnda önskar 
leva fullt ut i den manliga eller kvinnliga könsidentiteten efter 
korrigeringen, medan de sistnämnda hävdar att det är detsamma 
som att blunda för en central del av den egna identiteten, samt att 
det är politiskt viktigt med synlighet och öppenhet. Detta kan be-
skrivas som en konflikt mellan personlig anonymitet och politisk 
öppenhet. 

Verklighetens män och kvinnor 
Patientföreningen Benjamin uttrycker en uppfattning om transsex-
ualism som innebär att det är ett handikapp som genom korrige-
ring rättas till och som därefter inte längre är ett handikapp.100 
Resonemanget innebär att efter behandling och korrigering anses 

99  Green 2004, 36

100  Se www.foreningenbenjamin.se  



-        58        --        58        -

kapItel I

personen vara frisk och könsidentiteten fastställd. Den transsexu-
ella är inte längre transsexuell utan endera kvinna eller man. San-
dy Stone problematiserar dock denna bild av transsexualism och 
menar att man aldrig slutar vara transsexuell. Den transsexuella 
erfarenheten och de erfarenheter någon gjort i en annan kropp, en 
annorlunda könad kropp, är en del av identiteten.101 

”Man kan aldrig bli en ”vanlig” kvinna – biologiskt, genetiskt 
och socialt – det förefaller de flesta TS-kvinnor jag träffat vara 
överens om. Det är möjligt att gå från en mans kropp till en 
kvinnas rent fysiskt, men den samlade erfarenheten kommer 
för alltid att finnas med som en del av ditt liv. ”Vanliga” kvin-
nor genomgår inte transition. ”Vanliga” kvinnor blir till genom 
idog uppfostran.”102

Citatet påvisar en erfarenhetsmässig skillnad mellan icke-transkö-
nade kvinnor och transsexuella kvinnor. Det görs också gällande 
att skillnaden är påtaglig och central för den specifikt könade erfa-
renheten. Det handlar om en specifikt transkönad erfarenhet som 
påverkar könsidentiten, bland annat genom en fysisk erfarenhet av 
en annan könstillhörighet. 

“When I come out now it is to note that my experience is dif-
ferent from that of other men because I spent forty years in a 
female body; not that I used to be a woman, but that I have a 
bit more knowledge about what a woman experiences than do 
other men.”103 

Citatet tydliggör att det handlar om en erfarenhet som icke-tran-
skönade personer saknar. 

101  Stone 2006, 221-235

102  Grandin 2002, 209 - 228

103  Green 2004, 43
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”Det finns de (transsexuella kvinnor) som säger att jag är kvin-
na. Det tycker inte jag man kan säga, för jag är en transsexuell 
kvinna men jag är inte en biologisk kvinna. (…) Förut skämdes 
jag över det, nu är jag stolt över det.”104

Här betonas en olikhet som antas vara verklig och av betydelse, 
mellan biologiska kvinnor och transsexuella kvinnor. Skillnaden 
görs i syfte att poängtera den erfarenhetsmässiga skillnaden. Frå-
gan är vilken betydelse termen ”biologisk” ges i sammanhanget 
och vad skillnaden består i. Uttalandet innehåller också en anty-
dan om att det är den kroppsliga erfarenheten som bestämmer en 
könsidentitet, eftersom det som avgör att personen menar sig vara 
en transsexuell kvinna till skillnad från en biologisk kvinna är att 
hon inte är en biologisk kvinna. Vad innebär det egentligen att 
vara (eller inte vara) biologisk kvinna? Vad är det som säger att en 
kvinna inte kan ha en kroppslig manlig erfarenhet som en del av 
den egna könsidentiteten utan att kalla sig transsexuell kvinna. 
Vad är det som gör en kvinna med manlig erfarenhet mindre bio-
logisk än andra kvinnor? Distinktionen mellan en transsexuell och 
en biologisk kvinna vilar på en uppfattning om att den transsexu-
ella identiteten är frånkopplad biologi och kropp och enbart görs 
genom ett själsligt medvetande. Transsexuella berättelser om att 
vara född i fel kropp kan medverka till denna uppfattning genom 
att låta påskina en tydlig åtskillnad mellan kropp och själ. Erfa-
renheten av att vara i fel kropp bör förstås tas hänsyn till, men det 
finns flera möjliga tolkningar av vad det innebär, till exempel kan 
man tänka sig en tolkning som medger kroppslig erfarenhet som 
inte känns igen av omgivningen. Människor gör olika erfarenheter, 
biologiska, kroppsliga och själsliga som identiteter vilar på. Livs-
erfarenheter som dessa går svårligen att skilja åt, och vad som räk-
nas som en biologisk erfarenhet handlar om hur man tolkar termen 
biologi. Termen biologi kan brytas ner i dess grekiska termrötter 
som är ’bios’ som betyder liv och ’logos’ som betyder berättelse 
eller lära. Biologi är sålunda en berättelse om liv som vilar på en 
androcentrisk, biologistisk och positivistisk vetenskapsberättelse 
om liv som givits företräde framför anda tolkningar. 105 

104  Jennifer i  Darj och Nathorst-Böös 2008, 17

105  Se, t.ex. Holm 1993, 92 och Haraway 1991
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Sandy Stone menar att det är viktigt att betona den transsexu-
ella erfarenheten i den egna könsidentiteten.106 Stone förespråkar 
vad hon kallar posttransexualism, vilket innebär en bekräftelse av 
den transkönade erfarenheten som en faktisk del i den identitets-
erfarenhet som utgör grunden för den kvinna eller man någon är. 
Stones ståndpunkt hänger samman med ett öppenhets- och synlig-
hetsideal. Den transsexuella erfarenhetens bekräftelse motiveras av 
ett äkthetsideal. Det förefaller vara viktigt att vara sann mot sig 
själv och och sin omgivning genom att ge sig tillkänna som/den 
en är och inte dölja den egna bakgrunden eller erfarenheten. Därför 
kritiserar Stone passerandeidealet som enligt henne innebär falsk-
het och osynlighet. Det finns ett yttre politiskt ansvar gentemot 
andra i samma situation. Transpersoners synlighet och som förebil-
der underlättar processen för andra, särskilt för unga transpersoner. 
Green diskuterar på samma vis.

“I realized that if people like me did not tell the truth about us, 
how would anyone learn about the reality of transgendered and 
transsexual people’s lives? How else would those causes of fear 
and shame be eliminated?”107 

Att vara trans
Könsvariation innebär både en variation på den könsbinära mo-
dellen och en variation som frångår den. Här finns en intressant 
spänning inom trans*kontexten mellan å ena sidan accepterandet 
av en könsbinär symmetri och å andra sidan en könsasymmetrisk 
variation. Mellan dessa båda finns gemensamma element och rele-
vanta skillnader. En viktig skillnad är möjligheten till erkännande 
genom korrigering för den förstnämnda gruppen, vilket inte är en 
möjlighet för den sistnämnda gruppen. Bristen på möjlighet till 
erkännande är ett reellt etiskt problem för transpersoner som inte 
eftertraktar kroppslig eller medicinsk korrigering eller bara viss 
korrigering men önskar erhålla juridisk korrigering könsidenti-
teten.

106  Stone 2006

107  Green 2004, 42
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 ”I am a human being who would rather not be addressed as Ms. 
or Mr., mam or sir. I prefer to use gender-neutral pronouns like 
sie (pronounced like “see”) and hir (pronounced like “here”) to 
describe myself. I am a person who faces almost insurmountable 
difficulty when instructed to check off an “F” or an “M” box on 
identification papers. .. I’m not at odds with the fact that I was 
born female-bodied. Nor do I identify as an intermediate sex. 
I simply do not fit the prevalent Western concepts of what a 
woman or a man “should” look like. And that reality had dra-
matically changed my life.”108

Citatet inleds med att personen ifråga, Leslie Feinberg, påtalar sin 
egen mänsklighet ”…I am a human being.” Jag tolkar det som ett 
sätt att påvisa att mänskligheten går före könskategorisering. En 
är i första hand människa, i andra hand en könad människa. Sam-
tidigt framhävs vikten av att människoskapet bör gälla även i fall 
då en person inte passar in i den könsbinära modellen och oavsett 
hur personer identifierar sig könsmässigt. Feinberg beskriver också 
problemet med tilltal och identifikationspapper och den betydelse 
könskategorisering har i det att det ofta efterfrågas huruvida någon 
är man eller kvinna. Slutligen påpekar Feinberg att det inte är den 
kvinnliga kroppen som hen föddes med som är problemet utan att 
hen inte passar in i de tillgängliga könskategorierna med tillhöran-
de könsnormer. Vidare framkommer problematiken kring tvånget 
att anpassa sig till en mall där den egna identiteten inte ges ut-
rymme. Frågan om möjlighet till juridiskt erkännande av könsva-
rierade identiteter, eller juridiskt erkännande utan korrigering är 
också relevant för transsexuella barn, liksom för intersexuella och 
personer som får diagnosen ospecifierad könsidentitetsstörning. 
Diagnos innebär att man har en annan könsidentitetsstörning än 
transsexualism som (idag) inte berättigar till könskorrigering. So-
cialstyrelsen har kritiserat att juridisk och medicinsk korrigering 
enbart är förbehållet personer med diagnosen transsexualism och 
har föreslagit att personer med diagnosen ’ospecifik könsidenti-
tetsstörning’ ska kunna erhålla tillstånd för korrigering samt att 
öppna för möjligheten att erhålla juridisk könskorrigering utan 
medicinsk och kirurgisk korrigering. 

108  Feinberg 1998, 1
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De könsbinära normerna framställer den könsbinära modellen 
som naturlig och medverkar till att könsvariation uppfattas som 
avvikande. Judith Halberstam förhåller sig kritisk till föreställ-
ningen om ett ”tredje kön”, ett uttryck som ibland används som 
en möjlig lösning för de könsidentiteter som inte passar in i den 
könsbinära modellen109. Halberstam är kritisk mot idén och menar 
att den snarare befäster existerande binära könsnormer. Istället för 
att konstruera nya könskategorier utöver och vid sidan av de som 
antas (och på detta sätt fortsätter att förmedlas som om de vore) 
”riktiga” föreslår Halberstam destabilisering och dekonstruktion 
av föreställningar kring existerande könskategorier.110

På samma sätt kan flera andra termer som används för att be-
skriva könsvariation och könsmångfald kritiseras. De benämning-
ar som används är ofta formulerade utifrån, främst från medicinskt 
håll och från annan forskning än transstudier. Detta har inneburit 
att de blivit omtvistade och kritiserade från transpolitiskt håll. 
Som Leslie Feinberg påpekar i en text:

 “We didn’t choose these words. They don’t fit all of us. It’s hard 
to fight an oppression without a name connoting pride, a langu-
age that honours us.”111

Det finns ett antal benämningar på kategorier som är ämnade att 
lösa upp tvåkönsmodellen och dess normer. En del identifierar sig 
som könlösa, andra som intergender, transgender, transperson, bi-
gender, genderqueer och så vidare. Dessa kategorier är ett uttryck 
för ett norm- och kategorikritiskt perspektiv. Ytterligare andra 
vill inte kategorisera sig alls.

109 I vissa samhällen finns liknade kategoriska möjligheter, se t.ex. berdache, eller ’two-
spirits’ i Nordamerika och hjiras i Iniden. Exempel på dessa finns bl.a. beskrivna i 
boken Third Sex, Third Gender: Beyond Sexual Dimorhism in Culture and History, 
ed. Gilbert Herdt, 1996, Zone Books, New York. 

110  Halberstam 1998, 20 ff. 

111  Feinberg 2006
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”För mig är androgyniteten, obestämbarheten, ett ideal. Det 
är inte att vara könlös, utan att vara sig själv utan hänsyn till 
könsrollernas begränsningar. Att förbli trans hela livet, för mig 
är det ett viktigt personligt ställningstagande.”112 

Här kontrasteras det ’att vara sig själv’ mot att identifiera sig med 
en kategori. Att vara sig själv ges betydelsen av att vara fri från ka-
tegorisering och identitet. Befrielse från identitetskategorisering 
och obestämbarheten framställs som ett ideal. Att inte kategori-
seras blir viktigare än en korrekt kategorisering. Personen ifråga 
betonar dock att det inte handlar om att vara könlös. Den könser-
farenhet som uttrycks är en könad men obestämd transerfarenhet. 
Jag tolkar det som att obestämbarheten i det androgyna uttrycket 
och lekfullheten med variationen av könsuttryck och könsnormer 
ger utrymme för vad personen eftersträvar. Andy säger sig vilja 
vara trans livet ut. Att vara trans är både en slags identitetskate-
gori och en slags motidentitet, eller anti-identitet. 

Jag menar att det finns en viktig skillnad mellan personlig 
identitet och kollektiv identitet som bör betonas här. Trans kan 
mycket väl vara uttryck för en personlig identitet, som betonar 
flexibilitet i könsuttrycket. Det är ett sätt att uttrycka den per-
sonliga identitetens rörlighet och flexibilitet och samtidigt mot-
sätta sig att kategoriseras i en kollektiv transidentitetskategori. 
Trans uppfattas i citatet inte som en identitet, utan snarare som 
en transcendens av identitet. På samma sätt som termen queer 
ofta används som en politisk och/eller social (identitets)kategori 
för att både uttrycka något väsentligt om den egna personen och 
samtidigt ge uttryck för en politisk ståndpunkt som motsätter sig 
identitetskategoriseringar, används här begreppet trans i ett lik-
nande syfte.113 Det finns skäl att göra motstånd mot identitetska-
tegorisering, särskilt sådan som inte är självvald. Ett skäl vilar på 
självbestämmandeprincipen som i detta sammanhang berör rätten 
till självbenämnande och erkännande av den. Ytterligare ett skäl 
är bristen på icke-exkluderande och icke-stigmatiserande benäm-
ningar och kategorier. Är det möjligt att uttrycka sitt motstånd 

112  RFSL 2005, 16.

113  Se Gamson 1995, 390-407
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mot identitetskategorisering genom att skapa icke-kategorier el-
ler motkategorier som syftar till transcendens och upplösning av 
kategorier? Kategorisering är en nödvändig begriplighetsstrategi, 
genom kategoriseringar förstås omvärlden. Det är dock politiskt 
viktigt att framhålla när kategoriseringar påtvingas människor och 
resulterar i exkludering, stigmatisering och förtryck. Här kan Iris 
M. Youngs serialitetsbegrepp användas för att förstå och förändra 
identitetsföreställningar. Serialitet kan sägas ersätta eller fungera 
som ett annat sätt att förstå kategorier och kategorisering.114

Att fokusera likheter för att uppnå politisk enighet i ett föränd-
ringsarbete kan vara en strategisk nödvändighet för att formulera 
identitetsbaserade krav om rättvisa.115 Det strategiskt nödvändiga 
betonas genom Youngs resonemang om serialitet. Youngs formu-
lering av begreppet serialitet som ett sätt att tala om identitet 
och kategorier utan fixering är som jag ser det en möjlig lösning 
för den strategiska nödvändigheten av att hänvisa till identitet i 
politiskt förändringsarbete. Serialitet betonar att likheterna endast 
är tillfälliga och ingår i en serie som bildats genom en mer eller 
mindre tillfällig relation till något specifikt objekt, omständighet, 
berättelse eller mål. Genom seriella likheter formas löst samman-
satta seriella kollektiv. Serierna går in i och ut ur varandra, överlap-
par och korsar varandra och kollektiven. Om strategiskt nödvän-
diga politiska kategorier tänks och uttrycks i termer av serialitet 
blir det tillfälliga i likheterna uppenbart och därmed också det 
instabila och föränderliga hos de identitetskategorier som annars 
lätt uppfattas som fixerade entiteter.116 Identitetspolitiska krav om 
rättvisa kan formuleras genom en hänvisning till seriell kollektivi-
tet för att undvika essentialism och determinism.  

”A worthwhile politics requires both that we recognize differ-
ences and that we share a community; that we value both rela-
tionality and individuality. This ideal is worth striving for.”117

114  Se Young 1997, 12-37

115  Se Fraser 2003, 81 

116  Se Young 1997, 12-37

117  Phelan 1994, 15
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Hekman påpekar vikten av att skilja mellan en epistemologisk och 
en erfarenhetsmässig dimension av identitet.118 Hon talar om dessa 
båda perspektiv som två olika språkspel som orsakar förvirring när 
de blandas. Upplevelsen av en identitet ”… although construct-Upplevelsen av en identitet ”… although construct-
ed, is a stable and necessary component of human selfhood and 
agency.”119 Här görs gällande att erfarenheten av en stabil identitet 
är viktig att ta hänsyn till, liksom det mänskliga behovet av en 
sådan stabilitet, trots att identitetsbegreppet rent epistemologiskt 
och ontologiskt är tveksamt att hänvisa till. 

Vad innebär föreställningen om serialitet för könsidentitet 
och könskategorier? Jag menar att könskategorier i bemärkelsen 
seriella kollektiv har en frigörande potential. Det innebär att de 
är möjliga att tala om som meningsskapande kategorier, samti-
digt som serialiteten betonar tillfälligheten och det föränderliga 
hos kategorierna. De bildar ett kollektiv i relation till en kulturell 
föreställningsvärld om könsidentitet och könsuttryck, men också 
till föreställningar om kroppens och hormoners materialitet. Det 
skulle därmed kunna skapas utrymme för könsvariation genom 
nya serier.  

Att vara, eller förbli trans är ett ställningstagande mot idea-
let att passera, att förbli trans innebär ett synliggörande av den 
transade och könsvarierade identitetserfarenheten. Det är också ett 
ställningstagande mot den binära könsmodellen, en vägran att an-
passa och inrätta sig enligt förväntade symmetriska könsnormer. 
I möjliggörande och politiskt syfte är motidentitet ett viktigt 
verktyg, både för att formulera ett motstånd och för att förkropps-
liga ett ställningstagande, samt för att synliggöra en faktisk köns-
mångfald. Det handlar vidare om ett politiskt synliggörande som 
kan resultera i förvirring och obegriplighet, vilket i sig riskerar att 
resultera i misserkännande, men förvirringen kan också medverka 
till något positivt, det kan komma att uppstå det som Shildrick 
kallar normativa läckage så att en ny eller annan förståelse för kön 
uppkommer. Föreställningsvärlden kan vidgas en aning genom 
möten med det obegripligt icke-kategoriserbara och annorlun-

118  Hekman 1999, 18

119  Hekman 1999, 19
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da.120 Resonemanget visar på att det obegripliga också kan fungera 
som en positiv kraft. Motidentiteter skapar på så sätt könsmöjlig-
heter och möjliga identitetsföreställningar. Liksom Derrida menar 
att det som inte går att avgöra är det som är etiskt ansvarsfullt i 
kunskapsproduktion,121 menar jag att detsamma gäller könskate-
gorisering. Det innebär att existensen av icke-definitiva kunskaper 
och sanningar om kön och identitet, som det obestämbara köns-
varat bör erkännas. I epistemologin och ontologin bakom det obe-
stämbara finns en frigörande och möjliggörande dimension. Det-
samma gäller för det paradoxala och omöjliga i mot-identiteter och 
icke-identiteter. 

Synlighet och begriplighet; igenkänning

”Once I had to retrieve a wallet that I’d lost in a bus and I 
went to the bus station and the woman got on the phone and 
she said: ”I’ve got a young man in front of me who’s lost his 
wallet and his last name is ---, “ and then there’s this lull on 
the phone and then she looks up at me and she says, “You are a 
male aren’t you?” And I felt like saying, Can I get back to you? 
Can I mail that answer to you? Because I don’t have one for you 
right now for that kind of question. It was a very, very difficult 
moment actually, it was extremely humiliating… I said, “No, 
I’m female.”122

Citatet visar på det obekväma i att inte vara igenkännbar. Den vi-
sar också tydligt vad det innebär att inte ha personliga papper som 
överensstämmer med den självidentifierade könsidentiteten och 
könsuttrycket. Det riskerar att försätta personer i kränkande si-
tuationer. Det visar också på den förvirring som svårtydda könsut-
tryck orsakar vilket i sig beror på könsvariationens icke-existens i 
den kulturella föreställningsvärlden och den osynlighet som följer 
därav. Framförallt visar citatet på den misserkännande effekt okun-
skap kan innebära och därmed på vikten av information och ut-

120  Shildrick 2005, 11 ff.

121  Shildrick 2005, 11 ff.

122  Girshik 2008, 41
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bildning för att främja synlighet och kännedom om könsvariation 
i samhället.  På engelska finns här en intressant semantisk analogi 
till erkännande genom engelskans recognition som både markerar 
en bekräftelse och ett igenkännande. Denna koppling görs tydlig 
i Judith Butlers erkännandebegrepp. Hos Butler kopplas detta till 
begriplighet och möjlighet, så att igenkännande vilar på begrip-
lighet, en begriplighet som också möjliggör och underligger ett 
normativt och ömsesidigt erkännande.123 

Synligheten påverkar omgivningens föreställningsbild av möj-
liga könskategorier och könsuttryck. Genom att synliggöra en ex-
isterande könsvariation och mångfald möjliggörs dessa kategorier 
som alternativa i den sociala och kulturella föreställningsvärlden. 
Synlighet är av stor vikt särskilt för unga transsexuella och trans-
personer. Att vara öppen med sin transsexualism är dock förenat 
med risker för den enskilda individen, risk för diskriminering, ute-
slutning och våld, men också för att öka fördomar. Citatet visar på 
dubbelheten i den politiska synlighetsfrågan:

“How do we manage visibility? If we are visible, we risk being 
mistreated; if we are invisible, no one will understand what 
our social and medical needs are. If we are visible, we risk be-
ing judged inferior or unreal, inauthentic; if we are invisible 
we risk being discovered and cast out, again because no one is 
educated.”124 

Individer blir osynliga (i sitt personskap) och samtidigt utmär-
kande i sin olikhet och stereotypiseras genom en dominerande 
grupps perspektiv på gruppen. Obegripligheten som kommer sig 
av uttryck som det inte finns utrymme för i föreställningsvärlden 
tillåter förutfattade och fördomsfulla föreställningar. Young menar 
att det handlar om ett förtryck som hon kallar kulturell imperia-
lism när en dominerande grupps perspektiv osynliggör och/eller 
stereotypiserar personer och olikheter. Normaliteten upprätthålls 
när det obegripliga omvandlas till antingen osynlighet eller av-

123  Butler 2004, 17 ff.

124  Green 2004, 180
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vikelse som en synliggjord kontrast till det normala.125 Förtrycket 
resulterar i ontologiska konsekvenser som en dubbeltydig (o)syn-
lighet vilket innebär att personer dels är synliga genom stereotypa 
förutfattade meningar och dels är osynliga som personer. Denna 
mångbottnade synlighetsdiskurs är karaktäriserande för transper-
soners situation. En nyckelaspekt när det gäller könsvariationers 
osynlighet är den normativa koppling till erkännande och möjliga 
existenser den innebär. Det könsvarierade subjektets avsaknad av 
möjlighet att vara (verklig) är en orättviseaspekt som direkt relate-
rar till identitetsbaserat misserkännande.126

”Victims of cultural imperialism are thereby rendered invisible 
as subjects, as persons with their own perspective and group-
specific experience and interests.”127

Att passera är en fråga om synlighet, att bli sedd ’som/den en är’, 
inte om förställning och eller förklädnad.128 Det innebär att i om-
givningens ögon bli och vara ett subjekt, med egna perspektiv och 
erfarenheter. Synlighet förmedlar en möjlig existens.129 Existen-
sen villkoras av en begriplig synlighet. Passerandet är därigenom 
kopplat till möjligheten till existens. Greens beskrivning av erfa-
renheten att inte synas som en känsla av att inte finnas till ” …. if 
people perceived me as female and treated me the way they treated 
women in general (even if this was polite, respectful or deferen-
tial), I felt invisible, as if I didn’t exist.”130 

Politisk synlighet
Synlighet som politisk strategi bör kompletteras med kunskap, 
information och utbildning för att främja begriplighet, eftersom 
synlighet utan begriplighet riskerar att resultera i fördomar. Young 
påpekar i polemik mot universalistiskt orienterade vetenskapsprak-

125  Se Young 1990, 59

126  Young 1990, 59, 123

127  Young 1990, 59, 123

128  Cromwell 1999, 39

129  Butler 2004, 23 ff. och Young 1990, 59, 123

130  Green 2004, 21
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tiker att rättvisa inte förstås med hjälp av blicken utan genom att 
lyssna.131 Jag tolkar det som att synlighet är viktigt men det räcker 
inte som självständig politisk strategi utan behöver kompletteras 
med ett lyssnande till livserfarenheter och berättelser om andra 
perspektiv. Synlighet har en tydlig politisk aspekt, då synlighet 
medverkar till att begripliggöra och ge form åt transsexuella och 
könsvarierade subjekt. Vidare behövs representation av transper-
soners röster i beslutsfattande processer (där beslut fattas som rör 
den egna gruppen) och i kultur och media för att förmedla en kor-
rekt och varierad bild och på så sätt vidga den könsliga föreställ-
ningsvärlden. Att låta det synliga kompletteras med kunskapsför-
medlande röster kommer jag att kalla ’hörgörande’. Det förefaller 
därför vara viktigt att vara öppen och synlig med sin transsexuella 
erfarenhet eller könsvarierade identitet för att frammana och på-
skynda den politiska förändringsprocessen samt för att fungera som 
förebild för andra i liknande situationer. Det kan dock aldrig stäl-
las krav om att vara öppen och synlig för andras skull även om det 
anses vara en politisk handling som syftar till förändring.  

“By claiming our identity as men or women who are also trans-
people, by asserting that our different bodies are just as normal 
for us as anyone else’s is for them, by insisting that our right 
to express our own gender, to modify our bodies and shape our 
identities, is as inalienable as our right to know our true reli-
gion, we claim our humanity and our right to be treated equally 
under law and within the purview of morality and culture. To 
do that, we must educate – if we have the ability and emotional 
energy to do so. That is what visibility is about.”132 

Green visar här på betydelsen av synlighet och kunskap om 
transsexualism, och att öppenheten är en slags kunskapsförmed-
ling. Samtidigt betonar han att det gäller de som har förmåga och 
emotionell ork. Det är viktigt att inte kräva synlighet av andra. 

131  Young 1990, 4 f

132  Green 2004,  183 f.
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”Jag tycker det är så skönt att bara få vara Henrik. För det blir 
lätt så, om man är transsexuell och är öppen med det, då blir 
man helt plötsligt bara transsexuell och det kommer en massa 
frågor. Och jag kan känna att jag orkar inte prata om det där.”133

Detta citat visar på den dubbelhet det innebär att vara präglad av 
ett annorlundaskap. Henrik beskriver en önskan om att bara vara 
Henrik och känslan av att reduceras till sin transsexualism. Här 
illustreras den spänning mellan att passera och att vara öppen som 
tidigare beskrivits. Att bara vara Henrik vore detsamma som att 
passera obemärkt, och att bli sedd som Henrik. Öppenheten om 
transsexualismen innebär för Henrik att istället vara sedd som i 
första hand transsexuell och i andra hand som Henrik, vilket inne-
bär en objektifiering av personen Henrik. 

Den synliga kroppen 
Kroppens betydelse i en trans*kontext är central. Det är genom 
kroppen man kommunicerar sin identitet och personlighet, både 
medvetet och omedvetet. Ibland begränsas uttrycket av kroppens 
förmåga. Detta beror i sin tur på de kulturella koder som används 
för att tolka de kroppsliga uttrycken. Man kan säga att det är det 
yttre uttrycket av den inre identitetserfarenheten som är avgö-
rande för huruvida en person blir sedd som/den hen är eller inte, 
liksom huruvida personen i fråga känner igen sig själv eller inte i 
den egna kroppen. Synlighet är på så vis också av central betydelse 
på flera sätt. Det är socialt viktigt att vara synlig som/den en är för 
att framstå som begriplig och igenkännbar. När kroppen begränsar 
människors möjlighet att uttrycka eller ’att vara som/den de är’ är 
korrigering ett viktigt hjälpmedel för att möjliggöra det självi-
dentifierade uttrycket och varat.

” In the instant that I awoke from the anaesthetic, I realized 
that I had finally become a woman.”134 

133  Henrik, i Darj och Nathorst-Böös, 2008, 16

134  Stone 2006, 225
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Jag förstår citatet som att det visar på den betydelse kroppen spelar 
för könsidentiteten och möjligheten att uttrycka den. Först vid 
uppvaknandet efter den kirurgiska korrigeringen har personen i 
citatet slutligen blivit en kvinna. Jag tolkar det som att korrige-
ringen upplevs som ett personligt synliggörande av den själviden-
tifierade könsidentiteten och därmed som en slutgiltig bekräftelse 
av den.  Det innebär också ett begripliggörande inför en själv av 
den egna kroppen och det möjliga uttrycket som innebär en möj-
lighet att känna igen sig själv. Det motsätter inte att personen i 
citatet egentligen eller verkligen redan var en kvinna, men efter 
korrigeringen bekräftas det genom den synligt kvinnliga kroppen. 
Det visar också på komplexiteten i transerfarenheter. 

Att vara i fel kropp

“ I reflected on all the years I had thought my masculinity was 
the problem for my female body, and came to understand, more 
concretely, that it was my female body that had been  the pro-
blem for my masculinity.”135 

”Alltihop startade en kväll när jag precis var på väg att gå och 
lägga mig. Jag gick från hallen till vardagsrummet för att 
släcka lampan och kastade en blick i fönstret i balkongdörren, 
den hade fönster nästan hela vägen ner så jag kunde se en spe-
gelbild av hela mig, utan kläder. Och jag blev på något sätt för-
vånad över det jag fick se. Min första tanke var mest en känsla 
att något var fel, tätt följd av tanken att det var konstigt att jag 
kände så, eftersom jag såg ut som jag borde förvänta mig. Men 
jag blev stående där och funderade. För den som eventuellt gick 
förbi på gatan måste det ha sett intressant ut, en spritt språng-
ande näck människa som står och ser ut att glo ut i mörkret. 
Och medan jag stod där så började jag långsamt inse att det jag 
egentligen hade förväntat mig var en kropp utan höfter som 
buktar ut, utan bröst, utan rundade former alls. Den enkla ur-
typen för en manskropp som man ritar den som barn. Jag blev 
egentligen aldrig rädd, det kändes mer som att kanske kunna få 
början en[sic] förklaring. En förklaring på varför jag alltid känt 
mig annorlunda, mer annorlunda än andra.”136

135 Green 2004, 36

136  www.lukas.romson.org/komma-ut-historia.htm 090211
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Erfarenheten av att vara i fel kropp, att ha en annan könsidenti-
tet än den kroppen ger utrymme och uttryck för, är central i en 
transsexuell kontext. Känslan av ”att vara född i fel kropp” är ett 
uttryck för hur man erfar den egna könsidentitetens relation till 
kroppen. Kroppen erfars som att den inte matchar den inre upple-
velsen av och förväntan på den. Det är denna disharmoni som den 
transsexuella behandlingen syftar till att åtgärda, en förändring av 
kroppen så att den matchar en inre könserfarenhet. 

”Jag har alltid hatat min kvinnliga kropp, säger han. Den har 
varit som ett fängelse. Redan när jag var liten fick jag stänga 
in den lilla pojken i mig, för han hade ju ingen rätt att finnas. 
Men samtidigt stängde jag mig själv. Jag blev tyst, återhållen 
och rädd. Jag har varit som en isolerad fånge.”137

”Det är otänkbart för mig att den här kroppen skulle kunna 
göra något gott för mig. Jag uppfattar den som ett ont skal. 
Jag kan inte ens tillfredställa mig själv längre. Det knyter sig 
i skallen.”138

Normativt innebär denna erfarenhet flera saker; för det första visar 
den på vikten att kunna uttrycka den egna personen såsom den 
upplevs av personen ifråga. Citaten visar att det uttryck kroppen 
tillåter inte motsvarar erfarenheten av den personliga kroppen och 
identiteten. Diskrepansen mellan kropp och en inre erfarenhet av 
den egna personen och identiteten riskerar att resultera i främman-
deskap inför den egna kroppen, i vissa fall även avsky. Kroppen är 
en fundamental del av människans identitet och det medel med 
vilket människan erfar, förnimmer och förstår världen och rör sig 
i den. Jaget och personligheten kan inte åtskiljas från kroppen, 
kroppen utgör en del av jaget, liksom jaget utgör en del av krop-
pen. Diskrepansen gäller det möjliga könsuttrycket som kroppen 
tillsammans med den omgivande könsliga föreställningsvärlden 
tillåter och möjliggör.

137  Svensson 2004, A 20

138  Svensson 2004, A20
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“Surgery is not what transsexualism is ultimately about. 
Transsexualism is about life. It’s about relationships, and not 
just intimate ones. Being a transsexual is not something we do 
in the privacy of our own bedrooms; it affects every aspect of our 
lives, from our driver’s licenses to our work histories, from our 
birth certificates to our school transcripts to our parent’s wills, 
and every relationship represented by those paper trails. Still, 
for many of us, surgery is a crucial part of managing our gender 
variance.”139 

Berättelser om den felaktiga kroppen förekommer både inom en 
medicinsk kontext och i en trans*kontext. Berättelser påverkar den 
imaginära föreställningen som finns tillgänglig som förståelseram. 
Det innebär inte att det inte handlar om faktiska erfarenheter av 
en felaktig kropp. Orden är ett sätt att klä känslor och erfarenheter 
och vi använder de ord som finns tillgängliga. Vi förstår oss själva 
och andra genom tillgängliga föreställningar. Samtida könsnormer 
utgör en sådan förståelseram.

Berättelser om erfarenheten av att vara i fel kropp förstås som 
ett tecken på äkthet genom att appellera till föreställningen om 
ett verkligt jag och en diskrepans mellan (det äkta) jaget och (den 
falska) kroppen. Ibland uttrycks mer essentiella könserfarenheter. 
Sådana erfarenheter måste erkännas såsom de förmedlas. Epistemo-
logiskt är det möjligt att inta en annan inställning till eller förstå-
else av vad som berättas, eller vad som ligger bakom berättelserna. 
Men i en vardagspraktik som ligger till grund för ett etiskt be-
mötande måste personers egna berättelser lyssnas till och erkännas 
såsom de är. Det handlar i ett längre perspektiv om rättighet till 
god vård och erkännande av människan som/hen är. Användan-
det av föreställningar om manligt och kvinnligt är problematiska 
i en viss kontext. Här fokuseras snarare transpersoners erfarenheter 
av manliga och kvinnliga föreställningar. Dessa är verkliga som 
konsekvenser, de erhåller en slags reflexiv ontologi i och med dess 
påtagliga konsekvens i människors liv. 

139  Green 2004, 89
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“Now, however, people are quite comfortable with my male 
presentation. My psyche seems to fit nicely into male packa-
ging: I feel better; people around me are less confused, and so 
am I. So, why tell anyone about my past? Why not just live the 
life of a normal man? Perhaps I could if I were a normal man, 
but I am not. I am a man, and I am a man who lived forty years 
in a female body. But I was not a woman. I am not a woman 
who became a man. I am not a woman who lives as a man. I am 
not, nor was I ever a woman, though I lived in a female body, 
and certainly tried, whenever I felt up to it, to be a woman. But 
it was never in me to be a woman.”140 

I detta citat betonas den manliga könsidentitetens verklighet i ut-
talanden som ”… I am a man who lived forty years in a female 
body. But I was not a woman. I am not a woman who became a 
man… it was never in me to be a woman.” Vad som tydliggörs är 
skillnaden mellan en uppfattning om att en transsexuell person 
först är en kvinna som vill bli man och genom korrigering blir 
man och en uppfattning om att en transsexuell person är en verklig 
man i en kvinnlig kropp. Resonemanget relaterar till den diko-
tomi mellan verklighet och rollspel som Bettcher uppmärksam-
mar och kritiserar, där genitalier kännetecknar det verkliga och 
den självidentifierade identiteten en roll som vederbörande spelar. 
Den självidentifierade könsidentiteten blir därmed förstådd som 
en konstruktion som inte har samma verklighetsstatus som det 
som antas vara biologiskt givet.141 Här skönjer jag kopplingar till 
erkännande och igenkännande. En central dimension av att er-
kännas är detsamma som att kännas igen som/den en är och att 
respekteras som så. Det som framkommer i citatet visar på hur 
den faktiskt själverfarna identiteten döljs av den kvinnligt kodade 
materien vilket förhindrar igenkännande och därmed föranleder 
misserkännande. Erkännande i transsammanhang innebär respekt 
inför människors faktiskhet. Det innebär att vi måste acceptera att 
det kan vara erfarenheten som bestämmer vad som är verkligt och 
att biologin kan förmedla en förvanskad och falsk bild av verklig-
heten. Jag menar att dikotomin mellan verklighet och rollspel bör 

140  Green 2004, 182

141  Bettcher 2009
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upphävas, istället föreslår jag ett tal om olika verkligheter. Den 
själverfarna identiteten är lika verklig som det biologiska anta-
gandet om verkligheten och de biologiska förutsättningar vi föds 
med. De biologiska förutsättningarna innebär också faktiska kon-
sekvenser och representerar därför en annan slags verklighet än den 
erfarna. En persons erfarna verklighet låter sig svårligen ändras på 
utan att kränka personen ifråga. Den biologiska verkligheten, el-
ler de biologiska förutsättningarna, går på olika sätt att ändra på, 
bland annat genom medicinsk och kirurgisk korrigering. Det är en 
påtaglig och avgörande skillnad.

Den erfarna verkligheten av en kropp som osynliggör den egna 
personen kommer till uttryck i berättelser om att vara född i fel 
kropp och att därför inte kunna uttrycka sig i enlighet med den 
egna personen genom kroppen. 

“I want people to understand that this is a matter of identity, 
not a matter of desire. We are not women who wanted to be-
come men. We are men who are largely invisible because we 
were born into female bodies.”142 

Kroppen presenterar utåt sett en annan identitet än den personligt 
erfarna. Det innebär en diskrepans mellan en persons jag och dess 
yttre presentation i mötet med andra människor. Denna diskre-
pans omöjliggör igenkännande av personen som/den hen är. Det 
är framförallt denna diskrepans som motiverar erkännande genom 
kroppslig korrigering, i syfte att åstadkomma det för ett ömsesi-
digt erkännande nödvändiga igenkännandet. Det finns två slags 
diskrepanser som behöver åtgärdas, dels den mellan personen och 
kroppen och dels den mellan jaget och omgivningens uppfattning 
av personen genom kroppen. Dessa hänger samman och skulle 
kunna ses som en och samma, men jag menar att de var och en 
skulle kunna rättfärdiga erkännande. 

I ett första steg gäller erkännande en rättighet till behandling 
genom korrigering. I ett andra steg gäller även ett socialt erkännan-
de som är oavhängigt det yttre uttrycket och korrigering av detta, 
det vill säga ett erkännande som endast är avhängigt personens egen 

142  Green 2004, 64 (det är Blake, en vän till Green som säger detta i citatet)
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förklaring av den egna identiteten och det personliga uttrycket av 
den. Detta handlar om ett socialt (mellanmänskligt) erkännande 
av en social (relationell) dimension av identiteten. Det sociala er-
kännandet hänger samman med det andra skälet för erkännande, 
nämligen, förmågan att kännas igen av andra som/den någon är. 
Möjligheten till igenkännande implicerar både rätten till korrige-
ring i syfte att uppnå detta, men också rättigheten till en möjlighet 
att bli igenkänd utan att en koherent begriplighet föreligger och 
genomförd korrigering. Det senare erkännandet kräver synliggö-
rande och kunskap om transpersonliga erfarenheter, som ett sätt att 
förverkliga erkännande av självidentifierad könsidentitet. 

Att känna igen sig själv
Synlighet, igenkänning och begriplighet handlar inte bara om att 
bli igenkänd av andra utan också om att känna igen sig själv. Att 
känna igen sig själv är av vikt för att kunna relatera till sig själv 
och genom sig själv till sin omgivning. Axel berättar om sin erfa-
renhet av att vara i fel kropp och att inte känna igen sig själv:

”När jag tittar mig i spegeln, och ser en tjej, så känner jag inte 
igen mig själv. Likadant när jag ser fotografier på mig själv så 
får jag nästan en obehaglig chock för jag känner inte igen mig 
själv. Så jag undviker speglar som pesten. Är jag någonstans där 
det finns speglar händer det att jag får panik.”143

Vidare om första gången Axel deltar i en drag-king workshop:

”… Jag kan fortfarande minnas den känslan när jag fått på mig 
allt, fått på mig skägg och lindade bröst och allting och tittade 
mig i spegeln och kände att… det där är ju jag! För första gång-
en kände jag att det var ju jag som tittade tillbaka på mig”144

143  Darj och Nathorst-Böös 1998,  15

144  Darj och Nathorst-Böös 1998,  15
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Att inte känna igen sig själv hänger samman med erfarenheten 
av att vara i fel kropp. Man förväntar sig en annan spegelbild uti-
från den egna könserfarenheten, det finns en förväntan på en annan 
kropp. Jamison Green talar om en känsla av att inte synas då det 
egna uttrycket för den han är blir omöjligt att uttrycka med den 
’kvinnligt’ präglade kroppen han växte upp med. 

”… Invisibility has been a major issue in my life. Throughout 
my childhood and young adulthood I – my identity – was, for 
the most part, invisible. I was always defined by others, catego-
rized either by my lack of femininity, or by my female body, or 
by the disquieting combination of both.”145 

Vad det tycks handla om är att det inte är möjligt att uttrycka 
den personliga identitetserfarenheten, med den föreliggande redan 
könskodade kroppsliga materien. Ibland verkar dock kroppen av-
slöja ledtrådar, när kroppen visar på en viss ambivalens, i uttryck, 
utseende eller rörelsemönster, som i citatet nedan:

”I need to be a girl. I’m a girl inside. I like boys but as a woman 
would, not the gay way. I have felt this way for years, and you 
know how feminine I am.”146

Citatet visar på en erfarenhet av att vara någon annan, att ha en an-
nan identitet som bara finns och känns inifrån, ”… I’m a girl insi-
de.” Diskrepansen mellan kroppen och den personliga identiteten 
upplevs som verklig. Vad som ytterligare är intressant i citatet är 
antydan om att personen trots allt redan har ett feminint uttryck. 
Det föreligger ett feminint uttryck som dock inte är tillräckligt för 
att hon ska passera. Personen ifråga ”…behöver bli en tjej”. Kan 
det tolkas så att kroppen läcker femininitet som ett avslöjande om 
en annan könsidentitet? Eller handlar det snarare om att personen 
gör det kön som överensstämmer med identitetserfarenheten? Vad 

145  Green 2006, 506

146  Just Evelyn 1998, 5 (Danielle berättar vid 15 års ålder för sin mamma, Evelyn, om 
sin önskan att bli en flicka)
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innebär det att kroppen läcker feminitet, ett sådant resonemang 
länkar tillbaka till diskussionen om hur man kan förstå biologi 
som olika slags berättelser och sanningar om livet, där vissa givits 
företräde. Vidare kan det förstås som att det finns essensliknande 
identitet som ger sig till uttryck (trots det redan annorlunda köns-
kodade yttre motståndet) eller som att det finns ett utrymme för 
att göra och uttrycka kön på andra sätt än enligt den strikt biolo-
gistiskt kodade könsbinära modellen.

Många transsexuella har erfarit en annan könsidentitet sedan 
barndomen. Kaj berättar till exempel om förvåningen över att 
hans andra kamrater hade snopp, när inte han hade det. 

”Jag var en busig unge. Stojig och lite klurig. Jag lekte aldrig 
med dockor eller satt och pysslade sådär som små flickor brukar 
göra. Jag sprang omkring med de andra killarna och skrämde 
fröknarna med gummiormar. Och jag minns att jag tyckte att 
det var konstigt att mina kompisar hade snopp, för det hade 
inte jag.”147

Kaj berättar vidare om hur han senare, i skolan, upptäckte att om-
givningen inte accepterade hans könsuttryck, att ett annat könsut-
tryck förväntades.

”Jag var ganska stark och kaxig, och sådan skulle ju inte en tjej 
vara, det fick jag lära mig. Jag började förstå att det var något 
allvarligt fel på mig, så jag tystnade och gjorde mig osynlig. 
Jag blev rädd för sociala kontakter, för jag fattade inte hur jag 
skulle bete mig. Jag platsade inte längre som kille, och jag ville 
inte ta reda på hur en tjej skulle vara – jag var ju ingen tjej!”148

Erfarenheten av en åtskillnad mellan kropp och person framträder 
också här, genom oförmågan att passera och oviljan att anpassa 
sig. Konstruktionistiska perspektiv har påpekat könets oberoende 
av biologiska faktorer och istället betonat dess sociala och kultu-
rella prägel. I trans*kontexten betonas en immanent autonomi 

147 Svensson 2004, A20 

148 Svensson 2004, A20
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som är oberoende eller motstridig kroppen.  Feministiska kropps-
materialistiska könsteorier framhåller ett saknat perspektiv hos 
konstruktivistiska könsteorier som gäller en faktisk materiell på-
taglighet. Feministiska kroppsmaterialistiska, eller postkonstruk-
tionistiska könsteorier som Lykke kallar dem, fokuserar kroppens 
och materiens betydelse för könserfarenheter och förståelse av kön 
tillsammans med ett konstruktionistiskt perspektiv och utan att 
falla tillbaka i determinerande och essentialistiska förståelser av 
kön. Den konstruktionistiska insikten förstås tillsammans med ett 
perspektiv som utgår från kroppens materialitet. Kroppen med-
verkar till konstruktionen samtidigt som konstruktioner påverkar 
vår förståelse av kroppen.149 Det innebär bland annat att krop-
pen inte kan förstås som helt frånskild personen och tvärtom. Det 
skulle också kunna ge utrymme för  transkönade kroppsliga erfa-
renheter det vill säga kroppsliga könserfarenheter som är kodade 
efter en annan könslogik än den symmetriskt könsbinära. Enligt 
en postkontruktionistisk teori samverkar konstruktionen av en so-
cial könsföreställning med den kroppsliga materialitet vi erfar och 
uttrycker en subjektiv könsidentitet. Diskrepansen mellan kropp 
och subjekt gäller de föreställningar om en förväntad symmetri 
samt det uttryck som materialiteten medger. Som Green uttrycker 
i citatet nedan om en samverkan mellan testosteron och de sociala 
föreställningarna och en känsla av bekvämlighet med ett könsut-
tryck som är möjligt med hjälp av testosteronet. Testosteron bör 
också förstås som en slags materialitet som hör samman med vissa 
kulturella och sociala föreställningar. 

“One thing is certain: taking testosterone will not make a social 
female into a social male. It will change some sex-differentiated 
characteristics that are interpreted socially as male, but it won’t 
make a man of anyone. Being a man is more than looking like 
one. It also requires being comfortable in the body of a man, 
and that is something testosterone can certainly assist, but only 
if it is within the individual’s comfort zone.”150 

149  Lykke 2008, 75 ff.

150  Green 2004, 94
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Citatet är intressant dels för att överensstämmelsen mellan kropp 
och subjekt beskrivs som att vara bekväm i en viss typ av kropp, 
här en manlig kropp. Jag tolkar detta som att det finns en bekväm-
lighetszon inom vilken det är upp till individen vad som krävs för 
att hen ska känna sig bekväm med det egna könsuttrycket och 
erfarenheten. Green påpekar vidare att testosteron inte gör någon 
till man, men att det förstärker vissa drag (skägg, muskler och 
en djupare röst) som i vår kultur tolkas som manliga. De socialt 
konstruerade föreställningarna om manlighet samverkar med den 
hormonella materialiteten, och formulerar på så sätt också det öns-
kade materiella könsuttrycket.  

Citatet påvisar bekvämligheten i kroppen som central för 
erfarenheten av en korrektkönad kropp. Den transsexuella be-
handlingen inriktas på kroppslig förändring. Syftet är att skapa 
överensstämmelse mellan kropp och person. Flera transsexuella be-
rättelser beskriver kroppskorrigering som nödvändig för att kunna 
vara som/den en är, att vara sig själv. 

”Only after I had transitioned to the point where most people 
perceived me as male did I begin to feel at all comfortable with 
my body.”151 

“… but it’s the body that gives us problems – it’s the body 
that we have to deal with (whether we dress it up or alter it 
hormonally and/or surgically) in order to express our deepest 
sense of self.”152 

Detta visar på det väsentliga i möjligheten och förmågan att känna 
igen sig själv när man ser på den egna kroppen och när man rör sig 
i den. Vidare att omgivningen känner igen den någon är i kroppen 
och att kroppen inte döljer den en är. 

Att känna igen sig själv är detsamma som att vara bekant med 
sig själv, det vill säga att inte vara främmande inför den egna krop-
pen och yttre uttrycket. Möjligheten till delaktighet är avhängig 
begriplighet och igenkännbarhet. Ett begripligt könat uttryck är 

151  Girshik 2008, 72 (Kerwin, MtF)

152  Green 2004, 36
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ett villkor för att inkluderas i kategorin människa.153 Det hand-
lar inte med nödvändighet om ett medvetet uteslutande, snarare 
om uteslutning genom vanor, attityder och språkbruk, exempelvis 
könsseparerade offentliga toaletter, att visa inkorrekt legitimation, 
att bli ifrågasatt i skolan eller när en söker vård och i vardagliga 
möten med andra människor. 154 Det kan också handla om att inte 
tilltalas. Detta är en effektiv uteslutningsstrategi som dock inte 
heller alltid är medveten. Könsseparerade offentliga toaletter är ett 
problem för många transpersoner. Judith Halberstam har beskrivit 
det som ”the bathroom problem.”155

”… on my way to give a talk in Minneapolis, I was making a 
connection at Chicago’s O’Hare airport. I strode purposefully 
into the women’s bathroom. No sooner had I entered the stall 
than someone was knocking at the door: ”Open up, security 
here!” I understood immediately what had happened. I had 
once again, been mistaken for a man or a boy, and some wo-
man had called security. As soon as I spoke, the two guards at 
the bathroom stall realized their error, mumbled apologies, and 
took off.”156

Att behöva välja dam- eller herrtoalett innebär en kalkylering över 
risk att bli upptäckt och över vad den risken skulle innebära. Det-
ta innebär en begränsning i människors handlingsutrymme som 
innebär minskad tillgång till allmänna platser och därmed mins-
kad möjlighet till delaktighet. Det innebär också en yttre mani-
festation av uteslutning och icke-existens i och med de offentliga 
toaletternas tydligt könsbinära markering.157 

153  Se Butler 2004, 17 ff.

154  Se Young 1990, 41

155  Halberstam 1998, 22 ff.

156  Halberstam 1998, 20

157  Det bör tilläggas att det förekommer allt oftare i Sverige att toaletter inte är 
könsmärkta. De som fortfarande är det skapar fortfarande dessa problem för personer 
med könsvarierad identitet. 
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Att bli sig själv

”Transsexualism innebär för mig inte att vilja tillhöra ett nytt 
kön, utan att bli sig själv. Jag har fått förmånen att definiera 
och bygga mig själv och den ska jag ta vara på. Sedan har jag ju 
del i något slags kvinnlighet och i och med det finns det ju en 
droppe av min dynamik i det havet. Mer än så är det inte” 158

Här betonas att det inte handlar om en önskan att bli någon annan 
eller att skaffa sig en ”ny” identitet utan att bli sig själv. En intres-
sant spänning mellan essentialism och konstruktionism antyds. Å 
ena sidan hänvisas till ”att bli sig själv” och å andra sidan till en 
förmåga ”att definiera och bygga mig själv”. Som jag tolkar detta 
visar citatet dels på en essentialistisk uppfattning om vem en är. 
Självet uppfattas som redan existerande, men inte helt och hållet 
realiserat. Kunskap om självet, förstår jag som en slags erfarenhets-
kunskap, vilket innebär att den är tillgänglig genom erfarenheten 
av den. För att realisera självet krävs i vissa fall korrigering. Ge-
nom korrigering definierar personen ifråga och bygger sig själv, en 
konstruktionistisk tanke. Citatet betonar att det inte handlar om 
att vilja vara någon annan än den en är utan att slippa vara någon 
en inte är, och istället bli sig själv. För att kunna vara ’som/den en 
är’ fullt ut krävs antingen en kroppslig korrigering, en juridisk 
korrigering och eller en social korrigering. Med social korrigering 
menar jag en korrigering av omgivningen istället för personen, en 
samhällelig förändring där fler könsmöjligheter ges utrymme och 
könsvariation görs begriplig genom synlighet och hördhet.  

Citatet ger också uttryck för en konstruktivistisk uppfattning 
om identiteten och självet, då det handlar om en förmåga att ”de-
finiera sig själv” och att utifrån självdefinitionen ”bygga sig själv”, 
en slags egenkonstruktion. Detta gäller även i relation till före-
ställningen om kvinnlighet. ”Sedan har jag ju del i något slags 
kvinnlighet och i och med det finns det ju en droppe av min dy-
namik i det havet” tyder på en konstruktivistisk uppfattning om 
”kvinnligheten”. Som jag tolkar detta antas föreställningen om 
kvinnlighet påverka personens självuppfattning som kvinna (det  

158  Grandin 2002, författaren citerar Cim Cattarina, s. 223
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är med andra ord inte något givet på förhand), men än mer 
intressant är antagandet att det egna sättet att vara kvinna på i sin 
tur påverkar föreställningen om ”kvinnlighet”.

Det som här kan ses som en essentialistisk uppfattning om 
självet och varandet menar jag är ett uttryck för en reflexiv on-
tologi. Självuppfattningen som sådan erfars som verklig, orubb-
lig och epistemologiskt självklart tillgänglig för personen ifråga. 
Samtidigt medges ett dynamiskt utbyte med föreställningen om 
”kvinnligheten” och att det handlar om en konstruktion ”att byg-
ga sig själv”. Om det handlade om ett essentiellt varande skulle 
inget utbyte vara nödvändigt och inget byggande möjligt. 

Att erhålla diagnosen transsexualism innebär en bekräftelse på 
en identitet. Det finns en uppenbar identitetsskapande mening 
i diagnosen transsexualism. Det är en bekräftelse av en identitet 
som transsexuell men också som antingen man eller kvinna. Det är 
också en bekräftelse på en sjukdom, personen blir inte bara kate-
goriserad som transsexuell utan också som sjuk. Efter behandling 
betraktas den transsexuella personen dock som frisk, och som före 
detta transsexuell, istället officiellt man eller kvinna. Upplevel-
sen av att vara antingen man eller kvinna var först ett tecken på 
en sjukdom, transsexualism, efter korrigeringen är detsamma inte 
längre ett tecken på sjukdom. Kroppen har erhållet vad som förstås 
som normalt könskodat uttryck varför sjukdom inte längre anses 
föreligga.

Frågan är om den identitet som bekräftas genom diagnosen är 
en identitet som transsexuell eller en identitet som endera man 
eller kvinna? Intressant är att en identitet är avhängig en diagnos 
i det här fallet. Vad händer med dem som uppfattar sig själva som 
transsexuella eller har en könsidentitet som antingen man eller 
kvinna, men som inte får diagnosen transsexuell och därigenom 
saknar möjlighet att förverkliga den självidentifierade identiteten? 
Green har betonat erfarenhet av att vara dold och osynlig när krop-
pen inte möjliggör uttrycket för den subjektiva könsidentiteten. 
Det innebär att personen förblir osynlig bakom en materialitet 
som uttrycker en annan könsföreställning än den självidentifie-
rade. Den meningsskapande kraften i diagnosen innebär ett erkän-
nande av personens självidentifierade könsidentitet. Det finns en 
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diagnos för ospecificerad könsidentitetstörning som inte berätti-
gar till korrigering. Socialstyrelsens utredning visar att det saknas 
handläggningsrutiner och vårdprogram för denna kategori.159 

Den etiska frågeställningen gäller hur den självidentifierade 
identiteten erkänns i dessa fall? Ett alternativ är att söka privat 
vård, vilket dock inte är möjligt för alla och då blir till en materiell 
rättvisefråga om tillgång till vård.

Diagnosen är ett erkännande av den självdefinierade könsiden-
titeten både i relationen mellan stat och människa och relationen 
människa och människa. Identiteten erkänns juridiskt genom att 
personen erhåller nytt personnummer och nytt namn. Detta re-
sulterar i erkännande även i mellanmänskliga möten då ett köns-
uttryck som överensstämmer med den personliga identiteten 
möjliggjorts genom korrigering, men också genom att den själ-
videntifierade identiteten bekräftas genom identitetspapper. Det 
finns en normativ förväntan på att bli igenkänd och erkänd ’som/
den en är’ i och med detta. 

En viktig etisk frågeställning gäller erkännande av själviden-
tifierad könsvarierad identitet som inte passar in i den könsbinära 
modellen. Hur erhålls erkännande i dessa fall?

”Det finns ingen diagnos, det är inget man kan bota, jag kan 
inte gå till en psykolog och säga att jag behöver hjälp.”160

I citatet uttrycks en frustration över att det inte finns någonstans 
att vända sig för korrigering av en könsvarierad identitet som inte 
passar i den könsbinära modellen. Vid könsvariation finns ingen 
diagnos och därför ingen möjlighet till statligt erkännande (idag). 

159  Det påpekas också att det saknas forskning om denna grupp. Socialstyrelsen 
föreslår ökad kompetens om transsexualism och könsidentitetsstörningar inom 
den öppna hälso- och sjukvården samt informationsmaterial om vart en kan vända 
sig och vilken vård en kan få och vilka villkor som gäller för att få en ny juridisk 
fastställelse. Det påpekas vidare att diagnosen transsexualism eller en önskan om 
kirurgisk korrigering inte är ett krav för juridisk fastställelse av nytt kön enligt 
svensk lag, däremot är sterilisering ett krav för att få fastsällelse av nytt kön. 
Socialstyrelsen föreslår att även personer med denna diagnos ska ha möjlighet att 
erhålla tillstånd för könskorrigering.

160 Eddie i Darj och Nathorst - Böös 2008, 22
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Detta i sig försvårar ett socialt och mellanmänskligt erkännande. 
Det innebär att personer måste lita till den egna identitetserfaren-
heten och till andras respekt inför den någon säger sig vara (social 
korrigering). På det viset är en utelämnad till medmänniskors so-
lidaritet och respekt inför den en är. Eddie fortsätter:

”Det är väldigt få som byter pronomen. De fortsätter säga hon 
fast de vet. Och det gör jävligt ont. […] Jag brukar säga att du 
lärde dig att säga sms en gång i tiden. Det är också tre bokstä-
ver. Varför skulle hen vara så svårt?”161

Det mellanmänskliga erkännandet bygger på tillit och respekt sna-
rare än statlig sanktion. Tillit till en persons självbenämning och 
berättelse om vem hen är samt respekt inför det. Statligt erkän-
nande signalerar värderingar som uppfattas och praktiseras i sam-
hället. Det statliga erkännandet innebär ett föreskrivande och en 
slags kontroll. Det statliga erkännandet vilar på experters bedöm-
ningar av personers identitet och möjlighet att leva i enlighet med 
en själverfaren könsidentitet. Genom att begränsa det juridiska 
erkännandet till personer som diagnostiserats med transsexualism 
bibehålls kontrollen över könsmöjligheter och könsnormer. Den 
binära könsmodellen upprätthålls och kategorierna förblir två och 
distinkta i relation till varandra. Bestämningen av vad som betrak-
tas som normalt ligger på så vis i händerna på experter som anses 
ha kunskap att göra sådana bedömningar. Men kontrollen ligger 
också hos omgivningen som är delaktiga i normaliseringsproces-
sen. Genom språkbruk och vanemässiga handlingar upprätthålls 
det könsbinära tänkandet i vardagliga handlingar. Young talar om 
strukturellt förtryck:

”Oppression in this sense is structural, rather than the result 
of a few people’s choices or policies. Its causes are embedded in 
unquestioned norms, habits, and symbols, in the assumptions 
underlying institutional rules and the collective consequences 
of following those rules… In this extended structural sense op-
pression refers to the vast and deep injustices some groups suf-

161 Eddie i Darj och Nathorst - Böös, 2008, 22
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fer as a consequence of often unconscious assumptions and reac-
tions of well-meaning people in ordinary interactions, media 
and cultural stereotypes, and structural features of bureaucratic 
hierarchies and market mechanisms – in short, the normal pro-
cesses of everyday life.”162 

Förtryck och exkludering av könsvarierade identiteter upprätt-
hålls, enligt Youngs synsätt, genom omedvetna antaganden och 
beteenden i vardagslivet. Det är också därför som förändring av 
språkbruk och regelverk har betydelse eftersom det kan komma att 
påverka de kulturella föreställningar som bakomligger människors 
vanor och attityder.

Föreningen Kön, Identitet, Mångfald (KIM) har föreslagit att 
möjlighet ska ges till juridisk korrigering utan krav om kirurgisk 
korrigering, det vill säga sterilisering. Detsamma föreslås i en rap-
port från Socialstyrelsen, juni 2010.163 Det innebär att det är möj-
ligt att ändra sin könstillhörighet utan att förändra kroppen, men 
också att korrigeringen är möjlig att ändra vid ånger. Vidare inne-
bär det en möjlighet att tillåta (juridiska) könskorrigeringar för 
barn och ungdomar under 18 år. Nästa steg mot ett erkännande av 
könsvariation vore att också erkänna en alternativ, ospecifik köns-
kategori i syfte att ge utrymme för självbenämning inom ramen 
för den alternativa könsmöjligheten.

Normalitet

“I just want to be normal, and normal is being a girl. I’m tired 
of not being myself I’m tired of being confused. I just want to 
be a girl. I have no future as a man. I wanted to run away from 
home so that I could be a girl where no one knew me, but I 
knew it would hurt you.” I asked him if he wanted to move to a 
new school and go as a girl the next year. “I can muddle through 
high-school as a boy,” he replied, “I don’t think going to school 
as a girl will be a solution because I would just be hiding and 
pretending from another side.” He wanted to BE a girl, not just 
dress-up as a girl.”164

162  Young 1990, 41

163  Socialstyrelsen, www.socialstyrelsen.se, juni 2010

164  Just Evelyn 1998,  6
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Citatet uttrycker en önskan om att vara normal. Jag tolkar det 
som en vilja att passera och bli sedd som/den en är.  Det är tyd-
ligt att Danielle (flickan i citatet) uppfattar det som normalt för 
henne att vara flicka. Vidare är det intressant att hon inte vill gå 
till skolan klädd som en flicka eftersom det vore detsamma som en 
förklädnad. Här är det tydligt att hon önskar en kroppslig föränd-
ring. Passerandet och föreställningen om det normala ligger nära 
varandra. Det normala bestäms och reproduceras genom det som 
är synligt och som tillåts vara synligt. Att se något ofta medverkar 
till att det uppfattas som vanligt. Det vanliga kan därmed lätt 
förväxlas med det normala. Därför kategoriseras det som inte syns 
(ofta) som ovanligt och uppfattas som onormalt. 

”Since norma, etymologically, means a T-suare, normal is that 
which bends neither to the right nor left, hence that which re-
mains in a happy medium; from which two meanings are de-
rived: (1) normal is that which is such that it ought to be; (2) 
normal, in the most usual sense of the word, is that which is 
met with in the majority of cases of a determined kind, or that 
which constitutes either the average or standard of a measurable 
characteristic.”165

Här anges två meningar av termen normal; för det första, att något 
är som det ska vara, för det andra, det som är vanligast rent sta-
tistiskt. Den förstnämnda betydelsen är särdeles intressant då den 
uttrycker en intentionell mening hos termen det kan till exempel 
betyda att en människa uppfattas som normal som fötts hel och 
frisk, i enlighet med hur människan bör vara. På det sättet anser 
jag att det är ungefär detsamma som att vara vanlig rent statistisk. 
Mer intressant blir det om en istället tolkar den första betydelsen 
”such that it ought to be” i kontrasteras till vad som uppfattas som 
vanligt, så att det istället alluderar potentialitet i aristotelisk me-
ning och därmed inte alls med nödvändighet måste vara det som 
uppfattas som det vanliga. Det normala kan då snarare förstås i 
relation till den egna person och dennes personliga potential. Det 
är inte en vanlig tolkning av termen normal, jag menar dock att 
det är en normativt konstruktiv tolkning, att låta normalitet här-

165  Canguilhem 1978, 69
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ledas till att vara som/den en är. Det skulle kunna fungera som ett 
återtagande av termen genom att fylla det med en annan slags fö-
reskrivning. Istället för anpassning till det vanliga kan normal på 
så sätt komma att förstås som och uppmana till självförverkligande 
som/den en är eller bör vara. 

Det onormala kan alltså antingen vara något ovanligt eller av-
vikande eller möjligen i min föreslagna tolkning, något som inte 
är i enlighet med den egna potentialen. Det ovanliga är en statis-
tisk kategori, medan det onormala snarare är en värdeladdad kate-
gori som konnoterar det avvikande. Det avvikande konnoterar i sin 
tur ohälsa i bred bemärkelse. Det avvikande uppfattas som något 
som det är önskvärt att korrigera. Det onormala och avvikande 
utgör ofta grunden för vad som betecknas som sjukdom. Sjukdom 
förstås då som en avvikelse från det normala tillståndet som kän-
netecknar hälsa (vilket konnoterar ett tillstånd ’som är som det ska 
vara’). Men det innebär inte därför att det som avviker från normen 
alltid bör betraktas som sjukligt. I fall av könsvariation bekräftas 
det normala genom att könsvariationen antingen är osynlig genom 
elasticiteten hos könskategorierna eller avfärdas som avvikande. 
Erkännande av könsvariation kräver därför synliggörande och kun-
skapsbildning. Synlighet krävs för att ett erkännande ska kunna 
komma till stånd, samtidigt innebär ett erkännande också ett syn-
liggörande. Genom social förändring och ett normkritiskt ifråga-
sättande av gällande könsnormer blir det möjligt att förändra den 
könsbinära modellen som innebär en begränsning av möjligheten 
att vara som/den en är. 

Den binära könsmodellen genererar normer för könsidentitet 
och uttryck. Variationer av könskategorier, uttryck och normer 
uppfattas därför som avvikelser från det binära könssystemet. Va-
riation har en delvis positiv eller möjligen neutral klang, medan 
avvikelse oftast har en negativt värdeladdad klang. Att något av-
viker innebär att det jämförs och kontrasteras till något som be-
traktas som normalt, därmed förstås avvikelsen som en brist som 
är i behov av åtgärd. Att utpeka något som avvikande innebär sam-
tidigt en bestämning och en indirekt bekräftelse av det normala. 
Normalitet artikuleras och reproduceras genom att bestämma och 
benämna det som antas vara avvikande. Onormalt kan innebära 
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flera saker; 1) att det är ovanligt 2) att det är onaturligt 3) att det är 
konstigt 4) att det är sjukligt, 5) att det är avvikande, eller möjli-
gen 6) att något är orealiserat (i relation till den egna potentialen), 
eller inte som det ska vara. 

Naturlighet
Termen ’naturlighet’ konnoterar, för det första, något som är av 
naturen förutbestämt och som därför inte går att ändra. Försök 
till förändring antas vara meningslösa. För det andra konnoterar 
naturlighet något som subjektivt upplevs bekvämt och riktigt, i 
överensstämmelse med en inre övertygelse eller erfarenhet. För det 
tredje relaterar termen till biologi. Det som är biologiskt antas 
vara naturligt. Det som uppfattas som naturligt i biologisk me-
ning antas vara äkta i kontrast till något konstgjort eller tillverkat. 
Naturlighet konnoterar vidare verklighet, en konnotation som hör 
samman med den biologiska. Ett exempel på detta är när det talas 
om riktiga föräldrar, barn och syskon och med detta avser ”biolo-
giska” blodsband, och kontrasterar detta med låtsas- plast- eller 
bonus-föräldrar, -barn eller -syskon. Det naturliga kopplas också 
till det verkliga. Verkligheten uppfattas som något bortom och 
oberoende av människan och därför som stabilt och icke förän-
derligt. I denna slags verklighet föreställs det naturliga existera 
och kunna upptäckas. Naturen konnoterar också orördhet och ur-
sprunglighet.  Det finns däri också en koppling till en föreställning 
om en ideal riktighet och äkthet. Slutligen konnoterar naturlighet 
också religiös intention. Naturligt uppfattas i denna mening vara 
detsamma som det som Gud avsett (också en konnotation till det 
som ’är som det ska vara’).

Termen ’naturlighet’ är belastad med värderingar som vilar på 
föreställningar om naturens antagna ordning och ofrånkomliga 
ontologi. Utifrån dessa föreställningar emanerar normer om ett 
naturligt sätt att vara på. Naturlighet har samma typ av värdelad-
dade konnotation som normalitet, båda används som normativa 
argument och i syfte att värdera företeelser med hänvisning till 
något givet och icke föränderligt. 
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Naturlig variation

”I’d like to think about sex and gender difference as variations, 
not as deceit or defects, but as natural diversity that occurs with 
surprising frequency in human beings:”166 

Det finns en uppenbar korrelation mellan begreppen naturlig-
het och normalitet, en sådan är att föreställningar om onaturlig-
het vägleder bestämningen av vad som uppfattas som onormalt i 
medicinsk betydelse. Erwin Bishofberger har problematiserat hur 
begreppen naturlighet och normalitet används inom vården och 
påpekar att flera behandlingsmetoder inte syftar till att bota eller 
lindra utan till att påverka naturlig variation.167 Bishofberger an-
vänder begreppet naturlig variation för variationer i utseende som 
inte beror på något vedertaget sjukdomsbegrepp. Det handlar om 
avvikelser från vad som anses naturligt eller normalt. Han använder 
exemplet med kortvuxna barn som ibland behandlas med tillväxt-
hormon. Motiveringen för behandlingar av naturliga variationer är 
ett psykosocialt lidande som förväntas vara effekten av en avvikelse 
från normen. Bishofberger påpekar att det inte är variationen eller 
avvikelsen i sig som orsakar lidande utan omgivningens fördomar. 
Istället för att anpassa individer till omgivningens fördomar och 
normer argumenterar han för ett ifrågasättande av de icke-medi-
cinska villkoren som orsakar lidande och utanförskap. Jag menar 
att detta resonemang även bör gälla intersexualism, transsexua-
lism, och transpersonalism. Förekomsten av könsvariation bör er-
kännas som en naturlig variation istället för att medikaliseras eller 
negligeras. Ett sådant erkännande skulle kunna resultera i ett syn-
liggörande av en faktisk könsmångfald. Det psykosociala lidande 
som befaras vid naturliga variationer menar jag är detsamma som 
misserkännande. Därmed är botemedlet inte med nödvändighet 
personlig korrigering eller anpassning utan snarare social föränd-
ring av de normer och attityder som förorsakar ett sådant lidande. 
Normen om ofrivilliga kirurgiska ingrepp för att ändra naturliga 
variationer tolkar jag som en kränkning av personers (barns och 
föräldrars) integritet. Den korrigerande behandlingen medverkar 

166  Green 2004, 9

167  Bishofberger 1991, 67 ff.
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dessutom till att reproducera de normer som orsakar det psykoso-
ciala lidandet. Jag menar inte att inga korrigeringar bör äga rum, 
men de bör inte motiveras av omgivningens värderingar utifrån 
föreställningar om naturlighet och normalitet utan av inre tving-
ande skäl och önskemål, eller av strikt medicinska skäl.168

Föreställningar om naturlighet och normalitet bör inte utgöra 
grunden för vare sig sjukdomsdefinitioner eller medicinska be-
handlingsmetoder (om det inte samtidigt kombineras med en fak-
tisk funktionsnedsättning eller hälsorisk, förutom det förmodade 
psykosociala lidandet). Det finns flera anledningar till detta, för 
det första menar jag att den normaliseringsprocess som medför att 
vissa utseendevariationer tolkas som sjukliga och att de därför be-
höver åtgärdas utan medgivande innebär att människors värdighet 
och integritet kränks. För det andra innebär det stigmatisering av 
variationen. För det tredje reproduceras föreställningen och idea-
liseringen av det normala genom att variationer osynliggörs. Slut-
ligen innebär det oacceptabla påtryckningar på föräldrar (när det 
handlar om barns utseendevariationer) som vill det som är bäst för 
deras barn när de tillfrågas om tillväxthormon eller kosmetisk ki-
rurgi för att undvika psykosocialt lidande för barnens räkning. Jag 
vill utifrån detta resonemang argumentera för ett inkluderande, 
pluralistiskt könsbegrepp, utifrån en föreställning om variation 
(varierad könsidentitet och varierat könsuttryck). Jag menar att 
det är samhällets värderingar och normer som behöver ändras och 
anpassas efter en faktisk naturlig variation istället för tvärtom.  

 “But our collective battles won’t be won until there is a lan-
guage for transgendered children to use to express their feel-
ings, their fears and concerns when they are young, until none 
of us is afraid to tell the truth, about ourselves to our parents, 
friend, pastors, doctors, employers, or school administrators, 
until we no longer fear being cast out like miscreants. The con-
dition of being transgendered will probably never be eradicated 
from humankind. I believe it’s a natural condition, part of na-
ture’s standard variation.”169 

168 Det kan förstås diskuteras vilka skäl som kan anses vara strikt medicinska, men jag 
åsyftar sådana som antingen orsakar fysiskt lidande eller funktionsnedsättning eller 
är livshotande.

169  Green 2004, 87 
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Integritet
Termen ’integritet’ härstammar från latinets ”integritas” som be-
tyder helhet, samspel, sammanhang och harmoni. Termen anger 
en sammanhängande personlighet. Bishofberger hänvisar till det 
romerska språkbruket där integritas används om en integrerad 
personlighet som var helgjuten till sin karaktär och sammanhäng-
ande i sitt beteende.170 Integritet i en etisk mening syftar till män-
niskans specifika egenvärde, som tillkommer alla människor lika 
mycket och i samma utsträckning.171 Bishofberger menar att inte-
gritet ”1) utgör grunden för att varje människa bör betraktas och 
behandlas som person och mål i sig oberoende av alla funktioner, 
omständigheter och egenskaper och som 2) alltid måste gå före 
alla andra hänsyn.”172 Integritet fungerar som en normativ förstå-
elseram för att begreppsliggöra orättvisa som erfars i en kontext av 
normalitet och naturlighet i relation till könsvariation och mång-
fald.  Särskilt relevant är integritet i relation till identitetsproble-
matik och erkännandeetik eftersom det refererar till det personliga 
och till en föreställning om en sammanhängande personlighet som 
enligt en erkännande-etik bör ges utrymme att förverkligas.

Könsvariation och transsexualism förstås genom en naturlig-
hetsdiskurs som finns representerad både inom den medicinska 
kontexten och hos det omgivande samhället. Könsidentitet och 
dess symetriska könsuttryck uppfattas som naturligt förankrade 
i biologin. Naturlighets- och äkthetsargument används också för 
att legitimera självdefinierad könsidentitet. Naturligheten hos den 
egna identiteten exemplifieras med minnen från barndomen där 
det könsuttryck för den självidentifierade identitetserfarenheten 
användes naturligt och omedvetet.

”Older family members tell me that I began to refuse to wear 
dresses before I was two years old. Like many female-bodied 

170 Bishofberger, et al. 1991, 40

171 Att detta egenvärde är specifikt och förbehållet människan är en uppfattning som 
kritiserats av bl.a. Peter Singer, se Singer,Djurens frigörelse 1992, Doxa, och har av 
Singer kallats artism (dvs. en godtycklig partiskhet eller privilegiering av människan 
framför andra arter)

172 Bishofberger, et al. 1991, 40
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children, I struggled all through my childhood against wearing 
clothing that designated me as female… to me, wearing a dress 
was a form of subjugation that concretely symbolized my lack 
of power to assert myself…” 173

Citatet visar att uttrycket för en könsidentitet som inte överens-
stämmer med den vid födseln angivna började redan före två års 
ålder, vilket indikerar att det var ett omedvetet uttryck för en äkta 
identitetserfarenhet som pojke. Intressant är också Greens erfaren-
het av underkastelse när han var tvungen att klä sig i klänning och 
att det symboliserade oförmågan att ge sig själv till känna. 

” I have to have supervised visitation with my children for 
now, and the supervisor asked me, Why do you feel you have 
to dress?” and I said, “Well” – and she’s a very feminine wo-
man – and I said, “Look, what if I told you you had to dress 
with a crew cut, a t-shirt, and jeans only. How would you feel?”  
”Well, I’d be stressed out.” ”Really? That’s how I feel.” I said, 
”Right now, I feel stressed out because I’m dressed as a guy, 
and it doesn’t feel natural. It feels natural when Im dressed as 
Joney. It doesn’t feel natural when I’m dressed as John.” ”So, 
it’s I think she’s finally clicking.” (Joney, MtF, in Transgender 
Voices, Girshik, 2008, s. 69)

I detta citat försöker en transsexuell person förklara hur transsexu-
alism kan erfaras genom att få en icke transidentifierad person att 
sätta sig in i en liknande situation som den transsexuella perso-
nens, genom att referera till klädstil. Exemplet visar på det obe-
kväma i att påtvingas ett yttre uttryck som inte stämmer överens 
med erfarenheten av den egna personen. Bekvämligheten relaterar 
till frihet, självbestämmande och integritet. Det är integritets-
kränkande att begränsas i det egna uttrycket. Det innebär en all-
varlig inskränkning av en individs frihet och självbestämmande. 
En sådan inskränkning innebär en signal om vilken del av den 
egna personen som är acceptabel och erkänns som samhällsmed-

173  Green 2004, 10
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borgare, och vilken del som inte är det och som måste döljas och 
tillbakavisas. Här uttrycks också en känsla av naturlighet. Ett slags 
personligt uttryck upplevs vara naturligt eller kännas naturligt av 
den enskilde. Samma könsuttryck anses av omgivningen vara icke 
naturligt och avvikande.

Naturlighet från ett inifrånperspektiv används för att under-
bygga en argumentation för social förändring. Vidare för att påvisa 
det legitima i den egna identiteten, att övertyga om dess giltighet 
och för att underbygga krav om rättvisa och erkännande. Naturlig-
het från ett utifrånperspektiv används för att kontrollera olikhet 
och obegriplighet. Genom att reducera variationer till en igen-
kännbar och begriplig enhet som kategoriseras som onormalt blir 
antaganden om vad som är normalt befästa. Denna användning 
av naturlighet innebär misserkännande och orättvisa. Young har 
påvisat hur det hon kallar en identitetslogik reducerar olikheter i 
strävan efter enhet. 

”Reducing differences to unity means bringing them under a 
universal category, which requires expelling those aspects of 
the different things that do not fit into the category. Difference 
thus becomes a hierarchical opposition between what lies inside 
and what lies outside the category, valuing more what lies in-
side than what lies outside.”174

Sammanfattning

“Every time a transsexual man goes into a public (or perhaps a 
even a private) toilet he is aware of his history; every time he 
makes love with a partner; every time he applies for a job or 
seeks medical care; whenever he is at the mercy of a governme-
ntal body or social service agency, he is  aware of his history, or 
aware of any anomalies in his body, and – so long as he must 
fear the ignorance and hostility of others – he must be on guard 
against discovery.”175 

174  Young 1990, 102

175  Green 2004, 180
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Detta citat visar på en central rättviseaspekt hos erkännandebe-
greppet, det normativt viktiga i att ha möjlighet ’att vara som/
den en är’ utan att samtidigt behöva vara rädd för upptäckt och 
repressalier för att man är ’som/den en är’. Det är vad rättvisa som 
erkännande handlar om. Termen ’upptäckt’ är i sammanhanget be-
tydelsefull. Det visar på två saker, dels på transpersoners utsatthet, 
dels på den underliggande integritetskränkningen hos termen. Fö-
reställningen om ’upptäckt’ förmedlar en föreställning om en ’san-
ning’ som finns att upptäcka och konnoterar ett avslöjande vilket 
i sig för associationerna till lurendrejeri och till ett antagande om 
att  den personligt erfarna identiteten inte är riktig samt att det 
därmed finns en riktigare identitet att upptäcka. Passerandet be-
traktas som ett lurendrejeri, vilket avslöjar just den underliggande 
dikotomin mellan verklighet (biologi och genitalier) och rollspel 
(könsuttryck, förklädnad) som Bettcher omtalar som vanlig hos 
personer som inte identifierar sig som transpersoner. Dessa norma-
tiva associationer innebär misserkännande av personers identitet. 
Jag menar att det är av största vikt att personers självidentifie-
rade identitet erkänns och att föreställningar kring transpersoners 
könsuttryck bör förstås som ’verkliga’ identiteter. 

Ett återkommande tema i kapitlet har varit synlighet och osyn-
lighet. Synlighetsdiskursen knyter direkt till erkännande på flera 
sätt. Synlighet relaterar till begriplighet som medverkar till igen-
kännande. Det synliga måste för att igenkännas vara begripligt och 
endast det som är begripligt kan synas och igenkännas. Igenkän-
nande är en förutsättning för erkännande och en fundamental del 
av ett erkännande, betydelserna av igenkännande och erkännande 
överlappar varandra. Synlighet beskrivs både som en positivt lad-
dad term och som en negativt laddad term. Den positiva synlighe-
ten innebär att en person blir sedd ’som den hen är’. Den negativt 
laddade synligheten innebär att en person antingen blir sedd som 
någon hen inte är, vilket innebär att omgivningen har en falsk bild 
av personen och att personen bemöts på felaktiga grunder. Det kan 
också handla om att utmärkas och stigmatiseras, att bli betrak-
tad som avvikande och därmed exkluderas från centrala samhäl-
leliga sammanhang. Den första synligheten kan kallas en faktisk 
synlighet, att bli sedd om/den en faktiskt är. Den andra kan kallas 
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stigmatiserad synlighet, vilket innebär att bli sedd genom ett anta-
get avvikande utifrån en stigmatiserad föreställning. Det samma 
gäller för osynligheten som ofta beskrivs som en krympning och 
begränsning av den egna personen och den självidentifierade iden-
titeten. Denna osynlighet innebär en slags icke-existens, det som 
inte går att föreställa sig, det obegripliga och icke-kategoriserbara 
försvinner från det möjligas ontologi. Det förekommer (främst hos 
Green) beskrivningar av en positivt laddad osynlighet som hänger 
samman med den anonymitet som det innebär att passera som en 
begriplig och igenkännbar person och människa. Denna typ av 
osynlighet hänger samman med normalitet, att passera innebär att 
ta del i de fördelar som kommer med normaliteten, det vill säga 
att inte bli ifrågasatt och att inte bli utpekad. Den första typen av 
osynlighet kan kallas ontologisk osynlighet. Den andra typen av osyn-
lighet kan kallas anonym osynlighet. Det är vidare intressant att se 
hur dessa hänger samman, stigmatiserad synlighet och ontologisk 
osynlighet beror båda av att inte bli sedd som/den en är, men visar 
på olika konsekvenser av att inte bli sedd som/den en är, antingen 
blir man extra synlig och därmed utsatt eller så blir man osynlig 
(som/den en är) och mister möjligheten till existens (som/den en 
är). Både innebär ett misserkännande och/eller ett icke-erkännande 
av den personliga identiteten. Den faktiska synligheten och den 
anonyma osynligheten innebär båda att en blir sedd som/den en är 
och innebär därmed också ett igenkännande både som person (fak-
tisk synlighet) och som människa (anonym osynlighet) och ett er-
kännande. Till detta kan läggas ytterligare en aspekt av synlighet, 
den politiska. Politisk synlighet innebär en normativ uppmaning att 
inte dölja den en är utan istället vara öppen för att på så sätt med-
verka till social och politisk förändring av transpersoners situation. 
Det handlar delvis om en uppmaning till transpersoner men också 
till omgivningen att återberätta transpersoners berättelser på ett 
sätt som främjar faktisk synlighet och anonym osynlighet.
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Kapitel ii

Tal och föreställningar  
om identitet, rättvisa och  
erkännande i en transpolitisk 
kontext

Naming and claiming a “we” can establish a group of diverse and 
complex persons as a collectivity or even a movement. Yet, this 

act of naming a particular “we” can establish  a series of exclusions, 
inclusions, and marginalisations, while also obscuring the action of 
constructing these relational locations, making both inclusion and ex-
clusion appear pregiven or natural. Naming a particular “we” creates 
a “they” which is not part of “us”, while it can also falsely include 
persons who do not recognize themselves within a particular movement 
or who may be included only on the margins with little influence in 
structuring the relationships implied in “we.” The temptations to give 
up on the “we” (as both a linguistic and social location) is countered by 
the possibility that such a denial will once again erase the operations 
of social construction, hiding the particular activities which form so-
cial relationships and, thereby, removing them from potential criticism. 
Thus, the task of alliance politics is to constitute the term “we”, while 
simultaneously questioning it and pushing its limits.”176

“…how many ways there are to be a human being.”177

176  Jakobsen  1998

177  Feinberg 1998, 5
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Citatet uttrycker det dilemma identitetspolitik innebär och de 
utmaningar som den i och med det ställs inför. Dilemmat för 

identitetspolitik beror på betoningen av ett ”vi” som med nödvän-
dighet formulerar ett ”dem” som är några andra som inte tillhör 
”oss”. Den inneboende kontrasten och skillnaden mellan grupper 
av människor innebär ett reellt dilemma för teori och politik som 
strävar efter att uppmärksamma grupp- eller identitetsbaserad 
orättvisa i syfte att framkalla eller främja social förändring och 
rättvisa. Janet R. Jakobsen påpekar i citatet vikten av att formu-
lera ett ”vi” och samtidigt förhålla sig till kritisk till det och tänja 
dess gränser. Det andra citatet som jag låter inleda detta kapitel är 
från Leslie Feinbergs bok Trans Liberation: beyond Pink or Blue och 
uttrycker en väsentlig påminnelse om att kön och könsidentitet 
handlar om att vara en människa samt att det finns oändligt många 
sätt att vara människa på, även könsmässigt.

I det förra kapitlet presenterades en deskriptiv fallberättelse om 
tal om identitet, det vill säga tal om ”att vara som/den en är”, ge-
nom transbiografiska berättelser. Ett centralt tema visade sig vara 
synlighet. Flera betydelser av termen synlighet framkom. En nor-
mativ koppling till begriplighet, kategorisering och igenkänning 
som i sig kopplar vidare till möjlighet till erkännande gjordes. 
Vikten av att erkännas som/den en är för transsexuella framkom, 
liksom för transpersoner med en könsvarierad identitet som inte 
passar in i den könsbinära modellen.

Följande kapitel följer upp etiska aspekter av transbiografiska 
erfarenheter av orättvisa och misserkännande genom att undersöka 
transpolitiskt tal om identitet, rättvisa och erkännande. Jag kom-
mer att undersöka transpolitiska ställningstaganden och kritik av 
gällande (svenska) regler för ändring av könstillhörighet, förslag 
på förändring av desamma, samt krav om rättigheter i relation till 
könsvariation. Det görs bland annat genom en undersökning av 
könstillhörighetsutredningen och transpolitiska remissvar på den. 
Det som är intressant för undersökningen är hur orättvisa och mis-
serkännande begreppsliggörs i en transpolitisk kontext. Iris M. 
Young menar att: “when people claim that a particular rule, prac-
tice or cultural meaning is wrong and should be changed, they are 
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often making a claim about social injustice.”178 Detta tar jag som 
en utgångspunkt för min undersökning av det transpolitiska talet 
om rättvisa och erkännande. 

Inledningsvis introduceras den identitetspolitiska kontexten, 
den nu gällande lagen som reglerar ändring av könstillhörighet 
Lagen (1972:119) om fastställelse av könstillhörighet i vissa fall. De 
transpolitiska organisationerna som ingår i undersökningen och 
centrala frågor som respektive organisation driver presenteras. 
Vidare presenteras könstillhörighetsutredningens Betänkande – 
Ändrad könstillhörighet: förslag till en ny lag (SOU 2007:16), och 
de transpolitiska organisationernas remissvar där transpolitiska 
ståndpunkter tydligt framgår. Därefter presenteras Socialstyrelsens 
rapport om vårdsituationen för transsexuella och ”personer med 
andra könsidentitetsstörningar” Transsexuella och övriga personer med 
könsidentitetsstörningar: Rättsliga villkor för fastställelse av könstillhö-
righet samt vård och stöd 179. 

   Den transpolitiska kontexten är egentligen flera och innehål-
ler olika ståndpunkter och politiska ställningstaganden. Det finns 
transpolitiska organisationer som riktar sig till en specifik iden-
titetskategori, som till exempel Patientföreningen Benjamin180 
för transsexuella och INIS181 (Intersexuella i Sverige) för personer 
med DSD (Disorder of Sex Development) eller intersexualism.182 
Det finns också inklusiva organisationer som samlar flera könsva-
rirade identitetskategorier under en paraplyorganisation vars syfte 

178 Young, 1990, s. 34

179 Transsexuella och övriga personer med könsidentitetsstörningar: Rättsliga villkor för 
fastställelse av könstillhörighet samt vård och stöd, www. socialstyrelsen.se, juni 2010, 
(100702)

180  www.foreningenbenjamin.se 

181  www.inis-org.se  

182 Tidigare kallades intersexuella personer för hermafroditer. Termen hermafrodit 
ansågs konnotera betydelser som monster och freak och ansågs därför ha en 
nedvärderande klang, varför det ersattes med intersexualism. Det har påpekats att 
intersexualism är en term som kan ge felaktiga associationer, dels till att det handlar 
om sexualitet och dels att det handlar om tillstånd mellan könen, eller ett tillstånd 
som är varken eller, vilket inte stämmer, i flertalet fall handlar det om en variation 
i utseendet på könsorganen. Därför används numera ibland även termen DSD, 
Disorder of Sex Development. Föreningen INIS är av åsikten att intersexualism bör 
ersättas med termen DSD. Jag kommer att använda mig av båda termerna beroende 
på vilken kontext jag hänvisar till.
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är att tillvarata flera identitetskategoriers intressen. Exempel på 
sådana organisationer är RFSL183 (Riksförbundet för homosexuel-
las, bisexuellas och transpersoners rättigheter) och KIM184 (Kön, 
Identitet, Mångfald). Inkluderande identitetspolitik vilar liksom 
de mer specifika organisationernas politik på föreställningar om 
likhet och gemenskap. Det som utmärker den inkluderande orga-
nisationerna är den komplexitet som ryms, vilket både innebär en 
politisk dynamik men också kompromiss och svårigheter att enas 
om vissa frågor. 

Den identitetspolitiska kontexten 
Identitetspolitiskt arbete syftar å ena sidan till att fungera iden-
titetsstärkande och å andra sidan till att förverkliga rättvisa och 
rättigheter. Denna undersökning tillsammans med föregående ka-
pitel är underlag för en etisk diskussion om en möjlig(görande) 
erkännande-etik, samt ett klargörande av begreppen rättvisa och 
erkännande i relation till identitet. 

”… identity political formations typically aim to secure the po-
litical freedom of a specific constituency marginalized within 
its larger context. Members of that constituency assert or re-
claim ways of understanding their distinctiveness that chal-
lenge dominant oppressive characterizations, with the goal of 
greater self-determination.”185

Identitetspolitik är kollektivt orienterad och utgår från partiku-
lära frågeställningar, ofta av identitetsstärkande art och handlar 
om rätten till självbestämmande. Det identitetsstärkande arbetet 
bottnar i föreställningen om en rättighet att vara som/den en är. 
Erfarenhet av förtryck och exkludering motiverar både det kol-
lektiva arbetet och de specifika krav om rättigheter som ställs. Det 
förekommer en spänning mellan å ena sidan assimilationistiska 
strävanden med betoning på likhet och å andra sidan separatistiska 
strävanden med betoning på olikhet. Assimilationistiska strävan-

183  www.rfsl.se 

184  www.kim.nu 

185  Stanford Encyclopedia of Philosophy, uppslagsord: identity politics. 
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den betonar normativ likhet mellan människor och likabehand-
ling.  Separatistiska strävanden betonar gruppslig olikhet men ofta 
betonas en deskriptiv likhet inom gruppen. 

Gamson gör en åtskillnad mellan dekonstruktiv strategi och 
identitetsstärkande strategi. Den dekonstruktiva strategin vilar på 
norm- och identitetskritik och betonar normer, identiteter och ka-
tegoriers konstruktion och performativitet.186 Den identitetsstär-
kande strategin å andra sidan syftar till en uppvärdering av mar-
ginaliserade identiteter och olikheter dels som upprättelse men 
också för att synliggöra och hörgöra självuttryck och förmedling 
av erfarenheter och perspektiv. Vidare finns en spänning mellan ex-
klusiv och inklusiv identitetspolitik, där den exklusiva å ena sidan 
framhåller vikten av att arbeta politiskt utifrån ett partikulärt per-
spektiv för att på så sätt vara förmögen att driva specifika identi-
tetsbaserade frågor. Den inklusiva å andra sidan framhåller vikten 
av gemensam kamp för att tillvarata flera gruppers och personers 
intressen och perspektiv. 

”Genuine bonds of solidarity can be forged between people who 
respect each other’s differences and are willing to fight their 
enemy together.”187

Feinberg betonar i citatet vikten av enad kamp mot ett gemensamt 
förtryck och att respektera varandras olikheter för att fostra soli-
daritet. Den inkluderande identitetspolitiken innebär en spänning 
mellan kompromiss (i syfte att nå politisk enighet och effektivitet) 
och flerstämmighet (i syfte att vara sant inkluderande och inte ge-
nerera ytterligare exkludering). Identitetspolitik kan kategoriseras 
genom spänningar mellan; 1) assimilationistisk och separatistisk 
strävan 2) betoning av likhet och olikhet 3) dekonstruktiv och 
identitetsstärkande strategi 4) exklusiv och inklusiv intention och 
5) kompromiss och flerstämmighet.

Susan Hekman redogör för centrala invändningar mot 
identitetspolitik,188 för det första innebär det 1) en risk att reifiera, 

186  Gamson 1995, 390-407, 395

187  Feinberg 2006,  220

188  Hekman 1999,10
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genom att förmedla en uppfattning om identiteter som sanna, fix-
erade och givna entiteter. Fixering innebär en risk eftersom det 
tenderar att förmedla felaktiga och begränsande föreställningar om 
människor som påverkar det mellanmänskliga bemötandet. För det 
andra, 2) en risk att också olikhet reifieras, eftersom olikhet formu-
leras utifrån ett maktövertag och en identitetslogik som samtidigt 
reproducerar likhet som norm. De olikheter som används som si-
tuerade och lokala utgångspunkter för kritiska identitetsbaserade 
rörelser är inte självvalda utan påtvingade av det samhälle man 
samtidigt försöker förändra. Betoning av olikheten innebär där-
med ett undfallande för maktens verklighetsbeskrivning och an-
passning till denna. Hekman beskriver det paradoxala i det ident-Hekman beskriver det paradoxala i det ident-
itetspolitiska arbetet: ”We must embrace excluded identities to 
contest hegemony, but in doing so we both reify that hegemony 
and fix the identities.”189  För det tredje, 3) en risk att social kri-För det tredje, 3) en risk att social kri-
tik omöjliggörs.190 För att kunna formulera en social kritik behövs 
pragmatiska kategoriseringar. Det innebär en identitetspolitisk 
utmaning att använda identitetskategoriseringar i strategiskt och 
möjliggörande syfte och samtidigt ta hänsyn till olikheter som 
ryms samt undvika reifiering. Gamson beskriver kärnan i den 
identitetspolitiska problematiken: ”Fixed categories are both the 
basis for oppression and the basis for political power.”191 

Ulla M. Holm har visat på betydelsen av att göra distinktioner 
mellan olika typer av essentialismer, liksom att skilja mellan essens 
och accidens. Essens i aristotelisk mening innebär nödvändiga vill-
kor, ”väsensnödvändiga egenskaper”, det vill säga det som gör ett 
ting till det sorts ting det är och utan vilka tinget vore något an-
nat. Accidens, däremot, anger endast tillfälliga egenskaper, sådana 
som är flyktiga och rörliga.  Dessa kan lätt förändras utan att tinget 
upphör vara den sorts ting det är. Om inte denna distinktion görs 
sammanblandas dessa lätt och tal om identitet som egentligen har 
med accidens att göra förväxlas med essens och essentialism och an-
ses därför problematiska. Distinktionen är användbar för att kunna 
tala om identitet och kön utan att fixera och utesluta. En central 

189  Hekman 1999, 12

190  Se Fraser  och  Nicholson 1990

191  Gamson 1995,  391
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åtskillnad som är avgörande för hur den identitetspolitiska kontex-
ten kan förstås och hur tal om identitet kan vara möjligt i emanci-
patorisk bemärkelse är den mellan realessens och nominalessens.192 
Genom åtskillnaden blir det möjligt att relatera till identitetsföre-
ställningar som förefaller vila på en essentialistisk grund eller vars 
effekt vilar på ett antagande om essens. Distinktionen gjordes av 
John Locke och aktualiseras också av Diana Fuss i boken Essentially 
Speaking: Feminism, Nature and Difference193. 

Nominalessens innebär en lingvistisk kategori och tillåter tal 
om politiska kategorier som grupper och identiteter, utan att gli-
da över i föreställningar om naturlighet och naturliga kategorier. 
Realessens innebär en ontologisk kategori och appellerar till den 
aristoteliska förståelsen av essens, det vill säga, den anger sådana 
naturgivna egenskaper som antas vara gemensamma och nödvän-
diga för att ting ska sorteras under kategorin. Nominalessens anger 
snarare egenskaper som är tillfälligt gemensamma för en kategori, 
det vill säga de är tillräckliga för att sorteras under en kategori 
men inte nödvändiga eller uteslutande, och de kan förändras utan 
att det förändrar kategorin eller tillhörigheten i den. 

Tal om identitet och äkthet i identitetsbaserade sociala rörelser 
förstås här nominalessentialistiskt snarare än realessentialistiskt, 
vilket innebär en skillnad för det politiska syftet och de politiska 
konsekvenserna. Tal om äkthet och konnotationen till essentia-
lism måste inte med nödvändighet innebära en uppfattning om 
en verklig, sann, stabil och statisk kärna av identitet, själv eller 
subjekt. Tal om identitet och äkthet kan vara politiskt motiverat, 
givet att åtskillnad mellan realessens och nominalessens görs. Per-
sonliga identitetsföreställningar vittnar om erfarenhet av en sub-
jektiv ontologi som generar vad som uppfattas som ett själv. För 
att förstå detta utan essentialisering och reifiering är åtskillnaden 
mellan essens och accidens, liksom mellan realessens och nomi-
nalessens nödvändig, tillsammans med Hekmans åtskillnad mel-
lan epistemologisk och erfarenhetsmässig begreppsförståelse, samt 
Youngs förståelse av grupper som seriella kollektiv behjälpliga. 

192  Holm 1997, 59 ff.

193  Holm 1997, 59
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Lojalitet och solidaritet; en säker grund
Jag menar att det är möjligheten att vara som/den en är som mo-
tiverar rättvisa och erkännande och att det är möjligheten som är 
den normativa poängen, inte graden av sanningshalt i ontologin. 
Graden av sanningshalt i identitetsberättelser är moraliskt irrele-
vant, däremot är identitetserfarenheten och självkategoriseringen 
moraliskt relevanta. Könsnormer är nämligen inte heller en säker 
grund, varken för identitet eller för rättvisa. Därför handlar erkän-
nande om respekt inför självbenämning samt främjande av möjlig-
heten att vara som/den en är. 

Butler hävdar i ”Doing Justice to Someone”, att det är själv-
benämnandet som är poängen, oavsett om det avviker eller över-
ensstämmer med könsnormer, eller om man vandrar in i och ut 
ur dessa normer som man kan säga att David Reimer ofrivilligt 
gjorde.194 Berättelsen om David Reimer återges ofta som “The 
John/Joan case” och är mycket omdiskuterat, bland annat för att 
det har kommit att bli ett paradigmatiskt fall som har använts 
både för att bevisa könsidentiteters sociala konstruktion och dess 
essentiella natur. David föddes som pojke, av misstag amputerades 
hans penis, varpå han uppfostrades som flicka på inrådan av John 
Money som hävdade att kön var möjligt att konstruera under vissa 
omständigheter, men David valde senare i livet att leva som man, 
varför fallet kommit att användas som bevis för att kön inte är 
konstruerat, utan essentiellt. Butlers poäng är att det är självkate-
goriseringen som spelar roll, inte de biologiska förutsättningarna.

”To do justice to David is, certainly, to take him by his word, 
and to call him by his chosen name, but how are we to un-
derstand his word and his name? Is this the word that he crea-
tes? Is this the word that he receives? Are these the words that 
circulate prior to his emergence as “I” who might only gain 
a certain authorization to begin a self-description within the 
norms of this language?”195 

194  Butler 2004, 57-74

195  Butler 2004, 69
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Det handlar om människors förmåga att själva beskriva, benämna 
och uttrycka sin egen identitet och om möjlighet att leva ett gott 
liv, som Young uttrycker det eller som Butler mer anspråkslöst ut-
trycker det, ett möjligt och levbart liv. 

”The normative aspiration at work here has to do with the 
ability to live and breathe and move and would no doubt be-
long somewhere in what is called a philosophy of freedom. The 
thought of a possible life is only an indulgence for those who 
already know themselves to be possible. For those who are still 
looking to become possible, possibility is a necessity.”196

“When we ask what makes a life liveable, we are asking about 
certain normative conditions that must be fulfilled for life to 
become life.”197

Det normativa påbudet om möjligheten att leva ett levbart liv fö-
respeglar det som Berit Larsson påpekar i artikeln Den säkra grun-
den är inte identitet, utan lojalitet och solidaritet.198 Där argumenterar 
hon för att det som är normativt och epistemologiskt stabilt och 
pålitligt är lojalitet och solidaritet med andra människor. Larsson 
hänvisar till en diskussion om reglerna för deltagande i Gay Olym-
piaden i Amsterdam 1998, då bland annat regler för tävlingsdan-
sen kungjorde att endast samkönade par kunde delta. Detta re-
sulterade i att ett tävlingspar bestående av en lesbisk kvinna och 
en gay man avvisades. Reglerna fastställde också att transsexuella 
var tvungna att visa upp ett bevis på att de genomgått könskor-
rigering. Larsson påpekar det essentialistiska och könsdikotoma 
antagandet bakom dessa regler och hur detta antagande befäster 
stereotypa uppfattningar av både kön och sexualitet.  

”Jag menar inte alls att vi ska avvisa identitetskategorier, utan 
istället se deras diskursiva och relationella status och proble-
matisera deras sanningsanspråk. Detta må gälla ”kvinno- iden-

196  Butler 2004, 31

197  Butler 2004 39

198 Larsson1999, 62



-        106        -

kapItel II

titet” såväl som ”kvinnlig” identitet som ”sexuell” identitet. 
Identiteterna är med andra ord flytande och politiska. När ar-
rangörerna felaktigt utpekade identiteten som den ”säkra grun-
den” skedde detta till priset av lojalitet och solidaritet.”199

”… den fasta grunden för mångfald, social komplexitet och 
sexuella skillnader egentligen bara kan garanteras och upprätt-
hållas genom lojalitet och solidaritet.”200

Lojalitet och solidaritet är inte flyktiga eller tillfälliga begrepp, det 
handlar om faktiska värden och normer som inte bör svikta. Därför 
utgör begreppen lojalitet och solidaritet den grund som samtidigt 
fungerar som skäl för förverkligande av rättvisa och erkännande. 

Som jag förstår det vill Larsson förskjuta fokus från identi-
tet till solidaritet, utan att för den skull förminska identitet som 
grund för förståelsen om (o-)rättvisa och (miss-)erkännande. Det är 
nödvändigt att benämna orättvisans eller misserkännandets grund 
för anspråk om rättvisa och erkännande i syfte att åstadkomma 
förändring. Även i sammanhang där tal om identitet anges som 
grund för rättvisa är det snarare lojalitet och solidaritet som utgör 
den grunden. Vad jag menar är att det handlar om medmännis-
kors ansvar att respektera andra medmänniskors självidentifikation 
och på så sätt främja allas möjlighet att vara som/den de är.  Den 
lojalitet och solidaritet som Larsson påvisar som grund gäller själ-
videntifiering och erfarenheter av orättvisa och misserkännande. 
Detta länkar till Youngs syn på orättvisa och rättvisa eftersom det 
belyser hur kategorier av människor, grupper och identiteter ofta 
är grunden för erfarenhet av orättvisa.201 

Resonemanget om lojalitet och solidaritet innebär att det är 
möjligt att förstå identiteters (implicita) betydelse för rättvisa och 
anspråk om rättvisa och erkännande, som vilande på lojalitet och 
solidaritet som grund. Det är också den viktiga grunder för iden-
titetspolitiskt arbete.

199  Larsson 1999,  62

200  Larsson 1999 64

201  Se, Young 1991
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Identitetspolitik innebär en risk för att förvärra identitetsbaserad 
orättvisa och misserkännande. Risken för reifikation av identitet 
och olikhet samt för att omöjliggöra social kritik hör samman med 
den identitetspolitiska svårigheten som Gamson uppmärksammar 
som innebär att både förtryck och politisk styrka vilar på fixerade 
kategorier.  Jag menar att det är en viktig uppgift att uppmärk-
samma och diskutera identitetspolitiska risker i ett försök att 
undvika dess begränsande, misserkännande, och orättvisa konse-
kvenser. Jag menar också att det är en moralisk nödvändighet att 
riskera, i enlighet med den risketik som Sharon Welch uppmanar 
till i syfte att åstadkomma förändring.202

Udersökningen måste därför förankras i en konkret identitets-
baserad kontext, i detta fall i en transpolitisk kontext. Undersök-
ningen inleds med en presentation av de bestämmelser som idag 
reglerar möjligheten till könskorrigering.

Lagen (1972:119) om fastställelse av könstillhörighet  
i vissa fall 
Nuvarande könstillhörighetslag reglerar ändring av könstillhö-
righet. Direktiv till en utredning av möjligheten för en lagligt 
stadgad möjlighet för ändring av könstillhörighet lämnades 1966 
efter att det framkommit att personer ansökt om namnbyte till 
så kallade könskonträra203 namn och i vissa fall också om ändring 
i kyrkobokföringen. Det förekom även i viss utsträckning medi-
cinsk och kirurgisk behandling för att underlätta den önskade 
könstillhörigheten. Den sociala anpassningen var svår, eftersom 
anteckningar om namn och könstillhörighet ofta stod kvar i kyr-
kobokföringen. Det rådde osäkerhet om huruvida det var juridiskt 
möjligt att göra ändringar i kyrkobokföringen vilket motiverade 
en utredning. Direktiven som angavs berörde till exempel even-
tuella rättsverkningar av en sådan könstillhörighetsändring samt 

202 Welch  2000, 30 ff.

203 Termen ’könskonträr’ är problematisk då den innehåller ett antagande om en 
könsbinär modell där ett kön med nödvändighet finner sin kontrast i ett motsatt. 
Detta är dock det språkbruk som användes (och används) om den företeelse 
som vid denna tidpunkt föranledde utredningen som beredde väg för den första 
lagstiftningen i världen gällande ändring av könstillhörighet och som också har 
använts fram till lagändringen angående namnbyten. . 
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framläggande av förslag om handläggning av sådana fall samt vil-
ka kriterier som då skulle gälla för att en framställan om ändring 
skulle beviljas. Betänkande Intersexuellas könstillhörighet (SOU 
1968: 28) överlämnades i maj 1968. Lagen trädde sedan i kraft i 
juli 1972.204 Lagen var 1972 den första i sitt slag.

Lagen anger bland annat under vilka omständigheter transsex-
uella och intersexuella beviljas rätt att få fastställelse om ändrad 
könstillhörighet samt tillstånd för ingrepp i könsorganen och 
sterilisering. För att få tillstånd till fastställelse av könstillhörig-
het krävs (idag)205 att den sökande är: ogift, över 18 år, svensk 
medborgare och steril. För intersexuella personer gäller krav om 
att vara ogift och svensk medborgare. Steriliseringskravet innebär 
att personer som ändrar sin könstillhörighet idag inte har rätt att 
spara nedfrysta könsceller. Det finns inget krav om att personer 
som önskar ändra sin könstillhörighet måste genomgå en könskor-
rigerande operation.206 Det finns inte heller något uttalat juridiskt 
gällande krav om att den ansökande personen måste vara konsta-
terat transsexuell, det är dock praxis.207  De krav som enligt praxis 
ställs på personer som önskar könskorrigering är; att personen i 
fråga erhållit diagnosen transsexualism och anses ha medicinska 
och psykosociala förutsättningar att genomgå behandlingarna, vi-
dare att personen måste vara övertygad om att hen vill genomgå 
en fullständig könskorrigering. Denna praxis innebär att för per-
soner som istället diagnostiseras med diagnosen ’ospecificerad kön-
sidentitetsstörning’ avslutas behandlingen, vilket innebär att de 
blir utan vård och begränsas genom att inte erkännas i sin egna 
könsidentitetserfarenhet. 208

Den juridiska korrigeringen innebär ändring av personnum-
mer och förnamn. Det är numera tillåtet att välja det förnamn 
man själv önskar, sedan september 2009, då regeringsrätten gav 
Jan-Olov Madeleine Ågren rätt att lägga till namnet Madeleine, 
vilket innebar att Skatteverkets tvingas att ändra sin praxis av-

204  SOU 2007:16, s. 61 f.

205  Vid tidpunkten för denna avhandlings inlämning för tryck, 1 oktober 2010

206   Socialstyrelsen 2010

207   Socialstyrelsen 2010

208  Socialstyrelsen 2010, 11
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seende namnbyten. Regeringsrätten hänvisar till valfriheten samt 
att namn är en personlig angelägenhet.209 Före september 2009 var 
det enbart tillåtet att ändra sitt förnamn under utredningen till 
könsneutrala namn enligt en lista. 

Tanken var att en under tiden kunde ha ett namn som var 
könsneutralt för att underlätta övergången för att efter fastställelse 
ändra till ett önskat förnamn.

Transsexuella personer erhåller, enligt den nuvarande lagstift-
ningen210, efter genomgången utredning (minst två år) och diagnos 
tillstånd att ändra sin könstillhörighet. Detta sker genom ansökan 
till Socialstyrelsen och behandlas i Socialstyrelsens rättsliga råd, 
ansökan gäller könskorrigerande ingrepp och sterilisering, namn-
byte samt fastställelse av könstillhörighet. Rättsliga rådet intygar 
tillstånd för sterilisering (medicinsk korrigering) och beviljar öns-
kan om fastställelse av ny könstillhörighet (juridisk korrigering). 
Beslutet aktualiseras när rådet tillhandahåller papper på att steri-
lisering genomförts. 

Nedan presenteras några svenska transpolitiska organisationer. 
Därefter presenteras könstillhörighetsutredningen211 och remiss-
svar från transpolitiska organisationer. Vidare kommer Socialsty-
relsens utredning att presenteras.212 

Patientföreningen Benjamin
Patientföreningen Benjamin har funnits i 40 år och är en ideell 
förening för transsexuella och före detta transsexuella. Föreningen 
anger som sitt huvudsakliga ändamål att hjälpa transsexuella att 
bli ”välfungerande samhällsmedborgare, kvinnor respektive män– 
inte längre transsexuella”213 Namnet kommer från endokrinolo-
gen Harry Benjamin som tillsammans med Magnus Hirschfeld 

209  http://www.rfsl.se/?p=324&aid=11598 (20100825)

210  Nuvarande lagstiftning vid tidpunkten för inlämning av denna avhandling 
20101001

211  SOU 2007:16

212 Transsexuella och övriga personer med könsidentitetsstörningar: Rättsliga villkor för 
fastställelse av könstillhörighet samt vård och stöd, Socialstyrelsen, publicerad: www.
socialstyrelsen.se, juni 2010 (100630)

213  Föreningen Benjamin  http://www.foreningenbenjamin.se/16.html (100825)
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anses vara pionjärer inom TS-vård. De huvudsakliga målen anges 
vara påverkansarbete och att fungera som psykologiskt stöd för 
transsexuella personer och anhöriga. En central fråga för förening-
en är att arbeta mot psykiatriseringen av transsexuella personer.214 

Centrala ståndpunkter är att transsexualism ses som ett biolo-
giskt tillstånd. Vidare att detta tillstånd orsakar stor psykologisk 
och social stress. Den enda behandlingen anges vara könskorri-
gerande kirurgi så att könsorganen stämmer överens med könsi-
dentiteten. Föreningen menar att patienter som erhåller sådan be-
handling blir botade och därmed inte längre är transsexuella. De 
förhåller sig kritisk till kategorier som ett ”tredje kön”. Ett ”nor-
malt” liv som kvinna eller man eftersträvas. Rätten till utredning 
och behandling betonas. De påpekar vidare vikten av ett avskaf-
fande av åldersgränsen i syfte att underlätta för unga transsexuella. 
Andra transpolitiska frågor som betonas är: vårdgaranti, önskemål 
om att epilering (hårborttagning) och röstterapi bör ingå i TS-
vården215, det finns också önskemål om att Facial Feminization 
Surgery (FFS) ska ingå i TS-vården eftersom det för flera MtF är av 
betydelse för att kunna passera och därmed för välbefinnandet.216 
Vidare menar de att beslut om fastställelse bör ske i länsrätten.217 
De eftersträvar rätt att få nya betyg och intyg utfärdade i den fast-
ställda könsidentiteten, liksom att ursprungligt personbevis kor-
rigeras som felaktigt, för att undvika missförstånd.218

Den plattform som Benjamin arbetar utifrån fokuserar föränd-
ring och förbättring av vård för transsexuella. Tillgängligheten och 
utredningstidens längd är viktiga frågor. Det gemensamma syftet 
med de ändringar man eftersträvar är att underlätta för transsexu-
ella personer, inte minst för unga transsexuella. 

214 Föreningen Benjamin  http://www.foreningenbenjamin.se/16.html (100825)

215 Idag är detta olika inom olika regioner

216 Idag bekostas ansiktskirurgi av transsexuella själva (de som upplever sig vara i behov 
av det).

217 Detta förslag motiveras av att man menar att det är viktigt att separera den juridiska 
från den medicinska korrigeringen, idag är detta en gemensam beslutsprocess och 
beslut fattas av Rättsliga rådet.

218 Föreningen Benjamin  http://www.foreningenbenjamin.se/18.html (100825)
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Full Personality Expression – Sverige (FPE-S)
FPE-S bildade i mitten av 1960-talet och är en organisation för 
transvestiter och andra könsöverskridare. Den huvudsakliga trans-
politiska frågan är att tillse människors möjlighet ”att fritt ut-
trycka sin hela personlighet utan hänsyn till den könsroll samhället 
tilldelat dem”219 samt att informera om transpersoners situation.220

Till en början var det en förening som fungerade mest som 
kontaktnätverk enligt en modell från Virginia Prices förening FPE 
i USA. De fick tillstånd att låna namnet under förutsättning att 
samma anda bevarades. Det finns numera flera FPE-organisationer 
runt om i världen, FPE – NE (Northern Europe) till exempel. På 
senare år har föreningen också börjat arbeta mer aktivt politiskt än 
tidigare, både med information och påverkansarbete.221 

Intersexuella I Sverige (INIS)
INIS är en relativt nystartad förening som startade som ett nätverk 
2006. INIS fungerar som en stödförening för personer med DSD222 
och anhöriga. Föreningen föredrar att använda termen DSD (Di-
sorder of Sex Development223) om det tillstånd som också kallas 
intersexualism. De arbetar för att sprida fördomsfri och korrekt 
kunskap om DSD, för att motverka känslor av skam och skuld, 
samt för att lagstiftning och medicinsk praxis i högre grad ska 
tillgodose intersexuella personers behov och intresse. Vidare att 
personer med DSD och föräldrar till barn med DSD ska ges psy-
kologiskt stöd.224 De anger vidare som målsättning på sin hemsida 
att: ”… att göra slut på skammen och hemlighållandet som omger 
de som är födda med avvikande könsorgan. Vår förhoppning är att 

219  FPE-S 2007 

220  FPE-S 2007 

221  FPE-S 2007 

222 Terminologin kring detta diskuteras, en del vill ersätta intersexualism med 
Disorder of sex Development (DSD), andra vidhåller intersexualism på grund av 
konnotationen till sjukdom och störning.

223 DSD definieras: medfött tillstånd i vilket könets kromosomala, gonadala (= 
könskörtlar, dvs. testiklar eller äggstockar) eller anatomiska utveckling är atypisk,, 
http://inis-org.se/fakta.php (100825)

224 Se http://inis-org.se/index.php och  http://inis-org.se/stadgar/INIS-stadgar.pdf 
(090724)
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vi kan bli ett stöd för varann, och att denna sajt kan bli ett första 
steg till (själv)förståelse, (själv)insikt och (själv)respekt.”225

Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter, 
(RFSL)
Förbundet grundades 1950 och hette då Riksförbundet för sex-
uellt likaberättigande, 2007 ändrades namnet till Riksförbun-
det för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter, 
med samma förkortning RFSL. Ursprungligen riktade sig arbetet 
främst mot arbete för homosexuellas rättigheter, med tiden upp-
märksammades bisexuella situation och senare även transpersoners 
utsatta situation. Arbetet för transpersoners rättigheter införliva-
des i RFSL:s principprogram 2005. Termen transperson är nog-
grant vald för att inkludera flera könsvarierade identiteter. 

I RFSL:s principprogram226 anges respekt och acceptans inför 
människors olikheter som vision och mål för verksamheten. Mål-
sättningen är ”att lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter 
ska gälla för homosexuella, bisexuella och transpersoner som för 
alla andra i samhället”.227 Argumentationen vilar på föreställning-
en om normativ likhet mellan människor, det vill säga människo-
värdestanken. RFSL arbetar främst med påverkansarbete. De beto-
nar solidaritet och menar att mekanismerna bakom diskriminering 
är desamma och att det därför är viktigt att ”göra gemensam sak 
av gemensamma intressen”.228  Kön förstås som tredelat; ett bio-
logiskt kön, en social könsroll samt en självupplevd könstillhö-
righet. Den självupplevda könstillhörigheten menar de ”… måste 
respekteras av andra, oavsett om man väljer att definiera sig som 
kvinna, man, neutral, både och, varken eller, något annat, eller 
inte alls.”229 RFSL:s principiella ståndpunkt är att varje individ bör 
tillskrivas kroppslig autonomi, vilket de menar innebär ”rätten att 
forma, använda och benämna sin kropp”.230 

225 http://inis-org.se/index.php. 

226 RFSL 2005a. 

227 RFSL 2005a. 1

228 RFSL 2005a. 2

229 RFSL 2005a. 3

230 RFSL 2005a. 3
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I programmet anges områdesspecifika principer och hållningar för 
skola, vård, forskning, kultur, arbetsliv och så vidare. Vad gäller 
skola menar de att det är viktigt att utbildningar skildrar olika 
sexuella läggningar och könsuttryck samt olika sätt att förhålla sig 
till könsidentitet. Vad gäller vården poängteras vikten av HBT-
kompetens.

Autonomi är ett vägledande värde i RFSL:s principprogram. 
Det handlar om rätten att själv definiera sin könstillhörighet, sin 
sexualitet och sin familj, samt rätten till kroppslig autonomi, 
att forma och benämna den egna kroppen. Inskränkningar i den 
kroppsliga autonomin är ett brott mot de mänskliga rättigheterna 
och en integritetskränkning. Mångfald och olikhet är värdefulla i 
sig, inte enbart i instrumentellt syfte för att motverka diskrimi-
nering och orättvisa. ”Mångfald och acceptans för olika sätt att 
leva och verka ska eftersträvas och måste finnas överallt och på alla 
nivåer i samhället.”231 

Ett specifikt transpolitiskt program antogs på Kongressen 
2004. Termen transperson används som paraplybeteckning, syftet 
med dess användning är att inte exkludera någon. RFSL:s defini-
tion av transperson lyder: ”Transpersoner är individer vars kön-
sidentitet och/eller könsidentitetsuttryck tidvis eller alltid skiljer 
sig från normen för det kön som registrerats för dem vid födseln. 
Varje individ måste själv få definiera sin identitet och avgöra om 
hon vill definiera sig som transperson.”232 

I det transpolitiska programmet formuleras konkreta transpo-
litiska krav: krav om att transpersoner inkluderas i diskrimine-
ringslagstiftningen och att könsidentitet och könsuttryck tillförs 
som diskrimineringsgrunder.233 Unga transpersoner är särskilt ut-
satta för mobbning och får sällan bekräftelse i undervisning och 
skolböcker. Det saknas ofta kompetens om transpersoner bland 
skolpersonal, liksom vid landets ungdomsmottagningar.234 Därför 

231 RFSL 2005a. 2

232 RFSL http://www.rfsl.se/?p=115 (090723)1

233 Den nya diskrimineringslagstiftningen trädde i kraft 1 Januari 2009 innebär 
att könsöverskridande identitet och könsuttryck numera är en lagstiftad 
diskrimineringsgrund och som sådan har lagstiftat diskrimineringsskydd.

234 Unga transpersoner är hänvisade till landets ungdomsmottagningar eftersom de på 
transområdet specialiserade utredningsenheterna inte får ta emot minderåriga.
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kräver RFSL att lagen särskilt nämner skolpersonals ansvar att fö-
rebygga mobbning och trakasserier som riktar sig mot unga trans-
personer, att skolpersonal bör ha grundläggande transkompetens, 
att studielitteratur ska innehålla sakliga och korrekta fakta om 
transpersoner, samt att det i varje landsting bör finnas en ung-
domsmottagning med transkompetens. 

   RFSL eftersträvar också att trans- och intersexuella med per-
manent uppehållstillstånd men utan svenskt medborgarskap ska 
erbjudas vård,235 att gifta trans- och intersexuella inte tvingas till 
skilsmässa för att få behandling.236 Vidare att minderåriga trans-
personer ska kunna erbjudas nytt juridiskt kön och att transsexu-
ella inte ska tvingas till sterilisering för att få tillstånd till juridisk 
korrigering.237 Dessutom att den som fått nytt personnummer med 
anledning av juridisk könskorrigering ska ha lagstadgad rätt till 
uppdaterade intyg samt att namnlagen ska ändras så att alla per-
soner ges rätt att ha det förnamn de önskar och slutligen att trans- 
och intersexuella ges möjlighet att frysa ned könsceller på samma 
villkor som alla andra patientgrupper, samt att FtM transsexulla 
får donera ägg till en kvinnlig partner.238 RFSL föreslår (i ett se-
nare dokument) också rätten att använda surrogatmödraskap, nå-
got som både transpersoner och homosexuella män som vill bilda 
familj gagnas av.239 Vissa av kraven framkommer även i RFSL:s 
remissvar på könstillhörighetsutredningen och några av kraven 
föreslås också av utredaren, men i de flesta fall kvarstår kraven då 
dessa synpunkter inte tagits i beaktande av utredaren.

235  Detta föreslås också i könstillhörighetsutredningens lagändringsförslaget, SOU 
2007:16

236 Även detta föreslås i lagändringsförslaget, SOU 2007:16

237 Detta föreslås också i Socialstyrelsen rapport juni 2010  http://www.socialstyrelsen.
se/publikationer2010/2010-6-31 (100826) Särskilt steriliseringskravet har 
uppmärksammats och diskuterats mycket i media sedan dels Amanda Brihed 
i en debattartikel i Aftonbladet beskrev sin egen situation av barnlöshet på 
grund av sin transsexualism (http://www.aftonbladet.se/debatt/debattamnen/
familj/article7292490.ab (100825) och den kort därpå följande rapporten från 
Socialstyrelsen som föreslår ett upphävande av kravet om sterilisering..

238 Se RFSL. http://www.rfsl.se/?p=115 (090723)

239 http://www.rfsl.se/?p=4414 (100825)
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Sammanfattningsvis är de mål RFSL arbetar utifrån och de krav 
som ställer för transpersoner och intersexuella grundade på vikten 
av att erkänna individers person som/den de är, utan tvång och 
godtyckliga krav, samt på visionen om ett mångfaldigt samhälle. 
De bakomliggande skälen för de krav som anges är att ”homo-
sexuella, bisexuella och transpersoner ska ha samma rättigheter, 
möjligheter och skyldigheter som alla andra.”240 Det övergripande 
målet anges vara: ett samhälle präglat av respekt och acceptans 
inför människors olikheter på ett så genomgripande sätt att RFSL 
och andra liknande organisationer inte skall behövas.241 

Kön, Identitet, Mångfald, (KIM)
Föreningen KIM är en inklusiv transpolitisk förening som riktar sig 
till ”alla som vill engagera sig i frågor som rör könsöverskridande”242 
Föreningen startades 2007. Det huvudsakliga syftet med KIM är 
att fungera som en allians kring könsvårdspolitik, de betonar ett 
helhetsperspektiv på könsidentitetspolitik.

De viktigaste transpolitiska frågorna är dels att fungera som 
stöd på olika sätt, genom personstöd, anordnande av träffar, genom 
att tillhandahålla information och förebilder. Vidare att underlätta 
vardagslivet för transpersoner. Ickediskriminering är en annan vik-
tig fråga där det åstadkommits en del framsteg i och med den nya 
diskrimineringslagstiftningen som trädde i kraft januari 2009 som 
innebar att könsöverskridande identitet och könsuttryck blev klas-
sade som diskrimineringsgrunder. Vårdsituationen, liksom situa-
tionen för unga transpersoner är en annan fråga som uppmärksam-
mas av de flesta transorganisationer. Nedan följer en presentation 
av könstillhörighetsutredningen lagändringsförslag.

240  http://www.rfsl.se/?p=2797 (100825)

241  RFSL 2005a. 

242 http://www.kim.nu/index.php?option=com_content&task=view&id=41&Itemid=65 
(090724)
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Könstillhörighetsutredningen

Uppdraget för könstillhörighetsutredningen var att undersöka 
”hur 1972 års lag tillämpas och att ta ställning till om lagens krav 
i olika hänseenden skall finnas kvar och om några nya krav skall 
införas.”243 Förslaget om lagändring föreslogs träda i kraft den 1 
juli 2008. Vid tidpunkten för denna avhandlings tryckning har 
detta ännu inte skett. Utredningen har blivit kritiserad från trans-
politiskt håll, bland annat för rena sakfel, men också för att de 
förslag som anges i flera fall försvårar livet för transpersoner samt 
för att utredningen inte tillfrågat eller tagit tillräcklig hänsyn till 
transpolitiska organisationers perspektiv och åsikter i centrala frå-
gor som rör transpersoner.

Betänkande – Ändrad könstillhörighet: förslag till en ny lag 
(SOU 2007:16) 
Förslaget om ändring av lagen om fastställelse av könstillhörig-
het överlämnades till regeringen i mars 2007. Uppdraget har va-
rit att modernisera lagen. Utredningen har sett över procedurer 
vad gäller namnändring, villkoren för den juridiska ändringen av 
könstillhörighet, framförallt sekretessbestämmelser och ändring 
av intyg i samband med denna. Medicinska frågeställningar reg-
leras av hälso- och sjukvårdslagen och utredningen har därför ute-
lämnat frågor som rör detta område mer direkt.244 Utredarna på-
pekar i sammanfattningen att deras ambition varit att underlätta 
för hela patientgruppen.245 Den patientgrupp som berörs av lagen 
är transsexuella och intersexuella personer. Beslut om ändring av 
könstillhörighet fattas av Rättsliga rådet och föreslås fortsätta så.

Det som framkommer är att könstillhörighetsutredningen an-
ser kravet om att den som ansöker om ändring av könstillhörighet 
skall vara ogift och steril är otidsenliga på grund av samhälleliga 
förändringar. Kravet att den ansökande personen ska vara ogift vi-
lar på föreställningen att samkönat äktenskap är otänkbar. Sedan 

243 SOU 2007:16, s. 11

244 Socialstyrelsen har genomfört en undersökning av vården för transsexuella, 
Socialstyrelsen 2010.

245 SOU 2007: 16, s. 12



-        117        -

tal och FöreställnIngar om IdentItet, rättvIsa och erkännande

1 maj 2009 finns en lag som erkänner könsneutrala äktenskap, 
vilket innebär att könsidentiteten på de personer som ingår äk-
tenskap inte längre har betydelse.246 Därmed är detta krav inte 
längre aktuellt. Utredningen föreslår att steriliseringskravet slopas 
och ersätts med ett krav om avlägsnande av könskörtlar, med till-
lägget att det ska vara möjligt att spara könsceller nedfrysta för 
framtida användning. Förslaget har blivit mycket kritiserat från 
transpolitiskt håll. För personer med intersexualism innehåller det 
nya förslaget egentligen inget nytt jämfört med den tidigare la-
gen. Utredaren har kritiserats för att inte ha kontaktat någon av de 
intresseorganisationer för personer med intersexualism som finns, 
samt för att inte tagit hänsyn till sådant som tidigare framkommit 
i motioner till riksdagen om detta. 

Könstillhörighetsutredningens förslag
De förslag som utredningen ger är i korthet följande: 1) att 1972 
års lag upphävs och ersätts med en ny lag 2) att det i den nya 
lagen uttryckligen ska anges vad ett beslut om ändrad könstillhö-
righet juridiskt innebär, till exempel att anteckning om den änd-
rade könstillhörigheten ska göras i folkbokföringen, att det ska 
fastställas ett nytt personnummer, samt att ett beslut om ändrad 
könstillhörighet innebär att personen har rätt att få ett eller flera 
nya namn 3) ett förtydligande om att den sökande ska vara konsta-
terat transsexuell för ett beslut om ändring av könstillhörigheten 
ska meddelas247 4) att texten i 1972 års lag angående kravet att sö-
kande ska ha haft känslor av en annan könstillhörighet ”sedan ung-
domen” ersätts med ”sedan avsevärd tid” 5) att ett krav om att den 
sökande ska ha fått sina könskörtlar avlägsnade införs för att ett 
beslut om ändrad könstillhörighet ska meddelas 6) att möjlighet 
ges att spara könsceller nedfrysta för att genom assisterad befrukt-
ning kunna bli förälder efter den juridiska ändringen av könstill-
hörighet 248 7) att en bestämmelse med innebörden att ändring av 

246 Justitiedepartementet 2009.  

247 Socialstyrelsens förslag är det omvända, de föreslår att diagnos uttryckligen inte 
bör vara ett krav för att få tillstånd till juridisk och/eller medicinsk korrigering. 
Socialstyrelsen 2010

248 Detta är en möjlighet som ännu så länge få personer har möjlighet att utnyttja i 
och med lagen om genetisk integritet som innebär förbud mot att använda både 
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könstillhörighet för en individ skall erkännas fullt ut i alla rätts-
liga sammanhang ska skrivas in i den nya lagen 8) att utländska 
medborgare som varit bosatta i Sverige i minst ett år ska beredas 
möjlighet att få tillstånd för ändring av könstillhörighet, samt 9) 
att det nuvarande kravet på att den sökande ska vara ogift tas bort. 

Några punkter i den nuvarande lagen bibehålls oförändrade 
enligt det nya lagförslaget. Det gäller: 1) inga förändringar av se-
kretesslagen (den nuvarande regleringen täcker behovet anser utre-
daren) 2) ingen lagreglerad rättighet att få tidigare erhållna intyg 
och betyg korrigerade i efterhand eller att få nya intyg och betyg 
utfärdade i den nya könstillhörigheten (däremot framhålls vikten 
av att olika intygsgivare ställer sig positiva till sådana önskemål) 
3) den nuvarande åldersgränsen på 18 kvarstår oförändrad och gäl-
ler den juridiska ändringen, borttagning av könskörtlar samt den 
könskorrigerande operationen, annan behandling och utredning 
kan påbörjas tidigare (till exempel hormonbehandling, mastek-
tomi, samt inledande av en Real Life period, en del av den psyko-
logiska utredningen).

Remissvar från olika transpolitiska  
organisationer

Transpolitiska organisationer har riktat skarp kritik mot utred-
ningen. Framförallt mot att steriliseringskravet byts ut mot ett 
krav om avlägsnande av könskörtlarna, vilket i praktiken innebär 
kastrering och ingen egentlig förändring gentemot steriliserings-
kravet. Kravet om sterilisering jämförs med rasbiologi och tvångs-
sterilisering. RFSL hänvisar till de mänskliga rättigheterna. Flera 
organisationer har också påvisat sakfel i utredningen, bland an-
nat gällande begreppsanvändningen. Enligt den nya uttolkningen 
av namnlagen och skatteverkets nya praxis (hösten 2009) är det 
tillåtet för vuxna att välja namn fritt oavsett könstillhörighet.249 
Utredningen kritiseras vidare för att ge uttryck för ett utifrånper-

donerade ägg och spermier och surrogatmödraskap, vilket innebär att det i princip 
enbart kommer att vara transsexuella kvinnor (MtF) som lever med en annan kvinna 
som har möjlighet att utnyttja de nedfrysta könscellerna.

249 Aftonbladet 2009
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spektiv som meddelar en syn på transsexuella som avvikare. Detta 
blir tydligt då utredaren anger som skäl för kastreringskravet att 
det är ”uteslutet att en sådan situation [att en transsexuell man blir 
gravid och föder ett barn] skulle kunna tillåtas få uppstå.”250 Uti-
frånperspektivet bekräftas också av att utredningen inte inhämtat 
synpunkter från tillgängliga organisationer251 och inte tagit till-
räcklig hänsyn till de synpunkter som delgivits under utredningen 
från olika organisationer.

RFSL
RFSL kritiserar utredningen utifrån ett människorättsperspektiv. 
Utredningens resultat är, enligt RFSL, i konflikt med de mänskli-
ga rättigheterna, främst ”rätten till familj och privatliv samt rätten 
att som person i rättsligt hänseende erkännas inför lagen.”252 RFSL 
uttrycker kritik mot inslag av tvång i de förslag som utredningen 
ger. De menar att utredningen inte tillräckligt levt upp till den 
egna ambitionen ”att underlätta för hela patientgruppen”253 och 
är kritisk mot att utredaren i flera fall går emot organisationers 
framförda åsikter.254 

RFSL:s huvudsakliga ståndpunkter och förslag gällande utred-
ningen är att åldersgränsen (som nu är 18 år) ska tas bort helt och 
att kravet om avlägsnande av könskörtlar inte bör införas. Avskaf-
fande av åldersgränsen motiveras av att unga transsexuella är en 
utsatt grupp i samhället, risken för suicidförsök är stor inom grup-
pen.255 Att kunna uppträda med namn och personnummer som 
överensstämmer med den självidentifierade könstillhörigheten och 
det egna könsuttrycket är avgörande för unga transsexuellas hälsa 
och psykiska välmående. RFSL påpekar vidare att ett avskaffande 
av kravet om sterilisering (utan att ersätta det med avlägsnande av 

250 SOU, 2007:16, s. 115

251 De har t.ex. inte tillfrågat någon förening för personer med DSD, trots att lagen 
gäller även dem, de har inte heller tillfrågat någon förening för transvestiter, trots 
att lagen inte uttryckligen gäller dem talas det om dem på några ställen och då de 
definieras de felaktigt.

252 RFSL 2007, 2 

253 RFSL 2007

254 RFSL 2007

255 RFSL 2007, 4 ff.



-        120        -

kapItel II

könskörtlar) skulle innebära att den juridiska korrigeringen inte 
längre vore oåterkallelig. Det innebär att det inte bör föreligga nå-
got hinder för ett avskaffande av åldersgränsen eftersom ett ånger-
fall enbart skulle innebära en juridisk korrigering. Därmed skulle 
unga transsexuella kunna erbjudas juridisk korrigering för att un-
derlätta det vardagliga livet. Frågan om åldersgränsen och frågan 
om kravet om avlägsnande av könskörtlar hänger på så vis samman. 

De är eniga om att steriliseringskravet tas bort, men kritiska 
till att det ersätts av ett krav om avlägsnande av könskörtlar. 

De argument som anges för att inte införa kravet om av-
lägsnande av könskörtlar motiveras främst utifrån de mänsk-
liga rättigheterna såsom de uttolkas specifikt för transpersoner i 
yogyakartaprinciperna:256 ”No one shall be forced to undergo med-
ical procedures, including sex reassignment surgery, sterilisation 
or hormonal therapy, as a requirement for legal recognition.”257 
Man menar att alla människor har rätt att bestämma över sin egen 
kropp och att det föreslagna kravet därför innebär en kränkning av 
människors självbestämmande. 

Kritiken gäller vad som uppfattas som utredarens brist på över-
tygande argument för detta krav. Det bakomliggande argumentet 
är att de flesta transsexuella önskar avlägsna de egna könskörtlarna 
eftersom de påminner om den könstillhörighet en tillskrivits vid 
födseln och som en inte identifierar sig med. Ett annat argument 
hänvisar till det onaturliga i tanken på en gravid och födande man, 
argumentet vilar på en social och kulturell föreställning om föräld-
raskap, manlighet och kvinnlighet. RFSL citerar utredningen: ”En 
annan definition [av könstillhörigheten] hör samman med möjlig-
heten att bli far, respektive mor.”258 Detta resonemang vilar på en 
biologistisk förståelse av kön som utgår från ett antagande om att 
könstillhörighet bestäms av de könsceller någon har.259 De ställer 
sig kritiska till att utredaren låter sociala och kulturella föreställ-

256 Yogyakartaprinciperna är en uttolkning av de mänskliga rättigheterna i relation till 
sexuell orientering och könsidentitet, utförd av 25 människorättsexperter vid ett 
möte i november 2006 i Yogyakarta, Indonesien.

257  RFSL 2007, 6

258  RFSL 2007,  8

259  Se Holms diskussion om Haraways påpekande om biologiska mästarberättelser i 
Holm 1997, s. s. 92 och Haraway 1991
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ningar om det naturliga föräldraskapet samt naturlig manlighet 
och kvinnlighet övertrumfa den enskildas rätt att bestämma över 
sin egen kropp. 
RFSL ställer sig positiv till förslaget till möjlighet att spara ned-
frysta könsceller. Dock efterfrågas en översyn lagen om genetisk 
integritet (2006:351). Enligt lagen kan bara transsexuella kvinnor 
(man-till-kvinna) som lever med en kvinna använda sina sparade 
könsceller. Lagen tillåter inte så kallade dubbla donationer, det vill 
säga när både ägg och spermier kommer från donatorer.260 Lagen 
tillåter inte heller surrogatmödraskap. RFSL nöjer sig dock med 
att kräva att dubbel donation blir tillåten.261 För att utredningens 
förslag ska ha betydelse måste det vara möjligt för alla transsexu-
ella att utnyttja de nedfrysta könscellerna för att senare bli förälder, 
vilket kräver en ändring av lagen om genetisk integritet.

Vidare föreslås upprättande av en lista över länder vars praxis 
i könstillhörighetsärenden kan godtas av svenska myndigheter för 
att underlätta och snabba på processen för personer som påbörjat 
en utredning om ändring av könstillhörighet utomlands. En så-
dan lista tillämpas i England.262 Det föreslås att uttrycket ”sedan 
ungdomen” i 1972 års lag ersätts med ”betydande tid” istället för 
”sedan avsevärd tid” som utredaren föreslår. RFSL är enig med ut-
redaren om att kravet på att sökanden ska vara ogift tas bort. De är 
också eniga om att kravet på att kravet på att vara svensk medbor-
gare för att ha möjlighet att få sin könstillhörighet ändrad tas bort. 
Vidare påpekas att före detta transsexuella bör ges möjlighet till 
retroaktiv sekretess på sitt gamla personnummer, samt att en lag 
bör införas som innebär en skyldighet för intygsgivare att utföra 
nya intyg enligt den nya könstillhörigheten.263 

260 En lagändring som innebar att dubbel donation tilläts och eventuellt också 
surrogatmödraskap skulle vara till gagn för alla transsexuella som önskar bli 
föräldrar, men även lesbiska par där en eller båda av parterna har fertilitetsproblem 
eller av andra anledningar inte kan bli gravida, liksom heterosexuella par där båda 
har fertilitetsproblem.

261 RFSL 2007, 19 ff. I andra dokument ställer man sig dock positiv till möjligheten 
att tillåta surrogatmödraskap, man menar att man inte ser några hinder för detta, se 
http://www.rfsl.se/?p=4414 (100825)

262 RFSL 2007, 11, 12

263  RFSL 2007 
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RFSL förslag är i korthet: 1) att åldersgränsen tas bort helt 2) att 
kravet om avlägsnande av könskörtlar inte införs 3) att möjlig-
het för dubbel donation av både ägg och spermier bör tillåtas i 
syfte att möjliggöra utnyttjandet av de sparade könscellerna 4) att 
en lag införs som innebär att intygsgivare har en skyldighet att 
utfärda nya betyg och intyg i den nya könstillhörigheten 5) att 
namnlagen ses över264 6) att före detta transsexuella ges möjlig-
het till retroaktiv sekretess (sekretess som även gäller den tidigare 
könstillhörigheten). 

Sammanfattningsvis kan sägas att RFSL invänder mot otillbör-
ligt tvång samt kränkningar av människors rätt till familjeliv och 
privatliv. Argumentationen vilar delvis på yogyakartaprinciperna. 
RFSL:s ståndpunkter och bakomliggande principer är 1) männis-
kors rätt till autonomi över den egna kroppen 2) allas rätt att själva 
formulera sin identitet, även könsidentitet 3) respekt för männis-
kors integritet.265

INIS
INIS är mycket kritiska till att de inte blivit tillfrågade om syn-
punkter på utredningen samt över att utredningen innehåller sak-
fel. Remissvaret fokuserar i första hand vården eftersom det är en 
central fråga för intersexuella. 

De huvudsakliga invändningarna är 1) att kravet på könskört-
larnas avlägsnande inte bör införas 2) att det bör vara tillåtet för 
en person med intersexualism att få sin könstillhörighet ändrad 
före 18 års ålder 3) att det bör vara en lagreglerad rättighet att få 
tidigare intyg utfärdade i den nya könstillhörigheten och med det 
nya personnumret. 

INIS påpekar vidare vikten av tillgång till information om den 
egna medicinska historien och att denna fråga borde ha uppmärk-
sammats i lagförslaget. De betonar vikten av att resurser tilldelas 
personer med intersexualism, liksom till föräldrar till barn med 
intersexualism. Det poängteras också vikten av att motverka käns-
lor av skam och skuld som är vanliga hos personer med intersexu-

264  Detta är i princip uppnått genom skatteverkets nya praxis vad gäller val av namn 
vid namnbyte

265 RFSL 2007
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alism. Vidare föreslås att termen intersexualism bör ersättas med 
DSD (Disorder of Sex Development)266 som numera är internatio-
nellt använd. Slutligen framläggs ett önskemål om att sakfelen i 
utredningen ses över.267 

Argumentet mot kravet på avlägsnande av könskörtlar är att 
dessa producerar viktiga könshormoner som är viktiga för krop-
pen, att både män och kvinnor producerar testosteron och att det 
är bättre att låta den egna kroppen producera dessa än att tillsätta 
dem via medicin.268 Åldersgränsen kritiseras mot bakgrund av att 
det är svårt att avgöra ett barns könstillhörighet genom utseen-
det på könsorganen, varför INIS menar att det borde vara möjligt 
att ändra könstillhörighet på små barn, även efter en första kirur-
gisk könskorrigering.269 De påpekar vidare att vissa tillstånd av 
intersexualism liknar en mosaik där vissa könsceller utvecklas i 
en könsriktning och andra i en annan, vilket ytterligare försvårar 
avgörandet av ett litet barns könstillhörighet vid intersexualism. 

INIS ståndpunkter och argument vilar på strävan efter god vård 
för personer med intersexualism. De menar också att det särskilda 
och komplexa hos tillstånd av intersexualism bör återspeglas i vår-
den. Bakomliggande värden för det etiska resonemanget är själv-
bestämmande och integritet. Kravet om tillgång till information 
om det egna tillståndet och sjukdomshistoria har med integritet 
att göra, men också om självbestämmande som omöjliggörs utan 
tillgänglig kunskap. Det handlar om att inte exkluderas från kun-
skap om den egna kroppen och personen. Arbetet för att motverka 
skam och skuldkänslor relaterar också till personers integritet, om 
rätten att erkännas ’som/den en är’.

266   Definitionen för DSD lyder ”medfött tillstånd i vilket könets kromosomala, 
gonadala eller anatomiska utveckling är atypisk”, http://inis-org.se/Ny_lag/
Remissvar.pdf , s. 3

267 INIS 2007 

268  INIS 2007, 2

269 Enligt lagförslaget ska personer med DSD som vill ändra sin könstillhörighet 
betraktas som transsexuella och genomgå utredning för att få tillåtelse att ändra sin 
könstillhörighet (oavsett om den vid födseln registrerade könstillhörigheten beror av 
ett ”misstag” i bedömning av barnets könstillhörighet).
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Patientföreningen Benjamin
Remissvaret från patientföreningen Benjamin innehåller mycket 
kritik av utredningen. Flera felaktigheter påpekas samt saker de 
menar inte utretts alls eller inte tillräckligt.270 De är kritiska till 
vad man kallar psykiatriseringen av transsexuella. ”För att få till-
gång till vård tvingas vi underkasta oss psykiatrikerns definition 
av oss som psykisk (sic) sjuka, som endast få (sic.) vård på psy-
kiatrikerns nåder.” Man menar vidare att utredningen borde ha 
innehållit en översyn över TS-vården271. Utredaren hänvisar till att 
det ligger utanför utredningens direktiv och lämnar därför frågan 
åt sjuk- och hälsovården. Benjamin är framförallt kritisk mot den 
långa utredningstiden som försvårar för transsexuella patienter. 
Flera mår dåligt av den långa väntan. Det är inte ovanligt att perso-
ner själva bekostar en kirurgisk korrigering utomlands. Även detta 
förfarande försvåras i det nya lagförslaget, som innebär att de måste 
genomgå utredningen (trots att de redan genomgått den kirurgiska 
korrigeringen utomlands) för att erhålla juridiska korrigeringen.

Patientföreningen Benjamin stödjer kravet om avlägsnande av 
könskörtlar.272 Framförallt välkomnas förslaget att tillåta transsex-
uella patienter att spara nedfrysta könsceller. De förefaller dela ut-
redarens åsikt om att en önskan om att ha kvar könskörtlarna är 
ett tecken på att en inte är genuint transsexuell. Vidare menar de 
att medicinsk korrigering borde vara ett krav för att få juridisk 
korrigering. Detta är något som inte andra transpolitiska organisa-
tionerna håller med om.

Benjamin förhåller sig positiva till att kravet på att vara ogift 
och svensk medborgare för att få tillstånd till ändring av köns-
tillhörigheten, avskaffas. De önskar helt avskaffa åldersgränsen för 
tillstånd till könskorrigering, eftersom de menar att åldersgränsen 
försvårar för unga transsexuella. Möjligheten att passera är väsent-

270  Fast en del av dessa verkar snarare uttrycka patientföreningens åsikter, t.ex. när 
de uttrycker att transsexuella män som vill föda barn inte är transsexuella utan bör 
kallas he-women

271  En sådan översyn har nu gjorts av Socialstyrelsen (juni 2010) och presenteras längre 
fram i detta kapitel.

272 Föreningen är den enda svenska transpolitiska förening i min undersökning 
som stöder lagförslaget om avlägsnande av könskörtlar. Se, http://www.
foreningenbenjamin.se/remissvar-konstillhorighetsutredningen.html (090730)
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lig för att erkännas av omgivningen vilket underlättas av tidig 
vård och behandling.273 Eftersom det innebär större risk att utsät-
tas för diskriminering och hatbrott för transpersoner som inte pas-
serar är det särdeles viktigt att underlätta möjligheten att passera, 
särskilt för unga. Det viktigaste för unga transsexuella är möjlig-
heten att leva i den könstillhörigheten man identifierar sig med 
genom att kunna använda namn och personnummer som överens-
stämmer med den. Detta påpekas av såväl Benjamin, som RFSL 
och KIM. De hänvisar också till länder där unga transsexuella er-
bjuds vård.274 Benjamin kräver att unga transsexuella ska få rätt 
till fastställelse.

   Vidare önskas en översyn över namnlagen, sekretesskyddet, 
samt möjligheten att få officiella dokument utfärdade med rätt 
namn och personnummer. De önskar att detta ska vara en lagstad-
gad rättighet, liksom rätten att få ändra förnamn före fastställelsen 
(för att underlätta övergången och tiden under Real Life Period) 
och möjligheten att sekretesskydda både den gamla och den nya 
könstillhörigheten.

Sammanfattningsvis föreslår Benjamin: 1) att sekretessfrågan 
ska ses över, 2) rätten att byta till vad som uppfattas som köns-
konträra namn före fastställelse (åtgärdat enligt Skatteverkets nya 
praxis sedan 2009) 3) rätt att få officiella dokument utfärdade med 
rätt namn och personnummer 4) rätt till självbestämmande för in-
tersexuella barn vid 12 års ålder 5) att FFS (facial feminization 
surgery, det vill säga feminiserande ansiktskirurgi) införs som ett 
behovsprövat vårdalternativ 6) att den juridiska fastställelsen flyt-
tas till länsrätten, ett förslag som motiveras av att man vill separera 
den juridiska och den medicinska bedömningen och korrigering-
en) 7) att unga transsexuella ska tillåtas få fastställelse, och 8) att 
den som genomfört ett könsbyte utomlands bör få fastställelse i 
det nya könet.275 

273 Det påpekas till exempel att benen i ansikten påverkas av de manliga hormonerna 
under puberteten, något som senare försvårar för man-till-kvinna transsexuella att 
passera och endast kan åtgärdas genom kirurgi, eftersom hormonerna inte påverkar 
detta (idag bekostas inteansiktskirurgi av landstingen).

274 Föreningen Benjamin 2007b, 8

275  Se Föreningen Benjamin 2007b
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Benjamins ståndpunkter: 1) den nuvarande lagen och det nya lag-
förslaget bygger båda på tvång, Benjamin kallar lagen en tvångslag 
och jämför steriliseringskravet med tvångssteriliseringar. Däremot 
ställer de sig positiva till förslaget om avlägsnande av könskörtlar 
då det innebär en möjlighet att senare bli förälder, i och med att 
det genom förslaget blir möjligt att spara nedfrysta könsceller för 
senare användning276 2) psykiatrisering medför att transsexuella 
personer omyndigförklaras (de vill att vården av transsexuella ska 
ligga under en annan avdelning än den psykiatriska277) 278 3) de 
menar att flera av de krav som ställs på transsexuella för att få till-
låtelse till fastställelse är uttryck för samhällets kontrollbehov.279 
Argumentationen går ut på att begränsa inslaget av tvång och på 
att underlätta för transsexuella personer. Det huvudsakliga målet 
är att motverka psykiatriseringen av transsexuella och att förmåga 
att passera underlättas och bakomliggande värden är frihet från 
tvång och möjlighet till självbestämmande.

KIM
KIM är positiva till en utredning och ändring av den nuvarande la-
gen. Den nu gällande lagstiftningen anses försvåra livet för många 
transsexuella. De menar dock att det nya förslaget inte innebär 
förbättring mer än på några få punkter. I vissa hänseenden menar 
de att den till och med innebär en försämring vad gäller transsexu-
ellas situation. 

KIM föreslår att den medicinska och den juridiska korrige-
ringen hålls isär så att de är separata moment som är möjliga att 
utföra oberoende av varandra. Den viktiga fördelen med en sådan 
åtskillnad är möjligheten att få juridisk korrigering utan medi-
cinsk korrigering. Ytterligare en fördel som KIM påtalar med åt-
skillnaden och möjligheten att enbart erhålla juridisk korrigering 
är att åldersgränsen blir mindre viktig eftersom korrigeringen då 

276  Det största tvånget, menar Benjamin, utövas mot intersexuella.

277  Föreningen Benjamin. http://www.foreningenbenjamin.se/19.html (100901)

278 Förekomsten av tvång i form av olika krav för att tillstånd till fastställelse är ett 
tecken på en syn på transsexuella som faktiskt omyndigförklarar dem, men också en 
konsekvens av det.

279 Se Föreningen Benjamin 2007a och 2007b
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är reversibel. Den främsta anledningen till att åldersgränsen är 18 
år är att det nuvarande steriliseringskravet är irreversibelt. Detta är 
också skälet till den långa utredningstiden.280 För att inte felaktiga 
irreversibla beslut fattas menar man att utredningen behöver ta 
lång tid. KIM menar att möjligheten till en juridisk korrigering 
som är reversibel skulle underlätta livet för många transsexuella, 
särskilt för unga transsexuella. 

”Vår grunduppfattning är att en justering av juridiskt kön för 
dessa personer är en så oerhört viktig fråga för hur de klarar var-
dagslivet, och av så relativt ringa vikt för berörda myndigheter, 
att man bör kunna kosta på sig att vara generös. Vad gäller både 
barn och vuxna är ju just namn och juridiskt kön två saker som 
mycket väl skulle kunna göras reversibla om man senare upp-
täcker att man ”gjort fel”. Annan behandling, som i dagsläget 
måste föregå båda dessa beslut, är däremot ofta omöjliga att 
ångra.”281

KIM förhåller sig vidare kritiska till det föreslagna kravet om av-
lägsnande av könskörtlar. De påpekar att ”lagen om kastrering och 
sterilisering” finns till för att skydda människor från tvångssteri-
lisering. KIM reagerar särskilt mot att de skäl som anges vilar på 
en föreställning om naturligt föräldraskap. De intar i huvudsak 
samma kritiska inställning som RFSL i denna fråga och ifråga-
sätter att utredningen motiverar förslaget genom att hänvisa till 
att flertalet transsexuella önskar att avlägsna könskörtlarna och att 
”… det är uteslutet att en sådan situation [att en transsexuell man 
blir gravid och föder ett barn] skulle kunna tillåtas få uppstå.”282 
Föreställningen om manligt och kvinnligt bygger i sig på en fö-
reställning om att det vore onaturligt för en transsexuell man att 

280 Vanligen är utredningstiden ca. ett år, varpå följer ett år med hormonell, logopedisk 
och viss kirurgisk behandling, väntetiden för att komma till utredning är lång, 
ibland längre än ett år, under utredningstiden ska också ett så kallat Real Life period 
genomföras, det innebär att personen ifråga ska leva enligt den självidentifierade  
könsidentitet, ibland dröjer det dock upp till sex år. (socialstyrelsen.se juni 2010)

281 KIM 2007,11

282 KIM 2007, 4 
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vilja vara gravid och föda barn.283 Att flertalet transsexuella önskar 
avlägsna de medfödda könskörtlarna menar de inte bör vara vägle-
dande i utformandet av en reglerande lagstiftning. KIM påpekar 
också förekomsten av människor som lever enligt en självidentifie-
rad könsidentitet som avviker från den vid födseln fastställda, utan 
att ändra den juridiska könstillhörigheten. Med andra ord menar 
de att det är fullt möjligt att leva och fungera i en könstillhörighet 
med så kallade konträra könskörtlar. Detta borde utredaren, enligt 
KIM, ta hänsyn till. En ytterligare omständighet som borde tas 
hänsyn till i lagförslaget är att en del transsexuella personer inte 
klarar av att genomgå de ingrepp eller den hormonella behand-
lingen på grund av hälsoskäl, vilket innebär att rätten att få ändra 
den juridiska könstillhörigheten blir avhängigt den transexuelle 
personens hälsa. KIM föreslår att det blir möjligt att juridiskt byta 
kön utan kirurgiska ingrepp så att en juridisk ändring av könstill-
hörigheten kan bli tillgänglig för fler som är i behov av det. KIM 
betonar vinsten av möjligheten att vid ånger återställa eller ändra 
tillbaka till den gamla könstillhörigheten.

Vidare ställer de sig positiva till utredarens förslag om möjlig-
heten att spara nedfrysta könsceller för att använda i framtiden. 
Men de ställer sig, liksom RFSL, frågande inför att svårigheten att 
senare använda de sparade könscellerna för flertalet transsexuella 
inte tas upp. KIM menar att utredaren samtidigt borde föreslå en 
lagändring angående detta om det uppriktiga syftet är en möjlig-
göra för transsexuella att kunna bli föräldrar genom användning av 
egna sparade könsceller.284 

De är också kritiska till att det är svårt för personer som ge-
nomgått vård i utlandet att få fastställelse. Lagförslaget innebär att 
alla som fått vård utomlands måste genomgå utredning i Sverige 
för att få fastställelse. Detta innebär ett försvårande av transsexu-
ellas liv. Vikten av sekretess påpekas också, även för den gamla 
identiteten och möjligheten att få intyg och betyg med rätt namn 
och personnummer betonas. 

283 RFSL har formulerat liknande kritik kring detta.

284 Problematiken bakom detta är samma som RFSL påpekar och har redogjorts för 
under rubriken RFSL ovan.
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KIM kritiserar vidare den föreslagna rutinen för hur föräldrar ska 
registreras i barns personbevis. Utredaren menar att förälderns 
status som antingen mor eller far bör överensstämma med den 
vid födseln registrerade könstillhörigheten, vilket innebär att en 
transsexuell kvinna står registrerad som far i sitt barns personbe-
vis. KIM menar att större erkännande till den könsidentitet perso-
nen upplever sig ha i alla sammanhang är av vikt och inte bör bero 
på huruvida handlingar eller önskemål förefaller vara naturliga el-
ler onaturliga för den könsroll som förknippas med respektive kön-
sidentitet. Slutligen välkomnas utredarens förslag om att vården 
behöver standardiseras. 

Sammanfattningsvis föreslår KIM att: 1) att medicinsk och 
juridisk korriering skiljs åt så att de blir separata processer som 
är möjliga att erhålla var för sig, 2) dubbeldonation285 och sur-
rogatmödraskap tillåts 3) åldersgränsen för (juridisk) korrigering 
av könstillhörigheten avskaffas286 4) en rättighet för personer med 
ändrad könstillhörighet att få intyg och betyg med rätt namn och 
personnummer skrivs in i den nya lagen.

KIM:s ståndpunkter vad gäller könstillhörighetsutredningens 
förslag är följande: 1) transsexuella bör ha rätt att själva bestämma 
huruvida de önskar sterilisering/kastrering, 2) det bör inte finnas 
någon juridisk koppling mellan sterilisering/kastrering och andra 
möjligheter/rättigheter, 3) det är av vikt att unga transsexuella ti-
digt kan få vård och påbörja utredning och behandling

De flesta argumenten KIM använder vilar på autonomiprin-
cipen. Vikten av medinflytande i beslut som påverkar den egna 
kroppen betonas. Reversibel könskorrigering (juridisk korrige-
ring) föreslås i syfte göra könskorrigering mer tillgänglig. KIM 
menar att krav om sterilisering inte är förenligt med de mänskliga 
rättigheterna som säger att människor bör ha rätt att själva be-
stämma över sin reproduktion.287 KIM menar att det är intrång i 
patienters integritet att utan medicinska skäl göra ingrepp i pa-
tienters reproduktiva organ.288

285 ”Dubbel donation” innebär att både ägg och spermier som används vid en in vitro 
fertilisering doneras

286 KIM menar att förslaget om att tillåta reversibel (juridisk) könskorrigering, utan att 
göra fysiska ingrepp innebär att åldersgränsen inte längre är av betydelse.

287 KIM 2007, 7..

288 Det finns eventuellt vissa medicinska risker med att ha kvar könskörtlar vid 
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FPE-S
Transvestitföreningen FPE-S (Full Personality Expression – Sve-
rige) har skrivit ett kort remissvar där man framförallt riktar kri-
tik till begreppsanvändningen i utredningen samt till att det inte 
getts möjlighet att beskriva den egna gruppen. Utredningen hän-
visar till en felaktig definition av transvestism, den definition som 
utredningen använder refererar till en slags fetischism (fetischis-
tisk transvestism), vilket innebär att en person bär det motsatta 
könets kläder för att uppnå sexuell upphetsning289. Den definition 
som FPE-S föreslår är: ”En transvestit är tillfreds med sitt biolo-
giska kön, men använder sig mer eller mindre ofta, helt eller delvis 
av det andra könets kläder, attribut eller könsroll för att må bra.”290

  FPE-S betonar vidare vikten av att ändra namnlagen så att det 
blir möjligt för vem som helst att välja så kallade könskonträra 
namn om så önskas. De menar att det skulle underlätta vardagen 
för transvestiter.291 

hormonbehandling, vilket utredaren hänvisar till. KIM menar dock at denna risk är 
osäker eftersom olika rapporter visar olika resultat i frågan, KIM menar därför att 
den frågan bör lämnas åt vården att avgöra, KIM 2007, 5. http://www.kim.nu/index.
php?option=com_content&task=view&id=71&Itemid=60 (090723)

289 Fetischistisk transvestism är en specifik (sexuell) transvestism som inte kan användas 
generaliserande om transvestiter.

290  FPE-S 2007, 2 

291  FPE-S 2007 
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Socialstyrelsens rapport ”Transsexuella och 
övriga personer med könsidentitetsstörningar: 
Rättsliga villkor för fastställelse av könstill-

hörighet samt vård och stöd”

Socialstyrelsens generaldirektör gav i september 2009 i uppdrag 
att utreda ”samhällets vård och stödinsatser för transsexuella och 
intersexuella personer”.292 Syftet var att ge konkreta förslag på hur 
vården för transsexuella och intersexuella personer kan förbättras. 
Utredaren påpekar att det har framkommit att vårdgrupperna är 
för olika för att utredas i samma rapport, varför utredaren har valt 
att fokusera transsexuellas vårdsituation. Proffesionen, intresse- 
och patientorganisationer och enskilda personer har inbjudits för 
att komma med förslag och synpunkter.293

Den huvudsakliga kritiken som riktas mot dagens vård av 
transsexuella personer består i att kunskapen om diagnosen 
transsexualism inom hälso- och sjukvården är liten, särskilt inom 
den öppna vården. Vidare påpekas att resurser är ojämnt fördelade 
och att väntetider, utredning och behandling varierar över landet. 
Det påpekas också att det saknas samlad information om vilken 
vård som kan erbjudas och vilka villkor som gäller för att få ge-
nomgå en könskorrigering och få ny juridisk fastställelse. Vidare 
påpekas att den psykologiundersökning och Real Life perioden 
som är ett villkor att genomgå har kritiserats från patienthåll. 294 

Därför föreslår utredningen insyn i den process som könskorri-
gering innebär samt om vilka villkor som gäller och var människor 
kan vända sig som önskar könskorrigering, vidare föreslås en stan-
dardisering av vården för transsexuella. Utredningen föreslår också 
att förutsättningar för att könskorrigerande operationer av könsor-
ganen och stämbandsoperationer ska räknas som rikssjukvård ska 
undersökas.295 Vidare föreslås att tre till fem regionala utrednings- 

292  Socialstyrelsen 2010, 3, 17

293  Socialstyrelsen 2010, 3

294  Socialstyrelsen 2010, 10

295 Rikssjukvård innebär att sjukdomen är ovanlig, att diagnos och behandling kräver 
specialkompetens och är resurskrävande. Socialstyrelsen beslutar om vad som räknas 
som rikssjukvård samt vilka landsting som får bedriva rikssjukvård. Se, http://www.
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och behandlingsteam för vuxna med könsidentitetsstörningar samt 
ett till två team för vård av ungdomar ska bildas. Socialstyrelsen 
vill dessutom utveckla ett kvalitetsregister och ett kunskapscen-
trum i syfte att säkra forskning och kvalitetsutveckling samt säker-
ställa kunskapsspridning om könsidentitetsstörningar. 296

Utredningen påpekar att diagnosen transsexualism är avgöran-
de för om patienten ska få behandling och vård trots att detta inte 
specificeras i lagen. Denna praxis innebär att behandlingen avslu-
tas för personer som istället diagnostiseras med diagnosen ’ospeci-
ficerad könsidentitetsstörning.’297 Därför föreslår utredningen att 
diagnosen transsexualism inte ska vara avgörande för om en person 
ska få behandling. Socialstyrelsen menar att behandling även bör 
ges till personer som har specificerad könsidentitetsstörning och 
de som inte vill genomgå fullständig könskorrigering.298 

Förutom den praxis som innebär att diagnos är en förutsätt-
ning för att erhålla könskorrigering speciferas fyra villkor i Lagen 
(1972:119) om fastställelse av könstillhörighet i vissa fall: att personen 
måste vara 18 år, svensk medborgare, ogift och steril. Könstillhö-
righetsutredningen föreslår att kravet att man ska vara ogift slo-
pas, att steriliseringskravet ersätts med ett krav om avlägsnande av 
könskörtlar (och möjlighet att spara könsceller), att även utländska 
medborgare som varit bosatta i Sverige i minst ett år ska kunna få 
tillstånd till könskorrigering.299

Socialstyrelsens utredning är enig med könstillhörighetsutred-
ningen vad gäller; kravet på att vara ogift tas bort, samt att utländ-
ska medborgare ska kunna beviljas ändrad könstillhörighet. Däre-
mot föreslår man att steriliseringskravet ska tas bort helt, det vill 
säga utan att ersättas med ett krav om avlägsnande av könskörtlar 
(samt att det vid önskad sterilisering ska vara tillåtet att frysa ner 
könsceller). Vidare föreslås att det bör utredas huruvida personer 
under 18 år ska kunna få sin juridiska könstillhörighet ändrad. 
En uppdelning mellan medicinska och administrativa beslut före-

socialstyrelsen.se/rikssjukvard (100826) 

296  Socialstyrelsen 2010, 10-13 

297  Socialstyrelsen 2010, 11  

298  Socialstyrelsen 2010, 13 

299  Se SOU 2007:16
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slås. Slutligen föreslås samverkan mellan olika myndigheter för att 
skapa ändamålsenliga rutiner för att till exempel underlätta och se 
över de regler som gäller registreringen av nytt personnummer och 
ändring av identitetshandlingar och intyg av olika slag.300 

Sammanfattande reflektion över  
transpolitiska ståndpunkter

De viktigaste transpolitiska frågorna är: 1) en förändring av den 
nuvarande lagen 2) att steriliseringskravet upphävs och inte ersätts 
med ett kastreringskrav 3) att vården för transsexuella (och an-
dra med könsvarierad identitet) förbättras 4) möjlighet att erhålla 
juridisk korrigering utan medicinsk korrigering, 6) att förbättra 
situationen för unga transpersoner, till exempel genom att tillåta 
juridisk korrigering före 18 år 7) att förebygga diskriminering och 
8) att öka transkompetens (särskilt inom skola och vård).

En allvarlig kritik som transpolitiska organisationer riktar mot 
nuvarande lag och den föreslagna lagändringen är att den försvårar 
livet för transsexuella. Det sker både i vardagslivet, yrkeslivet och 
i vårdsituationen.  För att få tillgång till juridisk och medicinsk 
korrigering ställs flera krav på den transsexuella personen. Flera av 
de krav som ställs uppfattas av många transpolitiska organisationer 
som icke legitima tvång och begränsningar av individers frihet och 
möjligheter. Framförallt gäller det kravet om sterilisering (eller 
avlägsnande av könskörtlar i det nya lagförslaget).  För att ha möj-
lighet att vara som/den en är tvingas transpersoner till anpassning 
på flera punkter. 

Autonomi som medinflytande är ett centralt värde i det trans-
politiska arbetet. Ett gemensamt mål för transpolitiska organisa-
tioner är självbestämmande över den egna identiteten och dess kor-
rekta benämning, över den egna kroppen och önskad behandling. 
Frihet tolkad i identitetspolitisk mening handlar om möjligheten 
att vara som/den en är utan begränsning och anpassningstvång. Fri-
het är en moralisk kategori som har flera dimensioner och innebör-
der. Transpolitiken åsyftar två typer av frihet, dels frihet från tvång 
och dels frihet som möjlighet. Jag menar att frihet till möjligheten 
’att vara som/den en är’ är av central moralisk betydelse för etiska 

300  Socialstyrelsen 2010, 13, 14 
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resonemang om orättvisa och misserkännande i trans*kontexten. 
Frihet som/den en är innebär tillgång till det offentliga rummet 
på samma villkor som andra och att samtidigt ha möjlighet att ut-
trycka sig själv som/den en är där och innebär implicit ett hinder 
för otillbörlig begränsning. Det betyder att transpersoner har rätt 
till tillgång till socialt betydelsefulla sammanhang och offentliga 
rum utan att anpassa eller begränsa sig. 

I detta kapitel har jag presenterat svenska transpolitiska or-
ganisationer och deras ståndpunkter i en rad olika frågor, bland 
annat utifrån könstillhörighetsutredningen och de lagändrings-
förslag som ges. Jag har också presenterat Socialstyrelsens rapport 
om rättsliga villkor samt vård och stöd till transsexuella och an-
dra personer med könsidentitetsstörningar. Det som framkommit 
är betoningen på autonomi, det vill säga rätten till självbestäm-
mande, särskilt i sådana fall då beslut påverkar den egna kroppen, 
den egna identiteten och det möjliga handlingsutrymmet. Från 
olika transpolitiska håll uppmärksammas särskilt sådan hantering 
och sådana villkor som försvårar det vardagliga livet och begränsar 
transpersoners möjligheter. Centrala frågor berör; steriliserings-
kravet och könstillhörighetsutredningens förslag om att ersätta 
det med ett krav om avlägsnande av könskörtlar samt ett tillägg 
som innebär en möjlighet att spara könsceller nedfrysta, de flesta 
transpolitiska organisationer är mycket kritiska till det tvång kra-
vet om oförmåga till reproduktion innebär. Socialstyrelsen följer 
transpolitiska organisationers invändning mot steriliseringskravet 
och föreslår att det slopas utan att ersätta det med något annat. 
Flera organisationer diskuterar 18-årsgränsen, vissa vill slopa den 
helt, andra fokuserar möjligheten till juridisk korrigering utan 
medicinsk och kirurgisk korrigering för unga transpersoner för 
att underlätta vardagslivet. Möjligheten att erhålla juridisk kor-
rigering och delvis eller ingen medicinsk korrigering diskuteras av 
flera organisationer. Hantering av identitetslegitimerande papper 
och intyg diskuteras också, önskemål om att underlätta sådan pap-
pershantering efterfrågas då det innebär en trygghet och underlät-
tar för transpersoner i vardagslivet. Sekretesskydd för både den nya 
och den gamla identiteten efterfrågas. Transkompetens inom skola 
och vård framhålls som särskilt viktigt. Socialstyrelsens rapport 
framhåller vikten av större transkompetens inom vården, särskilt 
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den öppna vården. Socialstyrelsen har utöver detta föreslagit bättre 
samverkan och standardisering av vården, utvecklande av kunsk-
sapsöversikter och informationsmaterial med tydlig information 
om villkor och procedurer vid könskorrigering.
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Kapitel iii

Rättvisa som erkännande: 
En diskussion om Iris M. Youngs rättvisebegrepp

Rational reflection on justice begins in 
a hearing, in heeding a call… The 

call to be ’just’ is always situated in concrete 
social and political practices that precede 
and exceed the philosopher.” 301

I det förra kapitlet redogjordes för transpolitiska ståndpunkter 
gällande villkor för vård av transsexuella och personer med 

könsvarierad identitet, samt transpersoners möjligheter att vara 
som/den de är, utan begränsning och anpassning. Dessa är exempel 
på ett konkret begreppsliggörande av föreställningar om rättvisa 
och erkännande. Det mest centrala etiska värdet som framkom var 
självbestämmande, särskilt kroppslig autonomi i relation till steri-
liseringskravet.302 Vidare framhålls rätt till självidentifikation och 
självbenämnande303 samt möjligheten att passera som/den en är 
och att ha tillgång till god vård som underlättar passerandet som 
viktiga transpolitiska frågor. Möjligheten att vara som/den en är 

301 Young, 1990,  5

302 Könstillhörighetslagen är den lag som reglerar tillstånd för ändring av 
könstillhörighet. Ett villkor är sterilisering, vilket redogjordes för i det förra 
kapitlet. Det lagförslag som lämnades till regering 2007 innehöll ett förslag som 
innebar ett ersättande av sterilisering med kastrering (SOU: 2007:16). En ny och 
uppmärksammad rapport från Socialstyrelsen (juni 2010) innehåller bland annat 
ett förslag om att upphäva kravet om sterilisering. Detta har uppmärksammats och 
diskuterats i media. 

303 Även rätten till självbenämning relaterar till autonomibegreppet
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utan att passera och utan att korrigera sin kropp, eller att bara 
korrigera delvis, tas upp av några transpolitiska organisationer. I 
kapitel ett, som behandlade det transbiografiska talet, framkom 
synlighet och möjligheten att framtå som begriplig och igenkänn-
bar för att möjliggöra erkännande av personer som/den de är. Det 
moraliska resonemanget relaterar till centrala moraliska värden 
som människovärde och jämlikhet och genom dessa till rättvisa 
och erkännande. 

I detta kapitel diskuteras Youngs rättvisebegrepp, mot bak-
grund av konkreta föreställningar och erfarenheter av orättvisa i en 
trans*kontext. Jag kommer att diskutera begreppet rättvisa som 
ett led i en etisk diskussion om en möjlig(görande) erkännandee-
tik. Syftet är att förstå vad rättvisa och erkännande innebär i rela-
tion till identitet och identitetspolitik, genom föreställningen om 
’att vara som/den en är’. Särskilt Iris Marion Youngs rättvisebe-
grepp och implicita erkännandebegrepp kommer att undersökas. 
Inledningsvis presenteras den problematik som Youngs diskussion 
om rättvisa förhåller sig till, därefter presenteras de utgångspunk-
ter som Youngs diskussion vilar på. Vidare analyserar jag Youngs 
rättvisebgrepp genom att identifiera begreppets tematik i katego-
rier i syfte att diskutera mer ingående centrala delbetydelser hos 
begreppet. De tematiska kategorierna som är specifika för Youngs 
rättvisebegrepp är; grupp och olikhet, deltagande och inklusion, 
demokrati och till sist erkännande. Därefter följer en tolkning av 
Youngs erkännandebegrepp. Jag menar att Youngs diskussion om 
rättvisa utgår från ett implicit erkännandebegrepp, vilket jag på 
detta sätt försöker att förstå och tolka. Nästa kapitel behandlar er-
kännandebegreppet specifikt och kommer vara till hjälp vid tolk-
ningen av Youngs erkännandebegrepp. 

Problemområdet

Avhandlingens intresseområde och detta kapitels fokus är det pa-
radigmskifte som skett inom samtida rättvisediskussion från ett 
fördelningsperspektiv till ett erkännandeperspektiv.304 Terminolo-
giskiftet innebär dock en icke önskvärd dikotomisering av rättvi-

304  Se, t.ex. Fraser och Honneth 2003, Taylor, 1992, Lash och Featherstone 2001
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sefrågan. Istället för skifte handlar det om att ett perspektiv läggs 
till som uppmärksammar alternativa element av rättvisebegreppet 
än de ensidigt fördelningsetiska. Fördelnings- och erkännandepa-
radigmet ses alltså hellre som överlappande och kompletterande 
paradigm. 

”… I wish neither to reject distribution as unimportant nor to 
offer a new positive theory to replace the distributive theories. 
I wish rather to displace talk of justice that regards persons as 
primarily possessors and consumers of goods to a wider context 
that also includes action, decisions about actions, and provision 
of the means to develop and exercise capacities.”305

Young förhåller sig dock kritisk till fördelningsparadigmet av flera 
skäl, ett skäl är att det ignorerar grupp- och olikhetsbaserad vilket, 
enligt Young, riskerar att medverka till strukturell och gruppba-
serad orättvisa.306 Youngs diskussion fokuserar istället begreppen 
förtryck och dominans som utgångspunkter för begreppet rättvisa. 
En postmodern vändning som innebär ett ifrågasättande av uni-
versalism och fixering av begrepp skönjs i Youngs diskussion med 
fokusering på partikularitet. Det blir tydligt i Youngs betoning 
av betydelsen av att undersöka och förstå konkreta orättvisor för 
förstå rättvisebegreppet i en konkret kontext.307 Frågor om grupp- 
och olikhetsbaserad orättvisa lyfts fram som väsentlig för att förstå 
och förverkliga rättvisa.308 I erkännandeparadigmet uppmärksam-
mas orättvisa som är baserad på negligerad och nedvärderad iden-
titet och olikhet. Erkännande anges som en åtgärd för sådan typ 
av orättvisa.

Rättvisa och identitet är begrepp som används i vardagssam-
manhang, vilket förmedlar en förenkling av komplexiteten hos 
begreppen. Förenklingen skymmer och filtrerar bort alternativa 
förståelser av begreppen. Enligt Laclau och Mouffe pågår det stän-

305  Young 1990, 16

306  Se Young 1990, 15-38

307  Young 1990,  4

308  Se, Young 1990, 156 ff.
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digt en strid om begrepps betydelse, olika diskurser kämpar om 
att uppnå hegemoni och fixera betydelser.309 Den illusoriska na-
turligheten hos begreppen beror på den hegemoniska kampen om 
ordens fixering. Ett sätt att komma runt de svårigheter som de be-
greppsliga filter innebär är att studera begreppen kontextuellt. En 
kontextuell förståelse fördjupar en specifik mening hos begreppet. 
Begreppets generella mening kan på så vis komma att problema-
tiseras och mer komplexa dimensioner av begreppet kan uppnås. 
Kontextuell begreppskunskap är relevant i sig, men säger också 
något generellt viktigt. Begreppskunskap kan inte fasthållas och 
fixeras, bara tillfälligt förstås, stipuleras och användas i specifika 
syften. Att definiera ett begrepp i en antik, platonsk eller modern, 
universaliserande tradition är detsamma som att tömma begreppet 
på innehåll. Den abstraktion som underligger definitionen av ett 
begrepp innebär ignorans av partikularitet. I en vardagsspråksfi-
losofisk eller wittgensteiniansk tradition visas hänsyn till de kon-
texter i vilka orden brukas och begrepp kan därtill vid analys visa 
sig vara väsentligen omtvistade.310 Dynamiken och rörligheten hos 
begreppen gör dem användbara i olika sammanhang. Försök att 
fastställa entydiga definitioner av dem skulle innebära att de blev 
mindre användbara. 

Ett överordnat syfte med att förstå begreppen rättvisa, erkän-
nande och identitet är att en fördjupad förståelse kan gagna deras 
praktiska tillämpning. Den praktiska relevansen av innehållet i 
de moraliska begreppen rättvisa och erkännande är viktigare än 
att fixera deras betydelse. Jag menar att det är teoretiskt och prak-
tiskt-etiskt fördelaktigt att utnyttja begreppens dynamik och rör-
lighet i analysen. Min ambition är att formulera öppna, rörliga och 
tillfälligt kontextuella definitioner som är relevanta i dess givna 
sammanhang, men också teoretiskt klargörande för innebörden av 
begreppen. 

309  Winther-Jorgensen,  13

310  Se, Wittgenstein 1996,  13- 14
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Youngs utgångspunkt för diskussionen  
om rättvisa

Young uppmärksammar i sin rättvisediskussion att vissa grupper 
privilegieras medan andra underprivilegieras och utesluts från de-
lar av samhället och hävdar att detta är en rättvisefråga. En av 
orsakerna till den sociala hierarkin är idealet om opartiskhet.311 
Opartiskhetsidealet läcker partiskhet, en partiskhet som innebär 
att perspektiv och intressen hos en dominerande grupp i samhället 
ges en normativ betydelse genom dess vanlighet. Detta medför i 
sin tur att andra perspektiv och andra gruppers intressen uppfattas 
som särskilda och riskerar att negligeras. På så vis utesluts grupper 
och deras perspektiv och erfarenheter från viktiga sammanhang. 
Detta menar Young orsakar orättvisa och hon hävdar därför att 
detta perspektiv bör lyftas fram som en viktig fråga för teorier om 
rättvisa. För att förstå Youngs tolkning av rättvisa är det nödvän-
digt att förstå den utgångspunkt den vilar på. Jag kommer därför 
i det följande undersöka Youngs kritik av andra rättvisetolkningar. 
Hennes betoning av vissa aspekter av ett rättvisebegrepp blir på så 
vis tydligt. 

Young är kritisk till ett rättviseperspektiv som ensidigt foku-
serar fördelning och likabehandling och ifrågasätter en syn på jäm-
likhet som vilar på ett assimilationsideal.312 Assimilationsidealet 
innebär en antagen korrelation mellan jämlikhet och ontologi så 
att likhet blir till en förutsättning för jämlikhet. Jämlikhet inne-
bär en normativ likhet, det vill säga en föreskriven likhet i värde. 
Det Young kritiserar är antagandet om en deskriptiv och ontolo-
gisk likhet, det vill säga att det föreligger en viss likhet mellan 
människor som motiverar den normativa likheten. Likhetslogiken 
föranleder ett antagande om lika erfarenheter, behov och intres-
sen. Ett sådant antagande innebär att faktiska olikheter ignoreras, 
vilket riskerar att leda till ojämlikhet. Jämlikhet i betydelsen alla 
människors lika värde är det normativa ideal som motiverar rätt-
visa.313

311  Young 1990,  10 f. 

312  Young 1990, kapitel 1 och 11, 95, 158

313  Young 1990,  173
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Young önskar att vidga rättvisebegreppets omfång, hennes förslag 
för en vidgad förståelse är vad hon kallar en olikhetspolitik. Den 
olikhetspolitik som Young formulerar innebär en syn på begrep-
pet jämlikhet där deltagande och inklusion kännetecknar jämlik-
het. I syfte att främja delaktighet och inklusion förespråkar Young 
särbehandling av förtryckta grupper i relevanta fall.  Både fördel-
ningsperspektivet och likabehandlingsperspektivet vilar på ett 
individfokus. Likabehandling kräver opartiska avvägningar och 
bedömningar, vilket, enligt Young, är ett omöjligt och icke önsk-
värt ideal som innebär ignorans inför olikheter.314 Young menar att 
opartiskhetsidealet riskerar att resultera i att några inte behand-
las lika eftersom tillämpningen av en opartisk måttstock uteslu-
ter vissa perspektiv och intressen från att uppmärksammas. Vissa 
gruppers perspektiv och intressen förblir därigenom outtalade, 
icke hörda och osynliga och hindras därför från inklusion. Young 
förespråkar till exempel kvotering och särskild representation för 
förtryckta grupper i beslutsfattande processer i syfte att motverka 
sådan uteslutning .315

Ett av Youngs exempel på när idealet om likabehandling ris-
kerar att resultera i ojämlikhet är meritprincipen inom arbetsliv 
och utbildning.316 Meritprincipen bygger på en hierarkisk arbets-
delning som innebär en åtskillnad mellan attraktiva och få po-
sitioner med hög inkomst och status och mindre attraktiva och 
fler positioner med låg inkomst och status, samt en föreställning 
om en tävlan mellan de attraktiva positionerna där den som har 
bäst meriter får och förtjänar en plats på en utbildning eller en 
arbetsplats. Young hävdar att meritprincipen vilar på ett ideal om 
opartiskhet vilket hon avfärdar som ett omöjlig ideal.317 Young 
ifrågasätter meritprincipen för fördelning av utbildningsplatser 
och arbeten och efterfrågar rättviseaspekten i formuleringen av vad 
som avgör villkoren för tillsättningen av en position eller antag-
ning till en utbildning. Det gäller exempelvis hur uppväxtvill-
kor, undervisningsvillkor, stöd hemifrån, traditioner och så vidare 

314  Young 1990, kapitel 3 

315  Young 1990, 158, 195

316  Se Young 1990, kap 7, 192-225

317  Young 1990, s. 202 och kapitel 4,  96-121
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påverkar möjligheten för olika personer att skaffa sig de meriter 
som efterfrågas. Det handlar också om vad som värderas och an-
tas vara nödvändiga färdigheter och vad som värderas som goda 
egenskaper. Olika meritsystem diskriminerar indirekt olikheter 
genom att premiera särskilda sätt att tala, uttrycka sig, vara och 
klä sig på. Den standard som meritprincipen föreskriver innebär, 
enligt Young, att olikhet förstås enligt en hierarki som medverkar 
till ett fortsatt gruppbaserat förtryck.318 Young argumenterar för 
kvotering som en åtgärd i syfte att motverka de konsekvenser som 
fördomar och ignorans inför olikheter innebär.319

Ett strikt likabehandlingsperspektiv är inte önskvärt ur ett rätt-
viseperspektiv eftersom risken är stor att några personer tvingas till 
anpassning efter andras perspektiv och intressen. En sådan anpass-
ning innebär ett misserkännande. Eftersom personen inte blir sedd 
som/den hen är utan som någon annan (oavsett om vederbörande 
lever upp till det eller inte). De egna perspektiven och intressena 
blir osynliggjorda och därmed även personen bakom. Likabehand-
ling som politisk strategi riskerar å ena sidan att medverka till 
denna hierarki mellan privilegierade och underprivilegierade per-
spektiv genom olikhetsignoransen. Å andra sidan är likabehand-
ling en central och viktig politisk strategi, inte minst för margina-
liserade grupper och identitetskategorier. Likabehandlingsrättvisa 
vilar på en uppfattning om jämlikhet och individers lika värde och 
rättigheter. Det handlar återigen om att tydliggöra åtskillnaden 
mellan normativ och deskriptiv, ontologisk likhet. Att behandla 
alla lika kan innebära två saker: 1) strikt likabehandlingsstrategi 
utifrån ett opartiskhetsideal, vilket innebär lika behandling utan 
hänsyn till olikhet och kontext och 2) likabehandling med hän-
syn till olikhet och kontext, det vill säga likabehandling utifrån 
kontextuella omständigheter. Den andra likabehandlingsstrategin 
innebär i vissa fall särbehandling som medel för att uppnå likabe-
handling. Jag tolkar sådan likabehandling som att den moraliskt 
lever upp till människovärdets implikationer om allas rätt till lika 
behandling, inte bara en ytlig fernissa. Young menar att ett grupp- 
och olikhetsperspektiv är nödvändiga för att åstadkomma kontex-

318  Young 1990,  197 

319  Young 1990,  198 ff.
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tuell likabehandlingsrättvisa eftersom grupptillhörighet och olik-
het som annorlundaskap utgör grunder för orättvisa.320 Hon menar 
att likabehandlingsstrategins bakomliggande antagande om att 
alla delar perspektiv och intressen innebär att privilegierade grup-
per tillåts att ignorera den egna gruppens partikularitet. Istället 
antas alla vara likadana utifrån en privilegierad typ av partikulari-
tet.321 För att tydliggöra vilken slags likabehandling som åsyftas i 
olika sammanhang gör jag en distinktion mellan 1) strikt likabe-
handling, och åsyftar därmed likabehandling utifrån ett opartisk-
hetsideal samt 2) kontextuell likabehandling och åsyftar härmed 
likabehandling som utgår från ett hänsynstagande till grupptill-
hörigheter och olikheters betydelse för orättvisa och därför också 
för rättvisestrategier. 

Young är kritisk till den förståelse av rättvisa som hon kall-
lar fördelningsparadigmet, främst representerat av John Rawls.322 
Rawls teori om rättvisa utgår från en hypotetisk samhällelig ur-
sprungssituation, vars syfte kortfattat är att formulera principer 
för samhället som ska vara så rättvisa som möjligt. Rawls poäng är 
att detta ska ske bakom en okunnighetens slöja som gör att ingen 
vet något om sig själv i det framtida samhället. På så sätt kom-
mer människor att välja sådana principer som gynnar alla eftersom 
människor genom okunnighetens slöja tvingas föreställa sig själva 
i olika tänkbara samhälleliga positioner även de minst privilegie-
rade och därför väljs de mest rättvisa principerna. Denna intention 
visar på att teorin förutsätter opartiskhetsideal och att fördelnings-
perspektivet underligger resonemanget.

Det som kännetecknar det distributiva paradigmet enligt 
Young är; 1) fördelning, 2) jämlikhet som likabehandling och lika 
rättigheter, 3) opartiskhetsidealet, samt 4) ett snävt perspektiv 
som utesluter frågor om beslutsfattande, arbetsdelning och kultur. 
Youngs diskussion uppmärksammar istället olikhetens betydelse 
för rättvisa och sådana orättvisor som beror på kollektiv tillhö-
righet och ignorans av olikhet. Young är inte kritisk mot fördel-
ningsrättvisa som sådan. Hon är framförallt kritisk mot ett en-

320  Young 1990,  40

321  Young 1990,  164

322  Rawls 1971
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sidigt rättvisefokus på fördelning och att fördelningsperspektivet 
riskerar att dölja de orättvisa mönster som underligger fördelning. 
När fördelningen antas vara problemet och därför också föremålet 
för åtgärden kan de orättvisa mönstren som medverkar till orättvis 
fördelning fortgå. Slutligen är Young kritisk till att tolka all orätt-
visa i termer av fördelning, även immateriella resurser som sociala 
nyttigheter. Hon menar att det förtingligar sociala och relationella 
aspekter som självrespekt och erkännande och det riskerar att yt-
terligare medverka till orättvisa, särskilt när det tolkas utifrån ett 
opartiskhetsideal och strikt likabehandling.323 

Young menar att ensidigt fokus på fördelning hindrar andra 
perspektiv och problemområden från att uppmärksammas.324 Det 
distributiva paradigmet ser social rättvisa som jämlik fördelning 
av materiella och sociala nyttigheter.325 Young kritiserar fördel-
ningsparadigmet för att; 1) rättvisa formulerat i fördelningstermer 
är för snävt och 2) försöket att vidga omfånget av distributionen 
att även gälla icke-materiella resurser, det vill säga sociala nyttig-
heter misslyckas. Hon förhåller sig kritisk till detta för att a) fokus 
på fördelning tenderar att ignorera orättvisan i fördelningsmönst-
ren, och b) tal om fördelning av sociala nyttigheter ger en falsk 
bild av att de är ting som är möjliga att fördela.

Orättvisa
Eftersom Youngs diskussion om rättvisa tar sin utgångspunkt i 
konkreta fall av orättvisa är orättvisa en central förståelsegrund för 
rättvisetolkningen som därmed kommer att variera från fall till 
fall. 

323  Se Young 1990, kapitel 1 och 3

324  Se Young 1990,  16 ff.

325  Sociala nyttigheter gäller förmåner, ansvar, makt, möjligheter och rättigheter, det 
är en typ av nyttigheter som enligt Young är omöjligt att fördela, en ambition att 
fördela dem rättvist riskerar att istället resultera i orättvisa. Sociala nyttigheter är 
relationella begrepp som riskerar att förtingligas i ett fördelningsperspektiv och 
rättvisa i relation till dessa kan inte förverkligas genom fördelning utan genom 
förändring av de kulturella föreställningar de system av hierarkiska privilegier som 
omger dem. Se Young 1990, kapitel 1
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Dominans och förtryck
Med dominans menar Young en institutionellt orsakad begräns-
ning av människors möjlighet att själva påverka och delta i be-
slut som rör det egna handlingsutrymmet.326 Med förtryck menar 
Young institutionella processer som begränsar människors möj-
lighet att utveckla den egna kapaciteten, att lära sig och utföra 
meningsfulla och utvecklande arbetsuppgifter samt människors 
möjlighet att umgås och kommunicera med andra och uttrycka 
sina känslor om och perspektiv i kontexter där andra kan lyssna. 327

Young talar om förtryck som en trepartsrelation mellan för-
tryckare, förtryckta och de som genom attityder, underlåtelse 
eller agerande, medvetet eller omedvetet, understödjer förtryck-
et.328 Enligt Youngs tolkning av förtyck blir det möjligt att tala 
om förtryck utan att det finns en intention att förtrycka och att 
identifiera indirekt, dolt och vardagsmässigt förtryck.329 Det som 
bestämmer när förtryck föreligger är resultatet, det vill säga huru-
vida en människa begränsats i sin självutveckling. Förtrycket upp-
rätthålls genom vanemässiga attityder och vanor. Det innebär att 
alla medmänniskor har ett ansvar för upprätthållande av förtryck 
och en skyldighet att förändra ett vanemässigt beteende som har 
förtryckande konsekvenser. 

Enligt Young är förtryck ett tillstånd som förekommer på 
gruppslig nivå. Erfarenheten av förtryck görs av individer emedan 
det har föranletts av en grupptillhörighet. Hennes förtrycksför-
ståelse är således strukturell genom att den uppmärksammar de 
underliggande mönster som medverkar till förtryck.

”In the most general sense, all oppressed people suffer some in-
hibition of their ability to develop and exercise their capacities 
and express their needs, thoughts, and feelings.”330

326  Young 1990,  38

327  Young 1990,  38

328  Young 1990,  41 f.

329  Young 1990,  41

330  Young 1990,  40
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Denna bestämning av förtryck uttrycker en gemensam erfarenhet 
som utgör en slags familjelikhet, utifrån vilken förtryck förstås 
genom en grupp av termer som beskriver erfarenhet på olika sätt 
utifrån situation och kontext.

Young urskiljer fem sätt varpå förtryck kan ta sig uttryck. Hon 
kallas dem ”förtryckets fem ansikten”.331 Dessa, menar hon, kan 
användas som kriterier för att avgöra om förtryck föreligger eller 
inte.332 De kan också användas för att förstå på vilket sätt en grupp 
förtrycks, och därigenom hur det kan åtgärdas. De fem förtrycks-
sätten är: exploatering, marginalisering, maktlöshet, kulturell im-
perialism och våld. 

Det förstnämnda, exploatering, är i första hand relevant i en 
arbetslivskontext. Förtrycket består i att en social grupp drar för-
del av det arbete en annan social grupp utför. Här uppmärksam-
mas olikhet eller åtskillnad på grund av social klass. Klassolikhet 
påverkar sociala uppfattningar om arbete, vad som uppfattas som 
viktiga och prestigefyllda arbetsuppgifter och vilka som betraktas 
som prestigelösa, enkla, onödiga eller ovärdiga. Young visar också 
på hur ojämlikhet mellan kvinnor och män kan förklaras på lik-
nande sätt då män dragit fördel av kvinnors förvärvs- och hushålls-
arbete samt av kvinnors omsorg och sexuella energi. Mäns frihet, 
makt, status och självförverkligande har blivit möjligt därför att 
kvinnor arbetat för dem. 333333 

Marginalisering, handlar enligt Young, om en grupp av män-
niskor som tvingas till ett liv i arbetslöshet och därmed också till 
fattigdom och beroende. Förtrycket består i förhinder till försörj-
ning, men också till att inte ha möjlighet att delta i menings-
fullt arbete och gemenskap. Människor blir genom arbetslöshe-
ten beroende av bistånd och ett fungerande välfärdssystem för sin 
överlevnad. Young betonar att marginalisering i denna bemärkelse 
medverkar till att människors valmöjlighet begränsas genom att 
krav ställs om motinsatser för människor som tar del av välfärds-
systemet. Människors liv regleras och begränsas på så vis. 334334 

331  Se Young 1990, 39 ff.

332  Young 1990,  64

333  Young 1990,  53

334  Young 1990,  53
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Maktlöshet, är liksom exploatering och marginalisering, framfö-
rallt relevant i en arbetslivskontext. Maktlöshet handlar om makt-
delning där vissa människor utövar makt medan andra endast är 
passiva mottagare av andras maktutövning utan att själva i något 
annat sammanhang utöva makt. Det handlar om en begränsning 
eller ett förhindrande av utveckling av den egna förmågan, brist på 
deltagande i beslut på den egna arbetsplatsen samt av att vara utsatt 
för respektlös behandling som beror på den situation av icke-status 
som människor som kategoriseras som maktlösa befinner sig i.335

Kulturell imperialism behandlar en mer generell social och 
kulturell aspekt av orättvisa i form av osynligt socialt förtryck. Det 
handlar framförallt om den universalisering som sker av domine-
rande gruppers erfarenhet och kultur. Genom denna process upp-
fattas de dominerande gruppernas kultur, livsstil och värderingar 
som normer utifrån vilka andra grupper mäts och bedöms. Vissa 
grupper har genom detta primär tillgång till medel för tolkning 
och kommunikation i ett samhälle, vilket också medverkar till en 
struktur vari ett socialt förtryck reproduceras. Den dominerande 
gruppen i ett samhälle uppfattas som normal och ifrågasätts inte. 
Olikheter hos andra grupper konstrueras genom dessa processer 
som brister hos de människor, grupper eller kulturer som uppfat-
tas som olika med stereotypisering eller osynliggörande som följd. 
Den negativt förmedlade bilden av olikheten riskerar att resultera 
i ”ett dubbelt medvetande”,336 vilket innebär att en grupp inter-
naliserar en negativ bild som förmedlas genom kommunikation 
och massmedia. Samtidigt har gruppen tillgång till gemensamma 
erfarenheter och värderingar. Erfarenheter och perspektiv som inte 
tillåts att komma till uttryck når sällan den övriga omgivningen 
eller andra minoritetsgrupper. Detta är en del av orsaken till att 
stereotypa och negativa bilder av grupper kan fortsätta att repro-
duceras. Problemet är att den egna gruppens kulturella utryck inte 
når den dominerande gruppens, samtidigt som den dominerande 
gruppens kulturella uttryck tvingar sig på andra grupper. Denna 
process innebär att den underordnade ser och uppfattar sig själv 
genom två slags medvetanden vilket skapar ambivalens inför den 
egna platsen i samhället som har en begränsande effekt. 337337

335  Young 1990, 56

336  Young 1990, 165

337  Young 1990, 58 f.
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“To experience cultural imperialism means to experience how 
the dominant meanings of a society render the particular per-
spective of one’s own group invisible at the same time as they 
stereotype one’s group and mark it out as the Other.”338 

Den femte och slutliga förtryckskategorin behandlar våld som 
systematiskt förtryck.339 Det är systematiskt eftersom det drabbar 
medlemmar av en särskild grupp, på grund av att de tillhör den 
gruppen. Young syftar också på den sociala kontext som särskilt 
omgärdar hatbrott. Young beskriver dessutom hur våldet möjlig-
görs genom att människor räknar med att våldet förekommer. Vål-
det förstås nästintill som en naturkraft att akta sig för. Ansvaret 
förskjuts därmed till dem som drabbas. Young betonar att våld 
som systematiskt förtryck, särskilt hatbrott, har konsekvenser som 
överstiger den enskilda (fysiska) skadan. Den skada som våld orsa-
kar handlar också om rädsla, skuld och begränsning av människors 
rörelse- och handlingsutrymme. 

Young beskriver orättvisa som att vissa grupper privilegieras 
och andra grupper förtrycks.340 Detta innebär att orättvisa består 
i obalans mellan grupper. Det, som enligt Young, krävs för att 
åtgärda detta är att olikheter mellan grupper erkänns och respek-
teras, samt att deras betydelse för orättvisa uppmärksammas.  

Erkännande av olikhet innebär en förändring i den sociala hie-
rarkin genom att påverka förtryckta gruppers självbild liksom 
också andras bild av den egna gruppen och genom att relativisera 
den dominerande gruppens kultur. 

”Asserting the value and specificity of the culture and attributes 
of oppressed groups, moreover, results in a relativizing of the 
dominant culture.”341 

338  Young 1990, 58

339  Young 1991, 61

340  Young 1990, 116

341  Young 1990, 166
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En sådan relativisering kan innebära att skillnader som inneburit 
hierarkiska och jämförande dikotomier istället förstås som enbart 
skillnader och variation, inte som brist i jämförelse med en icke 
ifrågasatt egenskap hos en dominerande grupp i samhället.

Ett viktigt skäl för erkännande av olikhet är att ignorans inför 
olikhet får förtryckande konsekvenser på tre sätt: 1) det innebär 
ofördelaktig behandling av grupper som skiljer sig från en privile-
gierad grupp, 2) privilegierade grupper tillåts att bortse från den 
egna partikulariteten och 3) en internaliserad nedvärdering av den 
egna gruppen genereras.342

Tematiska kategorier hos Youngs  
rättvisebegrepp

Jag ska nu närmare undersöka Youngs rättvisebegrepp genom de 
tematiska kategorier som jag menar är centrala för Youngs dis-
kussion om rättvisa. Jag hoppas därigenom kunna formulera en 
klargörande bestämning av begreppet rättvisa som det förekom-
mer hos Young. Med tematisk kategori menar jag ett begrepp som 
är en väsentlig del, överlappande komponent i eller aspekt av ett 
annat begrepp. Jag menar att en sådan tematisk sönderdelning av 
ett begrepp är ett sätt att skaffa sig en överblick av ett begrepps 
innebörder. Här gäller det en särskild tolkning av ett begrepp, 
vilket innebär att det är av vikt att identifiera vad som är specifikt 
för denna tolkning.  

Grupp och olikhet 
Young menar att rättvisa måste förstås i relation till konkret 
orättvisa, sådan konkret orättvisa som hon väljer att fokusera i sin 
diskussion är gruppbaserad orättvisa. Gruppbaserad orättvisa fo-
kuseras dels för att den tidigare negligerats genom rättvisteoriers 
individfokus och dels för att Young anser att orättvisa bottnar i 
sociala hierarkier och gruppbaserad ojämlikhet. 343  

Young menar att åtgärder måste anpassas till den typ av orätt-
visa som är för handen. Gruppbaserad orättvisa är en konkret rea-

342  Young 1990, 164-5

343  Young 1990, 9
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litet som bör uppmärksammas för att formulera ett relevant rätt-
visebegrepp.344 

”I argue that where social group differences exist and some 
groups are privileged while others are oppressed, social justice 
requires explicitly acknowledging and attending to those group 
differences in order to undermine oppression.”345

Den sociala hierarkin möjliggörs genom att opartiskhetsidealet 
medger att den privilegierade gruppens perspektiv antas som uni-
versellt och därmed som normgivande, emedan förtryckta grup-
pers perspektiv uppfattas som partiska och partikulära.346 Det är å 
ena sidan problematiskt att prata om grupper och identitet efter-
som det kan medverka till essentialiserande och determinerande 
konsekvenser. Å andra sidan är det nödvändigt att prata om grup-
per och identitet i syfte att förstå orättvisa i relevanta sammanhang 
för att förstå vad rättvisa i det specifika fallet innebär och hur det 
förverkligas i det konkreta sammanhanget. För att undvika essen-
tialiserande och determinerande konsekvenser för människor är det 
viktigt att noga klargöra som menas när termer som grupp och 
identitet används och i vilket syfte. 

”A social group is a collective of persons differentiated from at 
least one other group by cultural forms, practices or way of life. 
Members of a group have a specific affinity with one another be-
cause of their similar experience or way of life, which prompts 
them to associate with one another more than with those not 
identified with the group, or in a different way. Groups are an 
expression of social relations; a group exists only in relation to at 
least one other group. Group identifications arise, that is, in 
the encounter and interaction between social collectivities that 
experience some difference in their way of life and forms of as-
sociation, even if they also regard themselves as belonging to 
the same society.”347 (min kursiv)

344  Young 1990,  46-48

345  Young 1990, 3

346  Young 1990, 157 ff.

347  Young 1990,  43
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Det som, enligt Young, kännetecknar en grupp är: 1) att dess med-
lemmar delar ”en känsla av identitet” och 2) att gruppen skiljer 
sig från ”minst en annan grupp”, 3) olikhet gentemot andra grup-
per vad gäller kultur eller sätt att leva.348 Hon påpekar också att 
grupper är ett uttryck för sociala relationer, det vill säga för hur 
de förhåller sig till varandra genom mönster av likheter, olikheter 
och en delad känsla av släktskap och erfarenhet. Det finns inget på 
förhand bestämt essentiellt hos en grupp som föregår dess med-
lemmar. Däremot påpekar Young att grupper faktiskt konstituerar 
individer genom att grupptillhörighet påverkar personers sätt att 
vara, uttrycka sig och resonera på.349 Det är inte samma sak som 
determinering, det handlar snarare om tradition, vana och sociali-
sering, vilket är möjligt att förändra. Grupptillhörigheter är förän-
derliga och en person har ofta flera som är mer eller mindre aktua-
liserade i olika sammanhang. Den konstituerande effekten grupper 
har på personer förklarar också den betydelse grupptillhörighet 
har för erfarenhet av orättvisa, samt för relevanta åtgärder för att 
förverkliga rättvisa. Identitet förklaras också vara relationellt och 
uppstår i mötet mellan människor då relationer av skillnader och 
likheter tydliggörs och kategoriseras, ”the self is a product of social 
processes, not their origin.”350

Young talar om seriella kollektiv, ett begrepp som innebär att 
sociala grupper betraktas som en serie av tillfälliga överlappningar 
som (mer eller mindre) tillfälligt förenar människor i relation till 
en gemensam erfarenhet eller ett gemensamt mål. Youngs seriella 
gruppbegrepp har betydelse för vilka faktiska konsekvenser ett 
gruppbaserat rättvisebegrepp kan innebära.351 Det seriella beto-
nar det tillfälliga och relationella i grupptillhörigheter genom att 
serierna uppstår och upplöses i relation till förhållanden utanför 
individerna själva och i relation till andra människor. Serialitets-
begreppet innebär en möjlighet att tala om grupper och identite-
ter utan att medverka till gruppförtryck genom att förmedla en 
determinerande, begränsad och essentialiserad bild och utan den 
fixerade blicken som stänger in och ut. 

348  Young 1990, 44

349  Young 1990, 45

350  Young 1990, 45

351  Young 1997, 12-37
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Young påpekar att erkännandet av sociala gruppers faktiska exis-
tens inte med nödvändighet betyder ett reifierande, ”groups are real 
not as substances, but as forms of social relations.”352 Skillnader ge-
nererar föreställningen om grupper, det som förenar är sålunda en 
gemensam skillnad gentemot någon eller några andra. När Young 
betonar att grupper är verkliga som sociala relationer är det rela-
tioner av skillnader som åsyftas. Grupper, olikheter och grupptill-
hörigheter har verkliga konsekvenser för människor i deras liv vad 
gäller möjligheter och begränsningar. Att tala om grupper är inte 
detsamma som en eftergift för en essentialiserad uppfattning, utan 
kan innebära en visad hänsyn till de reella konsekvenserna i män-
niskors liv. De reella konsekvenserna beror på att gruppskillnader 
och olikheter påverkar möjlighet till deltagande och inklusion, 
samt för begränsning av detsamma. Skillnader tydliggör likheter 
och gemensamheter, det kan till exempel handla om gemensam 
erfarenhet av förtryck eller av att tillskrivas en grupptillhörighet. 
Grupptillhörigheter tillskrivs utifrån en föreställning om en av-
görande skillnad.353 Skillnad har betydelse både för formulerandet 
av ett ”vi” liksom för formulerandet av ”de”. Dessa samverkar och 
har moralisk betydelse genom den sociala hierarki inom vilken de 
formuleras och vem som har makt att formulera ”de” och ”vi”. 

Young ifrågasätter ståndpunkten att förtryck som drabbar in-
divider på grund av grupptillhörighet bäst motverkas genom en 
konsekvent behandling av personer som individer och inte som 
del i en grupp, vilket innebär att bortse från grupptillhörigheten 
och därmed orsaken till orättvisan. Hon menar tvärtom att rätt-
visa uppnås bäst genom hänsyn till gruppers verklighet.354 Denna 
verklighet utgörs av de konsekvenser som identitet och grupptill-
hörighet har i människors liv.

“Social justice, …, requires not the melting away of differences, 
but institutions that promote reproduction of and respect for 
group differences without oppression.” 355

352  Young 1990, 44

353  Young 1990, 46

354  Young 1990, 47

355  Young 1990,  47
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Olikhet är ett centralt begrepp i Youngs rättvisediskussion. Ter-
men olikhet är svår att översätta utan att förlora i betydelse. Det 
engelska ’difference’ innehåller en dimension som konnoterar flera 
innebörder; dels skillnad, dels annorlundaskap och slutligen an-
nanhet. Olikhet som skillnad innebär en olikhet som påvisar en 
konstrast eller diskrepans i jämförelse med något annat. Skillna-
den är det som markerar ett annorlundaskap gentemot en norma-
litet som inte behöver definieras eller förklaras. Skillnad innebär 
att innanförskap och utanförskap skapas och tydliggörs. Olikhet 
som annorlundaskap relaterar till en egenskap hos personer som 
tillskrivs den, det att vara annorlunda och därmed skilja sig från 
andra. Olikhet som annanhet innebär en betoning på det unika 
och specifika hos en annan på vederbörandes villkor och utan re-
ducering till ett antagande om likhet. Olikhet förefaller vara en 
moralisk kategori som tydliggör maktrelationer i sociala hierarkier 
genom att sortera innanför och utanför normalitetssfären. 

Termen olikhet, menar jag, spänner över dessa innebörder. 
Olikhet är i grunden en relationell term, föreställningen om olik-
het uppstår i möte och jämförelse med andra människor. Det för-
stås också som en karaktärisering av personer eller grupper samt 
som det som bestämmer den eller de andra, till skillnad från den 
för givet tagna likheten hos den egna gruppen. Termen olikhet 
konnoterar ibland identitet och förstås då nästintill synonymt med 
det och omformuleras till något fast och bestämt. Olikhet associe-
ras, enligt Young, med avvikelse och brist och fungerar därmed 
främmandegörande och uteslutande.356 Young förespråkar istället 
en positiv flerstämmig syn på olikhet med association till variation 
snarare än avvikelse eller brist.357 En liknande förståelse av termen 
olikhet uttrycks angående könsolikhet av James Green: 

”I’d like to think about sex and gender difference as variations, 
not as deceit or defects, but as natural diversity that occurs with 
surprising frequency in human beings:”358 

356  Young 1990, 59

357  Young 1990, 163 ff.

358  Green 2004,  9
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Den brist som olikhet antas innebära kan förstås som en brist på 
normalitet. Olikhet innebär en implicit jämförelse med något som 
betraktas som normalt, det är därmed samtidigt en bestämning 
av normalitet. Youngs diskurs om olikhet har två syften: dels att 
påvisa olikhetens betydelse för social gruppbaserad orättvisa och 
dels att initiera en kulturell förändring som uppvärderar, respekte-
rar och erkänner olikhet. Olikhet förstått som variation är, enligt 
Young, något värdefullt i sig. 

 ”Indeed, in open and accessible public spaces and forums, one 
should expect to encounter and hear from those who are differ-
ent, whose social perspectives, experiences and affiliations are 
different. To promote a politics of inclusion, then, participatory 
democrats must promote the ideal of a heterogeneous public, in 
which persons stand forth with their differences acknowledged 
and respected, though perhaps not completely understood by 
others.”359 

Deltagande och inklusion

”As an ideal, inclusion embodies a norm of moral respect. Per-
sons (and perhaps other creatures) are being treated as means if 
they are expected to abide by rules or adjust their actions ac-
cording to decisions from where determination their voice and 
interest have been excluded.”360

Social jämlikhet anges i Youngs diskussion vara ett mål för social 
rättvisa. Med social jämlikhet menar Young allas deltagande och 
inklusion, samt allas möjlighet att utveckla den egna kapacite-
ten och förverkliga sina val och planer.361 Idealet är demokratisk 
mångfald som Young förklarar:

359  Young 1990, 119

360  Young 2000, 23

361  Young 1990,  173
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”In this vision the good society does not eliminate or transcend 
group difference. Rather, there is equality among socially and 
culturally differentiated groups, who mutually respect one an-
other and affirm one another in their differences.”362

För att möjliggöra en ömsesidig social jämlikhet som vilar på res-
pekt och bekräftelse av olikhet krävs, enligt Young, grupporiente-
rade politiska strategier som kvotering och särskild grupprepresen-
tation av förtryckta grupper. För att understödja den ömsesidiga 
respekten är det nödvändigt att främja möjligheten till representa-
tion av fler gruppers särskilda erfarenheter, perspektiv och insatser. 
Det är nödvändigt för att den faktiska flerstämmigheten i samhäl-
let ska ljuda. Grupprepresentation och förverkligad flerstämmig-
het är ett medel för att uppnå social jämlikhet (allas deltagande och 
inklusion), men också dimension av social rättvisa i sig.363

Young förespråkar sålunda grupporienterade politiska strate-
gier som ett medel för att uppnå social jämlikhet. Att den poli-
tiska strategin är grupporienterad innebär att grupper tillskrivs 
rättigheter.364 Det råder en normativ spänning mellan å ena sidan 
ett individperspektiv där individuella rättigheter och ett grupp-
neutralt likabehandlingsperspektiv betonas och å andra sidan ett 
kollektivt perspektiv på rättvisa där gruppspecifika rättigheter 
och ett demokratiskt mångfaldsperspektiv som innebär att grupp-
specifika rättigheter i vissa fall är nödvändigt för att förverkliga 
rättvisa och jämlikhet, det vill säga allas deltagande och inklu-
sion. Young förespråkar dock det senare kollektiva perspektivet 
på rättvisa: ”… Some of the disadvantages that oppressed groups 
suffer can be remedied in policy only by explicit attention to and 
expression of that group’s specificity.”365 Young föreslår ett dubbelt 
rättighetssystem, ett allmänt där alla har samma individuella rät-
tigheter och ett partikulärt och kontextuellt där vissa individer har 
tillgång till gruppspecifika åtgärder och rättigheter som en åtgärd 
för gruppbaserad orättvisa.366

362  Young 1990, 163

363  Young 1990, 174

364  Young 1990, 11, 158

365  Young 1990, 174

366  Young 1990, 174
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Gruppspecifika rättigheter hävdas kränka individuella rättigheter. 
Resonemanget bygger på en uppfattning om att det endast är in-
divider som kan inneha rättigheter eftersom rättigheter skyddar 
individer mot frihetsberövande och kränkningar, till exempel mot 
gruppdominans över enskilda individer och mot nyttotänkande 
som rättfärdigar att individers väl, integritet och rättigheter offras 
för det ”större eller myckna goda”. 

Young menar dock att grupper bör tillskrivas rättigheter i syfte 
att befria människor från dominans och förtryck och istället möj-
liggöra självbestämmande och självutveckling, samt deltagande i 
samhället på lika villkor. Särskilt när människor är förhindrade att 
delta i samhället på lika villkor eller att utnyttja medborgerliga 
rättigheter är det berättigat att tillskriva grupper rättigheter för 
att möjliggöra detta. Då fungerar gruppspecifika rättigheter som 
ett skydd mot kränkningar av de individuella rättigheter som en 
begränsning av samhälleligt deltagande innebär. 

“The politics of difference sometimes implies overriding a prin-
ciple of equal treatment with the principle that group differen-
ces should be acknowledged in public policy and in the politics 
of economic institutions, in order to reduce actual or potential 
oppression.”367

Ett exempel på gruppbaserat förtryck är transpersoners begränsade 
möjlighet att delta i samhället på lika villkor utan legitimerande 
papper, betyg och intyg som påvisar och understryker den själ-
videntifierade och levda könsidentiteten. Den juridiska korrige-
ringen (ändring av personnummer och förnamn) är idag möjlig 
först efter genomgången sterilisering, vilket betyder att en person 
tvingas leva en längre tid (ibland hela livet om någon till exempel 
inte uppfyller de diagnostiska kraven) i enlighet med en könstill-
hörighet som inte motsvaras av identifikationspapper. Det finns 
inte någon lagenlig rättighet till ändring av examina och intyg, 
vilket innebär ett försvårande för transpersoner att vara som/den 
de är i olika sammanhang där deras könsidentitet kan komma att 
ifrågasättas på grund av pappershandlingar.

367  Young 1990, 11
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”Once I had to retrieve a wallet that I’d lost in a bus and I 
went to the bus station and the woman got on the phone and 
she said: ”I’ve got a young man in front of me who’s lost his 
wallet and his last name is ---, “ and then there’s this lull on 
the phone and then she looks up at me and she says, “You are a 
male aren’t you?” And I felt like saying, Can I get back to you? 
Can I mail that answer to you? Because I don’t have one for you 
right now for that kind of question. It was a very, very difficult 
moment actually, it was extremely humiliating… I said, “No, 
I’m female.”368

Detta försvårar deltagande på flera sätt, bland annat genom att 
personer med till synes inkorrekta papper blir ifrågasatta, tvingas 
förklara sig och sin situation och på så sätt riskera att utsättas för 
diskriminering, våld eller hot om våld. Indirekt påverkar detta 
självförtroendet, vilket riskerar att få följder som att personer väl-
jer bort sådant deltagande där de kan komma att behöva visa iden-
tifikation, till exempel att söka jobb eller utbildning. Ett annat 
exempel är offentliga toaletter som ofta är könsspecifika (glädjande 
nog allt mer sällan dock), vilket innebär att många transpersoner 
undviker offentliga toaletter vars konsekvens är en begränsning av 
tillgången till offentliga rum. 

”… on my way to give a talk in Minneapolis, I was making a 
connection at Chicago’s O’Hare airport. I strode purposefully 
into the women’s bathroom. No sooner had I entered the stall 
than someone was knocking at the door: ”Open up, security 
here!” I understood immediately what had happened. I had 
once again, been mistaken for a man or a boy, and some wo-
man had called security. As soon as I spoke, the two guards at 
the bathroom stall realized their error, mumbled apologies, and 
took off.”369

368  Girshik 2008, 41

369  Halberstam 1998, 20
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Detta visar på vikten av en regel som tillskriver transpersoner rätt-
ten till ändrade legitimerande papper (även för unga transperso-
ner) tidigt i könskorrigeringsprocessen, optimalt utan krav om 
genomgången medicinsk korrigering, vilket också vissa transpo-
litiska organisationer föreslår. Rätten till tillgång på könsneutrala 
offentliga toaletter kan kanske inte sägas vara en gruppspecifik rät-
tighet, däremot en åtgärd som till viss del skulle kunna vara riktad 
som möjlighet för en grupps tillgång till det offentliga rummet. 

Ett etiskt dilemma när det gäller deltagande i samhället är att 
det ibland antas innebära ett villkor om assimilation.370 En förut-
sättning för deltagande är en deskriptiv likhet, det vill säga sådan 
likhet som innebär ett igenkännande. För individer innebär det 
anpassning till normer som de inte varit delaktiga i att formulera 
och som formulerats utan att de egna perspektiven och erfarenhe-
terna tagits hänsyn till. Det innebär en anpassning till en identi-
tet som är främmande för den egna personen samtidigt som det 
innebär att den egna identiteten blir tydlig för alla och för en själv 
genom den diskrepans som försöket till anpassning innebär. 

“No matter how comfortable I felt with myself, the fact remai-
ned that I never knew when people around me would threaten 
or challenge me because they didn’t think I was acceptable. Ri-
ding on BART, the Bay Area’s version of the subway, a man sta-
red at me from across the aisle and then began yelling, “What is 
that? That’s a woman! Christ, it’s a fucking woman!” Terrified 
I got off at the next stop. If I had been a woman, I might have 
reacted differently. I began to struggle consciously with what I 
called the lie in my existence: if people perceived me as male, 
I had to worry about whether they might find out that I had a 
female body, and then would feel betrayed or deceived and en-
titled to punish me for it. But if people perceived me as female 
and treated me the way they treated women in general (even if 
this was polite, respectful or deferential), I felt invisible, as if I 
didn’t exist.”371 

370  Young 1990, 165

371  Green 2004, 21
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Citatet visar på den utsatthet en transperson erfar i vardagssitua-
tioner i det offentliga rummet. Misserkännadet av personen som/
den personen är blir i citatet påtagligt. Vad som händer är ett 
direkt uttryck av det Bettcher påtalar som en åtskillnad mellan 
verklighet och rollspel, där verklighet kopplas till anatomiska ge-
nitalier och rollspel till könsuttrycket. Vad Bettcher vill under-
stryka är att det finns en implicit förståelse av kön som fortsätter 
att reproducera föreställningen om att det existerar en riktig och 
verklig (biologisk) könsidentitet och att variation på den köns-
verkligheten alltid präglas av att inbegripa ett rollspel.372 Uttryck 
som ”hon var en man” och ”han blev en kvinna” i media vittnar 
om föreställningen om en äkta könsverklighet. Rädslan för risken 
för ”upptäckt” eller ”avslöjande” visar på samma verklighetslogik. 
Ett avslöjande innebär ett antagande om att det riktiga könet och 
könstillhörigheten hålls dolt. Att det rör sig om ett avslöjande 
innebär också att det funnits en intention att vilseleda. Resone-
manget berör det som Cromwell påtalat som uppfattningen om 
könsvariation som en maskerad och passerandet som en mer eller 
mindre lyckad iscensättning eller lögn. I citatet uttrycks ambiva-
lens inför den personliga identiteten/uttrycket som en lögn efter-
som personen oroar sig för att bli avslöjad när han uppfattas som 
man, men känner sig osynlig när han blir uppfattad som kvinna 
av andra. 

Rättvisa som erkännande handlar om möjligheten att vara som/
den en är i alla sammanhang och att inte begränsas i det offentliga 
rummet. Social jämlikhet innebär att alla har ett grundläggande 
lika värde, vilket i sig innebär att alla har rätt (i lika hög grad) till 
deltagande och inklusion i samhälleliga och sociala sammanhang, 
utan krav om anpassning eller begränsning. Alla har därtill rätt att 
förverkliga det egna självet efter egen kapacitet och i enlighet med 
egna val och livsplaner, samt att uttrycka sig i enlighet med egna 
perspektiv och erfarenheter som/den en är. Rättvisa handlar om att 
se till att omständigheter som möjliggör social jämlikhet i denna 
mening föreligger. 

372  Bettcher 2009,  98-120
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Jag tolkar relationen mellan jämlikhet och rättvisa som att män-
niskovärdet är ett grundläggande universellt värde som motiverar 
både social jämlikhet och rättvisa.

”These [self development and self determination] are universa-
list values, in the sense that they assume the equal moral worth 
of all persons, and thus justice requires their promotion for 
everyone.”373 

 Social jämlikhet är en direkt uttolkning av vad det ideala männis-Social jämlikhet är en direkt uttolkning av vad det ideala männis-
kovärdet innebär i sociala sammanhang, vilket hos Young uttolkas 
som deltagande och inklusion. 

”A goal of social justice, I will assume, is social equality… It 
refers primarily to the full participation and inclusion of eve-
ryone in a society’s major institutions, and the socially suppor-
ted substantive opportunity for all to develop and exercise their 
capacities and realize their choices.”374

I citatet blir det tydligt att flera av de komponenter som tidigare 
uppmärksammats hänger begreppsekologiskt samman och därför 
i viss mån förutsätter varandra. Young har kritiserats för att sam-
manblanda frågor om rättvisa med frågor om det goda livet.375 Jag 
tolkar det som att det egentligen inte handlar om sammanbland-
ning, snarare utgör det goda livet hos Young en dimension av rätt-
visa. Rättvisa handlar om att försäkra allas möjlighet att förverk-
liga ett gott liv. Det goda livet är ett ideal som normativt innebär 
att människor bör ha möjlighet att förverkliga val och planer 
för det egna livet. Livsplaner och val formas genom olika sociala 
sammanhang och beroende av vem en är. Mångfald och variation 
främjas genom ett ideal om en flerstämmig allmänhet, mångfaldig 
demokrati och social jämlikhet och möjliggör självbestämmande, 
självdefinition och självutveckling av/som den en är.

373  Young 1990, 37

374  Young 1990, 173

375  Young 1990, 35
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Rättvisa utgör ett mått på i vilken grad samhällsmedborgare har 
möjlighet att förverkliga ett gott liv. Young specificerar de två vill-
kor som avgör detta, självutveckling och självbestämmande vars 
innebörd måste förstås i relation till dess orättvisa motsvarigheter, 
förtryck och dominans. Det här kopplar till demokrati, därför ska 
jag nu redogöra för hur demokratibegreppet förhåller sig till rätt-
visa i Youngs diskussion.

Demokrati
Demokratibegreppet har en nyckelfunktion i Youngs diskussion. 
Hon beskriver den som både en del av och ett villkor för social 
rättvisa. 

“Democracy is both an element and a condition of social 
justice.”376

Självbestämmande är ett demokratiskt värde som i Youngs diskus-
sion anges vara ett av två universella värden, det andra är självut-
veckling. Ett dilemma för demokratiidealet är hur olika sociala 
gruppers delaktighet i beslutsfattande möjliggörs. Young före-
språkar självbestämmande i betydelsen medinflytande i beslut som 
berör eller påverkar det egna handlingsutrymmet. Det innebär att 
det är viktigt att alla grupper har möjlighet att representera sina 
erfarenheter, perspektiv och intressen i sådana frågor och i sam-
manhang där andra.377 Det är särskilt viktigt att förtryckta grup-
per representeras i beslutsfattande som rör den egna gruppen. 

”Specific representation for oppressed groups in the decision 
making procedures of a democratic public promotes justice bet-
ter than a homogenous public in several ways, both procedural 
and substantial.”378

376  Young 1990,  67

377  Young 1990,  187

378  Young,1990, 184
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Young förespråkar deltagande demokrati som ett sätt att förverk-
liga inklusion. Inklusion innebär en obegränsad möjlighet till re-
presentation av olika perspektiv, behov, intressen och erfarenhe-
ter samt en offentlighet som är öppen och tillgänglig för alla.379 
Young menar att en deltagande demokrati vilar på idealet om en 
flerstämmig allmänhet och formulerar en princip om demokrati 
utifrån detta ideal.380 Idealet om en flerstämmig allmänhet innebär 
att alla människor äger tillträde till det offentliga rummet och att 
alla sätt att vara respekteras och alla slags perspektiv kan komma 
till uttryck. Det handlar om att sudda ut gränser mellan vad som 
anses vara offentligt och vad som anses vara privat och på vilket 
sätt personer kan ge sig till känna och vad som kan uttryckas i det 
offentliga rummet. Young betonar vikten av att ingen del av en 
människas livsvärld bör förpassas till det privata av skäl som rela-
terar till skam. Det är dock viktigt att påpeka att det inte innebär 
att en människa inte har rätt att vara privat eller hålla delar av sitt 
liv privat, snarare handlar det om att inte tvinga delar av en män-
niskas liv till det privata.381 Öppenhet och inklusion är ideal för en 
flerstämmig allmänhet.382

”A democratic public should provide mechanisms for the ef-
fective recognition and representation of the distinct voices and 
perspectives of those of its constituent groups that are oppres-
sed or disadvantaged.”383

Young menar att grupprepresentation i demokratiska procedurer 
kräver institutionella möjligheter och resurser för att understödja 
detta. Young nämner 1) självorganisering, 2) att krav ställs på be-
slutsfattare att redovisa i vilken mån det tagits hänsyn till olika 
grupperspektiv och 3) vetorätt för gruppen beträffande politiska 
beslut som direkt påverkar gruppen. Hon anger som exempel frå-
gor om reproduktiva rättigheter för kvinnor som en fråga där kvin-
nor bör ha vetorätt, liksom infödda amerikaner bör ha det i frågan 

379  Young 1990,  119

380  Se Young 1990, 116, ff. 183 ff.

381  Young 1990, 119

382  Se Young 1990, 116-21

383  Young 1990, 184
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om landanvändning och landrättigheter.384 Transsexuella personer 
skulle kunna inneha vetorätt angående det steriliseringskrav som 
idag är ett villkor för att få tillstånd för könskorrigering. Kravet 
att vara steril innebär en begränsning i transsexuella personers liv 
och ett intrång i deras kroppar. En bibehållen fortplantningsför-
måga påverkar ingen annan negativt. 

I en deltagande demokrati bör det offentliga rummet vara öp-
pet och tillgängligt för alla människor. Idealet om en heterogen of-
fentlighet är en väsentlig komponent för att främja en deltagande 
demokrati. 

”The concept of a heterogeneous public implies two political 
principles: (a) no persons, actions or aspects of a person’s life 
should be forced into privacy; and (b) no social institution or 
practices should be excluded a priori from being a proper sub-
ject for public discussion and expression.”385

Young formulerar i citatet principer utifrån ett ideal om heterogen 
offentlighet. Tillsammans med den angivna principen ovan for-
mulerar Young tre principer om demokrati: 1) principen om att en 
demokratisk offentlighet bör göra erkännande och representation 
möjligt, 2) principen om att inga människor eller aspekter av män-
niskors liv bör förpassas till det privata, samt 3) ingen fråga bör 
uteslutas från offentlig diskussion för att den anses vara olämplig 
av olika skäl att diskutera. 

Young framhäver vikten av att olikheter inkluderas i det of-
fentliga rummet. Hon kontrasterar detta till en syn på offentlig-
het som exkluderar viktiga aspekter i människors liv på grund av 
ignorans inför olikhet. När olikheter blir osynliga i det offentli-
ga rummet leder det till diskriminering och exkludering, vilket 
innebär att människor och viktiga aspekter av deras liv utesluts.386 
Detta är en vardaglig livserfarenhet för många transpersoner. 

384  Young 1990,  184

385  Young 1990,  120

386  Young 1990,  120
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”… Invisibility has been a major issue in my life. Throughout 
my childhood and young adulthood I – my identity – was, for 
the most part, invisible. I was always defined by others, catego-
rized either by my lack of femininity, or by my female body, or 
by the disquieting combination of both.”387 

“I always felt like I am a woman. I was a woman, or I am a wo-
man, or I was meant to have been a woman at birth or whatever, 
but no one can see me. It’s almost like I’m wearing a costume 
on the outside.”388 

Erfarenheten av att vara osynlig som beskrivs i citaten innebär att 
personerna erfar sig vara osynliga i den egna kroppen (på grund av 
de könsnormer den förknippas med), bakom vad som erfars som 
en kostym som andra ser. Det innebär att personens identitet är 
osynlig och att den som andra ser inte är personen själv, utan före-
ställer någon som personen inte är. Det innebär att personen själv 
inte kan delta i ett offentligt liv som den hen är eftersom denne 
är osynlig för andra. Det handlar om ett slags dubbelt misserkän-
nande, dels det att personen inte är synlig som/den hen är och dels 
att personen ses och bemöts som att hen vore någon annan. Den 
sistnämnda osynlighetsaspekten innebär en slags förvanskning av 
vem en person är, särskilt som personen upplever en förväntan på 
anpassning efter hur andra ser och uppfattar hen, samt att personen 
i annat fall avkrävs förklaring eller att leva i en falsk presentation. 
Detta resonemang innebär att det föreligger ett internt hinder för 
deltagande och inklusion, men också ett faktiskt och materiellt 
hinder. Idealen deltagande och inklusion innebär en möjlighet att 
delta som/den en är och att flertalet perspektiv, intressen och erfa-
renheter representeras. Vidare föreskriver deltagande och inklusion 
att det sker utan krav om anpassning från personens sida.

“… only if oppressed groups are able to express their inte-
rests and experience in the public on an equal basis with other 
groups can group domination through formally equal processes 
of participation be avoided”.389 

387 Green 2006, 506

388  Girshik 2008, 61

389  Young 1990, 95
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Young talar vidare om ett ideal om en mångfaldig demokrati390 
som är nära sammankopplat med idealet om en heterogen offent-
lighet och stödjer gruppspecifika och gruppmedvetna politiska 
strategier i syfte att förverkliga social jämlikhet.391

Självbestämmande är en central uttolkning av Youngs förstå-
else av rättvisa som demokratiskt värde. Det anges av Young vara 
ett universellt värde som också är ett villkor för att rättvisa ska 
kunna sägas vara förverkligad. 

“By claiming our identity as men or women who are also trans-
people, by asserting that our different bodies are just as normal 
for us as anyone else’s is for them, by insisting that our right 
to express our own gender, to modify our bodies and shape our 
identities, is as inalienable as our right to know our true reli-
gion, we claim our humanity and our right to be treated equally 
under law and within the purview of morality and culture. To 
do that, we must educate – if we have the ability and emotional 
energy to do so. That is what visibility is about.”392 

Citatet uttrycker vikten av självbestämmande vad gäller den per-
sonliga identiteten och den egna kroppen, samt vikten av att vara 
synlig och hörd som/den en är.

“We didn’t choose these words. They don’t fit all of us. It’s hard 
to fight an oppression without a name connoting pride, a langu-
age that honours us.”393

Detta citat visar därtill vikten av självbenämning och att använda 
termer som överensstämmer med hur en grupp uppfattar och be-
skriver sig själv, samt vikten av termer som uttrycker en positiv 
bild av gruppen det gäller.

390  Den engelska term som Young använder är ’cultural pluralist democracy’. Jag har 
valt att översätta det med en mångfaldig demokrati.

391  Young 1990, 174, 116 f.

392  Green 2004, 183 f.

393  Feinberg 2006
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Rättvisa bör, enligt Young, förstås i relation till konkret orätt-
visa, självbestämmande sålunda i relation till dominans. Young 
förhåller sig kritisk till autonomibegreppet, men gör en åtskill-
nad mellan självbestämmande och autonomi som hänger samman 
med en distinktion hon gör mellan autonomi och medinflytande 
(empowerment).394 Självbestämmande hos Youngs bör därför för-
stås som medinflytande och inte som den atomistiska individens 
autonomi. Betydelsen av medinflytande hänger samman med att 
självbestämmande bör förstås som en åtgärd mot en faktisk be-
gränsning av möjlighet till självbestämmandet. Självbestämman-
de är ett viktigt moraliskt värde i sammanhang där medinflytande 
är en brist som innebär en orättvisa. Autonomi å andra sidan är 
enligt Young ett begrepp som innebär exklusion och distans. Au-
tonomi hänger samman med föreställningen om det privata och 
rätten att skydda det genom att stänga andra ute.395 Självbestäm-
mande innebär medinflytande i frågor som berör den egna perso-
nen och det egna handlingsutrymmet, som benämnande av den 
egna identiteten och egna gruppen och i beslut. `

Margrit Shildrick har också kritiserat den normativa etikens 
idealiserande av autonomi. Enligt Shildrick är autonomi ett mora-
liskt begrepp som konstruerats utifrån patriarkala intressen. Hon 
är kritisk mot begreppet på grund av den underliggande mora-
liska isolationismen genom betoningen av frihet från tvång och 
påverkan. Shildrick menar dock att autonomi bör ingå i etiska re-
sonemang, men bara tillsammans med andra centrala värden, till 
exempel om-sig-bryende’.396 Autonomi och ’om-sig-bryende’ har 
inom etiken karaktäriserats som kontradiktoriska värden, Shild-
rick menar att de istället bör ses som komplementära. Autonomi 
konnoterar ett enskilt, självständigt och isolerat moraliskt subjekt, 
medan istället ’om-sig-bryende’ konnoterar ett relationellt, kon-
textuellt och av andra människor beroende moraliskt subjekt. Au-
tonomi förstås normativt som en rättighet, ’om-sig-bryende’ som 
ett ansvar. Shildrick påpekar också att autonomibegreppet bör för 
stås kontextuellt, vilket innebär att orientera det moraliska reso-
nemanget om autonomi utifrån situation och mot ömsesidighet.397

394  Young 1990, 248 ff.

395  Young 1990, 251

396  Holm 1997, 273

397  Shildrick 1997, 117 ff.
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Transpolitiskt är autonomi ett centralt moraliskt värde som det 
ofta hänvisas till, särskilt i relation till steriliseringskravet, men 
även i andra frågor. RFSL talar om kroppslig autonomi som ”rätt-
ten att forma, använda och benämna sin kropp”.398 Det talas också 
om rätten till familj och till ett privatliv, samt rätten att själv välja 
förnamn (självbenämning) och rätten till självidentifikation, det 
vill säga att ha rätt att identifiera och utrycka den egna identiteten. 
I det transpolitiska sammanhanget är autonomi ett relevant mo-
raliskt värde att hänvisa till eftersom det är kontextualiserat mot 
bakgrund till den orättvisa och det misserkännande som transper-
soner erfar, vilken bland annat orsakas av en kränkning av trans-
personers autonomi och möjlighet till medinflytande.

Självutveckling och erkännande 
Den väsentliga motiveringsgrunden för erkännande utgörs hos 
Young av social jämlikhet:

”Groups cannot be socially equal unless their specific expe-
rience, culture and social contribution are publicly affirmed and 
recognized.”399 

Citatet visar på den moraliska betydelse erkännande av olikhet har 
för den sociala jämlikheten i Youngs diskussion om rättvisa. Vik-
ten av att utgå från ett grupp- och olikhetsperspektiv för att social 
jämlikhet ska vara möjlig framkommer också. Ett första steg mot 
förverkligandet av social jämlikhet förefaller vara jämlikhet mellan 
grupper. Erkännande har därmed en central plats i Youngs diskus-
sion om rättvisa.

Erkännandebegreppet relaterar till det centrala begreppet 
självutveckling i Youngs diskussion om rättvisa. Självutveckling 
innebär att utveckla och utöva den egna förmågan och uttrycka 
egna perspektiv och erfarenheter. Erkännande innebär att självut-
veckling är möjligt och förtryck innebär en begränsning av möj-
ligheten till självutveckling. 

398  RFSL, 3. http://www.rfsl.se/?p=336

399  Young 1990, 174
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”I just want to be normal, and normal is being a girl. I’m tired 
of not being myself I’m tired of being confused. I just want to 
be a girl. I have no future as a man.” 400

”Transsexualism innebär för mig inte att vilja tillhöra ett nytt 
kön, utan att bli sig själv.” 401

Självutveckling eller självförverkligande kan tolkas på två olika sätt 
i relation till trans*kontexten. Det kan dels relatera till möjlighe-
ten att vara eller bli sig själv, som/den en är. I trans*kontexten kan 
det innebära att genom könskorrigering förverkliga den själver-
farna könsidentiteten och på så sätt synliggöra den och därigenom 
bli bemött av andra i enlighet med den. Det handlar också om 
att ha möjlighet att uttrycka en självförståelse som inte passar in 
i den könsbinära modellen och bli bemött som/den en är på basis 
av den självidentifierade könsidentiteten. Det är viktigt för själv-
utvecklingen att få bekräftelse av den en är genom att bli tilltalad 
med det valda namnet och omtalad med önskat pronomen, oavsett 
om vederbörande genomgått könskorrigering eller inte. Det bör 
också tolkas så att det innebär att självförverkligande av personers 
kapacitet inte bör begränsas på grund av transsexualismen eller 
transpersonalismen. Möjligheten att utveckla den egna personen 
genom arbete, nöje, utbildning eller uttryck bör vara densamma 
för alla.

Rättvisa som erkännande är särskilt relevant inom det kultu-
rella området, där det korrelerar till en av de förtryckskategorier 
som Young identifierar som kulturell imperialism.402 Jag tolkar 
kulturell imperialism som snarlikt misserkännande och icke-er-
kännande. 

400 Just Evelyn 1998, 6

401 Grandin 2002, 223

402 Young 1990, 58 ff. 
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“Groups experiencing cultural imperialism have found them-
selves objectified and marked with a devalued essence from 
the outside, by a dominant culture they are excluded from 
making.”403 

”The oppression of cultural imperialism that stereotype a group 
and simultaneously render its own experience invisible can be 
remedied only by explicit attention to and expression of that 
group’s specificity.”404 

Jag menar att Youngs betoning av vikten av respekt för gruppolik-
heter visar att Youngs diskussion om rättvisa också är en diskussion 
om erkännande. I Youngs diskussion är människovärde och jäm-
likhet centrala värden.405 Young kritiserar dock den tolkning av 
jämlikhet som innebär att jämlikhet är detsamma som likabehand-
ling eftersom en sådan tolkning innehåller ett ideal om assimila-
tion. Youngs tolkning av jämlikhet innebär istället en betoning 
av alla gruppers deltagande och inklusion, vilket också innebär att 
jämlikhet kan innebära särbehandling om det anses nödvändigt för 
att åstadkomma deltagande och inklusion. Youngs tolkning tar 
hänsyn till den betydelse grupptillhörighet och olikhet kan ha för 
gruppers och individers möjlighet till deltagande. 406 

”Social justice, … requires not the melting away of differences, 
but institutions that promote reproduction of and respect for 
group differences without oppression.”407 

Youngs rättvisebegrepp tar sin utgångspunkt i strukturell och 
gruppbaserad orättvisa och de konsekvenser detta har i människors 
liv och konkreta livsvillkor. Å ena sidan kan erkännande motiveras 
utifrån en normativ identitetslogik som betonar människors likhet 
och hänvisar till ett moraliskt imperativ att respektera varandra 

403  Young 1990, 172

404  Young 1990, 174

405  Young 1990, 37, 173

406  Young 158

407  Young 1990, 47



-        171        -

rättvIsa som erkännande: en dIskussIon om IrIs m. Youngs rättvIsebegrepp

som en följd av likheten. Å andra sidan kan erkännande också mo-
tiveras utifrån människors olikhet och rätt att vara annorlunda och 
genom det slippa anpassningstvång för att räknas med. Männis-
kovärdet innebär en normativ likhet, det vill säga alla människors 
lika värde, vilket motiverar alla personers erkännande på grund av 
den normativa likheten och trots deskriptiva olikheter. Det som 
avgör är om det föreligger ett anpassningstvång eller om erkän-
nandet är villkorslöst. 

Young gör en åtskillnad mellan ett assimilationsideal och ett 
mångfaldsideal inom diskussionen om rättvisa.408 Ett ideal om as-
similation innebär att rättvisa uppnås genom att eliminera olikhe-
ter, ett ideal om mångfald innebär istället en bekräftelse av olikhe-
ter. Assimilationsidealet å ena sidan innebär att likhet prioriteras 
och antas vara villkor, medvetet eller omedvetet, för deltagande i 
samhället. Det innebär att personer tvingas till anpassning till en 
identitet som de inte känner igen sig i. I villkoret om likhet finns 
en ignorans inför olikhet och de faktiska konsekvenser olikhet har i 
människors liv. Ett mångfaldsideal, å andra sidan, innebär en beto-
ning av, respekt inför och en positiv värdering av olikhet. Det inne-
bär bland annat att strategier som bekräftar och erkänner grupp-
tillhörigheters och olikheters betydelse för orättvisa lyfts fram. 

“Such a desire for unity suppresses but does not eliminate dif-
ferences and ends to exclude some perspectives from the public. 
Instead of a universal citizenship in the sense of this generality, 
we need a group differentiated citizenship and a heterogeneous 
public. In a heterogeneous public, differences are publicly re-
cognized and acknowledged as irreducible, by which I mean 
that persons from one perspective or history can never comple-
tely understand and adopt the point of view of those with other 
group-based perspectives and histories. Yet commitment to the 
need and desire to decide together the society’s policies fosters 
communication across those differences.”409

408  Young 1990, 158, 168

409  Young 1989, 258
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Självbestämmande och medinflytande är erkännandestrategier 
genom att de fungerar identitetsstärkande. Med identitetsstär-
kande menar jag strategier, åtgärder och ’policies’ som syftar till 
att stärka underrepresenterade och marginaliserade grupper så att 
självutveckling och självbestämmande blir möjliga och att repre-
sentation av den samhälleliga flerstämmigheten av perspektiv och 
erfarenheter ökar. Exempel på identitetsstärkande strategier är 
grupprepresentation och självorganisering. Särskild representation 
av förtryckta grupper ger uttryck för fler gruppers synsätt än den 
dominanta gruppens. På så sätt ökar den sociala kunskapen i sam-
hället, fler perspektiv presenteras och blir på så sätt hörda och ett 
ömsesidigt erkännande underlättas.410 

Identitetspolitiska rörelser orienterar sitt politiska agerande 
utifrån ett likhets- och ett olikhetsideal. I vissa fall är det en nor-
mativt och politiskt viktig poäng att påpeka likhet och därmed det 
godtyckliga i skillnader i behandling och status. Andra gånger är 
det en bättre strategi att betona och ge uttryck för olikhet och där-
med som grupp själv benämna och definiera den egna gruppen och 
dess (flerstämmiga) erfarenheter och perspektiv i syfte att möjlig-
göra deltagande och inklusion.411 Gruppbaserat självbestämmande 
betonas som ett medel för möjligheten att utveckla och uttrycka 
egna perspektiv.412 En kritik som riktats mot könstillhörighetsut-
redningen är att den inte tillräckligt tagit hänsyn till de berördas 
intressen och perspektiv samt att de inte efterfrågat synpunkter 
varken från personer med intersexualitet eller transvestiteter. Soci-
alstyrelsens rapport har däremot vinnlagt sig om att ta tillvara de 
berördas perspektiv i sin utredning. Medinflytande i utredningar, 
vars syfte är att granska gällande lagstiftning och praxis, är ett 
rättvisekrav som enligt Young bör vara uppfyllt för att en utred-
ning ska anses ge en relevant bild av rådande omständigheter.

“A democratic public should provide mechanisms for the ef-
fective recognition and representation of the distinct voices and 
perspectives of those of its constituent groups that are oppres-
sed or disadvantaged.” 413 

410  Young 1990,184, 186-187

411  Young 1990, 159

412  Young 1990, 168

413  Young 1990, 184
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Sammanfattning av de tematiska kategorierna
De tematiska kategorierna som tillsammans utgör Youngs rättvi-
sebegrepp är: grupp och olikhet, deltagande och inklusion, demo-
krati, självbestämmande, självutveckling och erkännande. Olik-
hetens betydelse för (o)rättvisa förutsätter ett fokus på gruppers 
betydelse, vilket vidare föranleder ett fokus på inklusion och delta-
gande som ett förverkligande av social jämlikhet. Idealet om social 
jämlikhet leder vidare till demokrati och självbestämmande och 
till erkännande och självutveckling. Social jämlikhet föranleder 
fokus på gruppers och olikheters betydelse då det, enligt Young, 
är nödvändigt för att förverkliga människovärdets normativa im-
plikationer i en diskussion om rättvisa. Det medför i sin tur per-
spektiv som tar hänsyn till inklusion, deltagande och självbestäm-
mande, samt självutveckling. 

Jag urskiljer två tematiska kluster; 1) demokrati, där inklusion, 
deltagande och självbestämmande ingår och 2) erkännande, där 
självutveckling och identitets- och olikhetsstärkande strategier in-
går, men också en överlappning med demokratiska ideal eftersom 
grupprepresentation och självbestämmande ingår i identitetsstär-
kande strategier. Erkännande implicerar därmed både självbestäm-
mande och självutveckling.
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Sammanfattande diskussion

“… I suggest that social justice means the elimination of insti-
tutionalized domination and oppression.”414 

Youngs diskussion om rättvisa betonar orättvisa och hur vi bör för-
stå rättvisa i termer av negerad orättvisa. Rättvisa är därmed alltid 
relaterad till konkreta situationer av orättvisa och kan bäst formu-
leras som åtgärdad orättvisa i konkreta fall. 415 Diskussionen om 
rättvisa är placerad i ett lyssnande och formuleras som ett svar på 
formuleringar av erfarenheter av orättvisa och krav om rättvisa.416 
Diskussionen har en emancipatorisk och möjliggörande ansats i 
och med att befrielse från orättvisa är det centrala kriteriet på när 
rättvisa föreligger. Dominans och förtryck innebär en begränsning 
av möjlighet och tillgång till självbestämmande och självförverk-
ligade samt samhällelig delaktighet och inklusion.  De positivt 
formulerade aspekterna av rättvisebegreppet, självbestämmande 
och självutveckling innehåller implicit de motsvarande negerade 
tillstånden av orättvisa, dominans och förtryck. Självbestämmande 
bör förstås som icke-dominans och självutveckling som icke-för-
tryck. 

Rättvisefrågor har i Youngs diskussion ett bredare omfång än 
det fördelningsetiska. Young betonar att fördelning är en viktig 
rättvisefråga men att andra rättvisefrågor kommit i skymundan i 
diskussion om fördelningsrättvisa. Hon påpekar vikten av att be-
gränsa diskussionen om rättvis fördelning till frågor om materiella 
ting. Hennes diskussion om rättvisa fokuserar tre områden, be-
slutsfattande, arbetsfördelning och kultur. 

Youngs rättvisediskussion fokuserar gruppbaserad orättvisa då 
hon menar att ”… oppression happens to social groups.”417 Hon 
betonar vikten av att ta hänsyn till denna aspekt av rättvisa för att 
bättre förstå begreppets politiska och teoretiska implikationer. En 

414  Young 1990, 15

415  Young 1990, 4

416  Young 1990, 4 ff.

417  Young 1990, 9
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teori om rättvisa som negligerar detta saknar en central dimension 
av begreppet vilket medför en reducerad förståelse och riskerar att 
reproducera gruppförtryck och dominans. Young betonar vidare 
att en grupp är ett uttryck av sociala relationer och endast existerar 
i relation till minst en annan grupp och uppkommer genom att 
olikheter uppmärksammas.418 

Den diskussion som förs om rättvisa i relation till gruppbase-
rad orättvisa är kopplad till moraliska resonemang om erkännande. 
Erkännande kopplar till personskap och identitet, möjligheten att 
vara som/den en är och att bli respekterad för den en är. Erkännan-
de är ett normativt begrepp som uppmärksammar förminskande 
och förtyckande konsekvenser av icke-erkännande och misserkän-
nande. Olikhet är en central aspekt i den grupp- och identitets-
baserade rättvisa som Young diskuterar. Erkännande handlar om 
respekt för personer och därigenom blir olikhet en viktig aspekt 
att ta hänsyn till. 

Jag menar att erkännande är en central rättviseaspekt i relation 
till trans*kontexter. För transpersoner är icke- och misserkännan-
de väsentliga aspekter av den typ av orättvisa som erfars. Begräns-
ning av möjligheten att vara som/den en är är kännetecknande för 
det slag av misserkännande som transpersoner erfar. Det handlar 
framförallt om synlighet och igenkännbarhet, där synlighet hand-
lar om att framträda i det offentliga rummet som den en är, och 
igenkännande handlar om att framstå som begriplig inför andra 
när en gör det. Osynlighet innebär att en person inte är möjlig att 
känna igen som den hen är, vilket resulterar i en identitetsmässig 
icke-existens.419 Varje möte där en person inte blir igenkänd som 
den hen är innebär ett misserkännande då det samtidigt innebär 
att personen ifråga blir igenkänd som någon annan. Detta resul-
terar i dominans och förtryck i den mening Young talar om dessa, 
det vill säga som begränsning av självbestämmande och självut-
veckling. Det handlar om att som transperson ha medinflytande i 
beslut som berör den egna personen och det egna handlandet samt 
att ha möjlighet att benämna sig själv. Framförallt är det viktigt 
att som transperson ha möjlighet att delge andra egna erfarenheter 

418  Young 1990, 43

419  Butler 2004, 2 ff. , 25, 28, 32
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och perspektiv på olika frågor, särskilt sådana som är centrala för 
transpersoner. Vidare handlar det om att inte begränsas i möjlighe-
ten att utveckla sig själv och den egna förmågan och kapaciteten. 
Många transpersoner vittnar om att de ofta är antingen osynliga 
som/den de är eller att de av andra ses bara som transperson, vilket 
riskerar att resultera att andra delar av personligheten och den per-
sonliga kapaciteten inte kommer till uttryck. 

”… Invisibility has been a major issue in my life. Throughout 
my childhood and young adulthood I – my identity – was, for 
the most part, invisible. I was always defined by others, catego-
rized either by my lack of femininity, or by my female body, or 
by the disquieting combination of both.”420 

“I want people to understand that this is a matter of identity, 
not a matter of desire. We are not women who wanted to be-
come men. We are men who are largely invisible because we 
were born into female bodies.”421 

“Every time a transsexual man goes into a public (or perhaps a 
even a private) toilet he is aware of his history; every time he 
makes love with a partner; every time he applies for a job or 
seeks medical care; whenever he is at the mercy of a governme-
ntal body or social service agency, he is  aware of his history, or 
aware of any anomalies in his body, and – so long as he must 
fear the ignorance and hostility of others – he must be on guard 
against discovery.”422 

Jag ska slutligen sammanfatta de centrala aspekterna i Youngs 
rättvisediskussion: 1) rättvisa som negerad (åtgärdad) orättvisa, 2) 
en situerad förståelse av rättvisa, 3) särskilt fokus på gruppbaserad 
orättvisa, 4) bekräftelse av den betydelse olikhet har för grupp-
baserad orättvisa och därmed också i åtgärder för att förverkliga 
rättvisa och 5) utgångspunkt i förtryck och dominans.  

420 Green 2006,  506

421 Green 2004, 64  (det är Blake, en vän till Green som säger detta i citatet)

422 Green 2004, 180
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Två centrala tematiska kluster hos Youngs rättvisebgrepp kan ur-
skiljas; demokrati och erkännande. Demokrati hör samman med 
Youngs betoning av självbestämmande och erkännande med be-
toningen av självutveckling.  Rättvisa motiveras av ett ideal om 
social jämlikhet i betydelsen allas möjlighet till deltagande och in-
klusion. Ansvar betonas mer än rättigheter vilket innebär ett fokus 
på ömsesidighet och medmänniskors ansvar inför varandra snarare 
än individers isolerade rättigheter. Medmänniskors ansvar inför 
varandra innebär ett ansvar att lyssna till och inkludera perspektiv 
från andra identitetskategorier än den egna. Möte och lyssnande är 
centrala medmänskliga plikter i Youngs diskussion. 
   Jag tolkar Youngs rättvisebgrepp som en uppmaning till att 
möjliggöra allas förmåga att vara som/den de är. Det innebär sam-
tidigt att begränsningar av möjligheten att vara som/den en är 
utgör grunden för orättvisa oavsett om det handlar om materiell 
fördelning, deltagande i beslutsfattande procedurer, mönster för 
arbetsdelning, inklusion av flerstämmiga perspektiv och erfaren-
heter eller erkännande av identitet och olikhet. 

Det centrala för Youngs diskussion är rättvisa som ett möjlig-
görande begrepp med grupp- och olikhetsfokus. Youngs erkän-
nandebegrepp fokuserar självutveckling och möjliggörandet av 
att vara som/den en är och kunna utveckla den egna kapaciteten 
som den personen, men också de identitets- och olikhetsstärkande 
strategier som självbestämmande, grupprepresentation och fler-
stämmighet innebär. I nästkommande kapitel kommer erkännan-
debegreppet att undersökas närmare för att relatera det till rättvi-
sebegreppet och trans*kontexten.
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Kapitel iV

Erkännande, en dimension av 
rättvisa?

I treat you as the person you are just 
insofar as I recognize and respond 

to those features of you which, in your 
view, are necessary to who you are.”423

Citatet uttrycker vad jag menar är själva kärnan i erkännandebe-
greppet, att känna igen och svara mot de uttryck hos en annan 

människa som i personens egna ögon är väsentliga för den hen är.
Det förra kapitlet behandlade frågan om hur rättvisa förstås i 

relation till gruppbaserad orättvisa, särskilt Iris M. Youngs rättvisa 
som en olikhetspolitik behandlades. Det framkom att rättvisebe-
greppet i Youngs diskussion kan delas in i två betydelsekluster, de-
mokrati och erkännande. Rättvisa förstått som demokrati rör frå-
gor om självbestämmande och rättvisa förstått som erkännande rör 
frågor om självutveckling. Det finns en viss överlappning mellan 
demokrati och erkännande när det gäller deltagande, inklusion och 
grupprepresentation som kan förstås som förverkligande av demo-
kratiska värden och strategier för erkännande. Vidare framkom att 
möjlighet och begränsning var centrala teman för att förstå rättvisa 
och erkännande i relation till identitet och identitetspolitik.

423 Spelman 1977-1978, 151
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Detta kapitel undersöker särskilt begreppet erkännande som en 
dimension av rättvisa. Det innebär att erkännande uppfattas som 
en central aspekt vid förverkligande av rättvisa i konkreta fall av 
gruppbaserad orättvisa. Undersökningen syftar till att formulera 
en referensram utifrån vilken Youngs implicita erkännandebe-
grepp blir möjligt att uttolka. Vidare syftar undersökningen till 
att diskutera hur rättvisa och erkännande kan förstås i relation till 
identitet och identitetspolitik, särskilt genom tankefiguren ’att 
vara som/den en är’ och exempel från trans*kontexten. I nästa ka-
pitel kommer problem och dilemman som begreppet erkännande 
aktualiserar att diskuteras, samt hur en möjlig(görande) erkännan-
de-etik kan formuleras, särskilt i relation till trans*kontexten. 

Om begreppet erkännande

Innehållet i begreppet erkännande varierar med dess brukare. En 
delbetydelse av ordet ’erkännande’ finns i uttrycket ’att erkänna sig 
skyldig’ till något, ett slags ansvarsmedgivande. En annan handlar 
om att erkänna i meningen att ’visa tillbörlig respekt’. Bekräftelse 
är en term som ligger innehållsmässigt nära erkännandebegreppet, 
att bekräftas är att bli sedd och vara synliggjord. Enligt Natio-
nalencyklopedin betyder att bekräfta dels att ange riktigheten i 
något (ett påstående), att ge rättslig giltighet åt något (överens-
kommelse), eller att erkänna eller visa någon uppskattning (för 
någons yrkesutövning)424. Ett erkännande kan också innebära ett 
godtagande, ett anseende eller berömmande. Någon är till exem-
pel en erkänd författare eller har slutligen nått erkännande för sitt 
slit, sin forskning eller annan gärning. Det engelska ordet för er-
kännande, ’recognition’ har också andra konnotationer, ’to recog-
nize’ – att känna igen. Här finns en identifieringsaspekt som kan 
ses återspeglad i det att erkänna en identitet, det vill säga att se 
eller känna igen någon ”så som/den en är”.

Den tyska termen för erkännande har andra konnotationer än 
den engelska. I boken Between Cultures: Tensions in the Struggle for 
Recognition av Alexander Garciá Düttmann påpekar översättaren 
(från tyska till engelska) att det engelska ’recognition’ rymmer en 

424 Nationalencyklopedin, uppslagsord: bekrätelse, http://www.ne.se (100903)
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rad delbetydelser som svarar mot separata ord på tyska. ’Anerken-
nung’ översätts med ’acknowledgement, dvs. ’erkännande’, ’be-
kräftelse’, ’tacksägelse’ på svenska (också att genom hälsning visa 
att man känner (igen) någon). ’Erkenntnis’, betyder kunskap och 
används om att känna igen något som sådant (det är), alltså åter en 
igenkänningsaspekt, som egentligen saknas i den svenska betydel-
sen. Att ha kunskap om något innebär en förmåga att känna igen 
det, att identifiera det. Slutligen ’Wiedererkennen’, ett upprepat 
igenkännande, används i bemärkelsen att identifiera något av en 
själv i andra, en akt genom vilken olikhet eller främlingskap över-
koms.425  

Termens etymologi och begreppets filosofiska geneaologi är in-
tressanta i och med att de har sin bakgrund i det tyska språket 
genom först Hegels och vidare Honneths begreppsläggning. Vid 
översättning av ordet och i den debatt som förs i en i huvudsak 
engelsktalande diskurs får termen med nödvändigt andra kultur-
bundna associationer. Samma sak händer när vi nu använder en 
svensk översättning av ordet. Den betydelse som termen har gi-
vits i och med den politisk-etiska rättvisediskussionen handlar på 
ett grundläggande plan om att visa tillbörlig respekt. Detta kan 
tolkas som: 1) att rättmätigt erkänna någon (individ eller grupp) 
som hen är, att erkänna identitet och olikhet, ofta med en associa-
tion till äkthet, 2) att särskilt uppmärksamma någon (individ eller 
grupp) för detsamma, eller 3) att erkänna någon i meningen att 
betrakta denne som jämlik, en sista möjlighet är 4) att erkänna 
någons rätt till vissa grundläggande värden, friheter, eller utnytt-
jande av vissa rättigheter.

Igenkännandedimensionen i erkännandebegreppet relaterar till 
vikten av synlighet och begriplighet, att vara synlig eller inte har 
direkta konsekvenser för en persons självkänsla och identitetstupp-
fattning. Människors identiteter blir till genom och tillsammans 
med andras blickar i vad Taylor kallar dialogicitet.

425  Düttman 2000,  ix
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”This crucial feature of human life is its fundamentally dialogi-
cal character. We become full human agents, capable of under-
standing ourselves, and hence of defining our identity, through 
our acquisition of rich human languages of expression… But 
we learn these modes of expression through exchanges with 
others.”426 

Butler formulerar en förståelse av erkännande som vilar på mänsk-
ligt igenkännande, via begriplighet som är avgörande för möjlig-
heten till erkännande genom att igenkännande frammanas. Möj-
lighet till begriplighet och erkännande utgör förutsättningar för 
ett levbart liv, eftersom obegriplighet förvirrar, osynliggör och 
innebär att existenser omöjliggörs medverkar det till icke- eller 
misserkännande. Erkännande handlar om att framstå som begrip-
lig, och därmed möjlig som person och människa. 

“If we are not recognizable, if there are no norms of recognition 
by which we are recognizable, then it is not possible to persist 
in one’s own being, and we are not possible beings; we have 
been foreclosed from possibility.”427 

Citatet visar på betydelsen av att vara möjlig att känna igen. Möj-
ligheten till igenkännande är sammanlänkad med ett möjligt vara 
som/den en är. Utan att vara igenkänd som/den en är, kan veder-
börande egentligen inte heller vara som/den en är. Citatet nedan 
visar hur denna möjlighet i sin tur är konstituerande för förståelsen 
av det mänskliga. 

“Norms of recognition function to produce and deproduce the 
notion of the human… In our very ability to persist, we are de-
pendent on what is outside of us, on a broader sociality, and this 
dependency is the basis of our endurance and survivability.”428

426  Taylor 1992, 32

427  Butler 2004, 31

428  Butler 2004, 32
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Det som sägs här innebär att vår förståelse av det mänskliga beror 
på vad som är möjligt att känna igen och förstå som mänskligt. 
Det innebär också en betoning av människovarats beroende av en 
kontext för vara eller bli begripliggjord. Betydelsen uppstår i sam-
spel med en omgivande föreställningsvärld och interagerande sub-
jekt. Taylors betoning av dialogicitetens konstituerande funktion 
uttrycker detsamma.429 

”This crucial feature of human life is its fundamentally dialogi-
cal character. We become fully human agents, capable of under-
standing ourselves, and hence of defining our identity, through 
our acquisition of rich human languages of expression. For my 
purpose here, I want to take language, in a broad sense, covering 
not only the words we speak, but also other modes of expres-
sion, whereby we define ourselves, including the languages of 
art, of gesture, of love and the like. But we learn theses modes 
of expression through exchanges with others.”430

Den normativa kopplingen mellan erkännande, igenkännande, 
synlighet och ett ontologiskt människoskap samt människovärde 
är centrala aspekter för en diskussion om en möjlig(görande) er-
kännande-etik. Ett föreskrivande av erkännande relaterar till vik-
ten av synliggörande och lyssnande till andra erfarenheter, berät-
telser och perspektiv än de egna i syfte att möjliggöra flerstämmig 
begriplighet. 

Erkännandenormen problematiseras också av Butler i och med 
att möjligheten att vara villkoras av begriplighet. Det innebär i 
praktiken att anpassning till det som redan är begripligt blir nöd-
vändigt för att kunna vara möjlig som människa. En åtskillnad 
mellan begriplighet som assimilation och begriplighet som trans-
formation utgör en praktisk åtskillnad mellan olika normativa be-
griplighetsideal. Distinktionen vilar på en begriplighet som förut-
sätter likhet och därmed kräver assimilation och en begriplighet 
som vilar på en acceptans av annanhet, det vill säga något unikt 

429  Taylor 1992, 32

430  Taylor 1992, 32
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och specifikt hos andra, begriplighet sker då på deras villkor i en-
lighet med idealet om asymmetrisk ömsesidighet och kommer då 
att innebära en transformation. Det är begriplighet som transfor-
mation som är normativt intressant och som appellerar till ömsesi-
digt erkännande, då andras annanhet erkänns och i samverkan med 
en omgivande föreställningsvärld frammanar begriplighet genom 
förståelseförskjutningar.

Begriplighet som assimilation innebär en anpassning till ett 
samhälles begriplighetsnormer för att passa in och på så sätt fram-
stå som begriplig. Begriplighet som transformation innebär att 
människors flerstämmiga sätt att vara förändrar samhällets begrip-
lighetsnormer. Detta sker till exempel genom synliggörande och 
lyssnande till olika erfarenheter, berättelser och perspektiv. Young 
påpekar vikten av att erkännas även utan att förståelse (begriplig-
het) föreligger.431 

Erkännande, liksom misserkännande sker i mänsklig interak-
tion, där människor bekräftar varandras existenser och personliga 
identiteter. 

”The thesis is that our identity is partly shaped by recognition 
or its absence, often by the misrecognition of others, and so a 
person or group of people can suffer real damage, real distor-
tion, if the people or society around them mirror back to them a 
confining or demeaning or contemptible picture of themselves. 
Nonrecognition or misrecognition can inflict harm, can be a 
form of oppression, imprisoning someone in a false, distorted, 
and reduced mode of being.”432 

Jag kommer att använda misserkännande som ett paraplybe-
grepp för brist på erkännande. Exempel på misserkännande i 
trans*kontexten är framförallt transpersoners osynlighet och den 
exkludering som osynligheten innebär. Det konkreta misserkän-
nandet handlar om att bli omnämnd med felaktigt pronomen, att 
bli ifrågasatt eller trakasserad för den en är, att mötas av sjukvårds-
personal som inte har kännedom om transsexualism, att som trans-

431  Young 1989, 258

432  Taylor 1992, 25
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person i skolan tvingas välja en könsotypisk praktikplats, liksom 
att behöva fatta beslut om vilket omklädningsrum eller toalett 
som innebär minst problem. Osynliggörande, det vill säga från-
varon av vissa identitetskategoriers erfarenheter, berättelser och 
perspektiv i media, undervisning och läromedel är exempel som 
innebär och föranleder misserkännande. Att bli bemött som någon 
annan än den en är innebär ett misserkännande. 

”… what is needed is a basic conceptual shift to the normative 
premises of a theory of recognition that locates the core of all 
experiences of injustice in the withdrawal of social recognition, 
in the phenomenon of humiliation and disrespect.”433

Det igenkännande elementet som hänger samman med synlig-
het är en central aspekt hos erkännandebegreppet. Igenkännan-
deaspekten återfinns i det engelska ”recognize” och det tyska ”zu 
erkennen”, att känna igen något som det är och därför ha kunskap 
om det och ”zu wiedererkennen” att känna igen något av en själv 
hos den andra. Erkännande handlar om att se och bemöta en person 
som/den hen är, där igenkännande är den grund som erkännandet 
vilar på.  Kopplingen till föreställningar om äkthet är central i 
diskussionen om erkännande, tal om äkthet framträder i både det 
transbiografiska och det transpolitiska talet. Föreställningen om 
äkthet förefaller vara en central identitetsmässig erfarenhet och 
därför moraliskt viktig för en etik om erkännande. Hur kan äkthet 
förstås som en moralisk kategori utan att essentialisering och de-
terminism medföljer med begränsande konsekvenser för personer 
som följd?

Det är emancipatoriskt och moraliskt påkallat att erkänna 
människors erfarenhet av orättvisa, identitet och äkthet. Samti-
digt är föreställningen om äkthet ifrågasatt från socialkonstruk-
tivistiska håll. Jag har försökt att visa på hur den tankefigur jag 
använder ’att vara som/den en är’ kan fungera som ett sätt att tala 
om och erkänna erfarenhet av äkthet utan att hemfalla åt essen-
tialism och determinism. Tankefiguren ger genom tillägget ’som/
den’ utrymme åt möjligheten att respektera den vardagsmässiga 

433  Honneth 2003, 134
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erfarenheten av äkthet samtidigt som det går att epistemologiskt 
ifrågasätta äkthetsföreställningen. I en medmänsklig vardagsmäs-
sig kontext innebär det en kränkning att ifrågasätta en annan per-
sons erfarenhet av äkthet. Eftersom den personliga erfarenheten av 
äkthet medför påtagliga konsekvenser för personen ifråga måste 
den förstås som konsekvensmässigt verklig. I etiska sammanhang 
där människors bemötande diskuteras är äkthetens riktighet oin-
tressant, den viktigare frågan är den ömsesidigheten respekten. 

Det är nödvändigt att göra en distinktion mellan föreskrivet 
erkännande och ömsesidigt erkännande. Föreskrivet erkännande är 
sådant erkännande som sker genom till exempel lagstiftning eller 
policyformulering. Det är ett envägserkännande som ofta formu-
leras genom rättigheter och vilar på ett resonemang om jämlik-
het och rättvisa som likabehandling, vilande på en normativ lik-
het. Det ömsesidiga erkännandet är sådant erkännande som sker 
intersubjektivt mellan människor i mellanmänskiga möten. Det 
handlar om respekt inför varandras värdighet och integritet där 
respekten innebär att människor inte begränsas av varandras för-
väntningar eller föreställningar. Det föreskrivna erkännandet kän-
netecknas av att det är påbjudet genom lagstiftning eller regler. 
Anledningen till att det är påbjudet är att ömsesidighet inte redan 
föreligger, varför situationen kännetecknas av en brist på erkän-
nande. Det ömsesidiga erkännandet kan inte påbjudas, det ligger i 
det ömsesidiga erkännandets natur att det händer av sig själv, utan 
att påtalas.434 Det ömsesidiga erkännandet, menar jag, bör förstås 
som ett långsiktigt mål för det föreskrivna.

Jag menar att det finns ett samhälleligt och medmänskligt an-
svar att främja sådana omständigheter som möjliggör ömsesidigt 
erkännande i mellanmänskliga möten. Det är formulerandet av er-
kännandefrämjande omständigheter som är normativt intressant. 
Där finns en koppling till det föreskrivna erkännandet. Det före-
skrivna erkännandet kan komma att främja framtida ömsesidiga 
erkännanden genom att formulera möjlig(görande) erkännande-
etiska principer. 

434 Se, Diprose 2002, om diskussion om det omöjliga i att kräva generositet eftersom 
upphör att vara generositet vid krav, och Dean 1996
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Begreppet erkännande har flera konnotationer, varav de mer cen-
trala är bekräftelse och igenkännande. Bekräftelse kännetecknas av 
ett gensvar och tecken på att vara sedd av en annan person. Igen-
kännande, menar jag, kopplar direkt till möjligheten att vara som/
den en är, det vill säga att kunna bli sedd och förstådd som den en 
är. Denna dimension hos erkännandebegreppet är också det som 
är mest relevant i en trans*kontext, då just osynlighet och icke-
begriplighet uttrycks som centrala aspekter av den typ av orättvisa 
som erfars.  

“Invisibility has been a major issue in my life. Throughout my 
childhood and young adulthood I – my identity – 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.”435

Åtskillnaden mellan föreskrivet och ömsesidigt erkännande är vik-
tigt att ha i åtanke vid en diskussion om ett etiskt erkännandebe-
grepp.

Tematiska kategorier hos begreppet                  
erkännande

I det följande kartlägger jag erkännandebegreppets tematiska ka-
tegorier. Jag kommer att diskutera och reflektera över erkännan-
debegreppets normativa aspekter och dess relation till rättvisa och 
identitet genom dessa kategorier. De kategorier som tas upp är; 
självförverkligande, äkthet, delaktighet, igenkännande och solidaritet.

Självförverkligande
Jag tolkar självförverkligande som en väsentlig moralisk kategori 
hos erkännandebegreppet. Det moraliskt väsentliga handlar om 
möjligheten att förverkliga det egna jaget och dess kapacitet, samt 
att vara och utvecklas som/den en är. Erkännande främjar självför-
verkligande genom att personers självförståelse bekräftas av andra. 
Bekräftelse sker genom lyssnande och igenkännande, samt genom 
ett bejakande tilltal. 

435 Green 2006, 506
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”… att mänskliga subjekt överhuvudtaget är kränkbara i sitt 
förhållande till sig själv följer av den omständigheten att de en-
dast är i stånd att bygga upp och bevara en positiv självrelation 
med hjälp av instämmande och bejakande reaktioner från andra 
subjekt. Utan hänsyn till dessa intersubjektiva förutsättningar 
kan inte förklaras varför en person överhuvudtaget skadas när 
en specifik aspekt av dennes självförståelse förstörs genom be-
stämda handlingar, yttranden eller omständigheter.”436 

Att se en annan människa som/den är innebär en dialogisk ömsesi-
dighet och innebär ett interaktivt förverkligande av personens själv. 
Eftersom personer är beroende av andras bekräftelse för att bygga 
upp en positiv självrelation innebär ett undhållande av bekräftelse 
ett reellt misserkännande och därmed en också en moralisk kränk-
ning.437 Självförverkligande kopplar till föreställningar om äkthet, 
det själv som förverkligas förväntas vara äkta, en inre tvingande es-
sens eller kapacitet som i en moralisk mening bör möjliggöras. Be-
gränsning av självförverkligande innebär ett misserkännande och i 
Youngs rättvisetolkning är det detsamma som förtryck.438

Enligt Nationalencyklopedin är självförverkligande, ”förverk-
ligande av den egna personlighetens inneboende möjligheter” 
eller ”uppnående av långsiktiga livsmål”.439 Självförverkligande 
förknippas också med personlighetsdrag som självständighet, 
självkänsla och ansvarstagande.440 Självförverkligande relaterar till 
personlighet, inneboende möjligheter och livsmål, samt till själv-
ständighet och självkänsla. Hänvisningen till inneboende möjlig-
heter anspelar på en föreställning om äkthet genom att peka på 
en potentialitet som antas vara unik för personen.  En inneboende 
kapacitet konnoterar på så vis en deterministisk idé om ett ned-
lagt syfte hos personer som de är menade att uppfylla. Denna tolk-
ning är möjlig, men jag menar att vi kan välja en annan tolkning 

436 Honneth  2003, 99 

437 Honneth 2003, 98 f.

438 Young använder dock begreppet självutveckling (self development), men jag tolkar 
självutveckling och självförverkligande som väsentligen synonyma.

439  Nationalencyklopedin. Uppslagsord: självförverkligande.  http://www.ne.se (100315)

440  Nationalencyklopedin. Uppslagsord: självförverkligande.  http://www.ne.se (100315)
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som inte med nödvändighet innebär att den personliga kapacite-
ten är determinerad och nedlagd som en essens hos självet, utan 
att den utvecklas i samspel med en omgivning och konstrueras 
och förändras under livets gång. Inte desto mindre bör det vara 
möjligt för alla att förverkliga personlig kapacitet oavsett dess ur-
sprung. Misserkännande är den negativa motsvarigheten till er-
kännande och självförverkligande. Självförverkligande föreligger 
när människans vara inte är falsk, förvanskad och inskränkt. Den 
positiva motsvarigheten skulle innebära att den är äkta, bekräftad 
och möjliggjord. I samma mening som idealet om självförverk-
ligande anspelar på en föreställning om äkthet, innebär brist på 
självförverkligande en motsvarande föreställning om falskhet och 
förvanskning. Det innebär att en annan tolkning av äkthet blir 
möjlig. Jag syftar på en kontextuell tolkning som korrelerar till 
konkreta situationer av förvanskning och falskhet. På så sätt kan 
äkthet förstås som ett tillrättaläggande av förvanskning istället för 
att relatera till en inneboende essens. Självförverkligande i denna 
mening relaterar till möjligheten att vara som/den en är och kan 
tolkas kontextuellt som en korrigering och åtgärd av det misser-
kännande som begränsning av möjligheten att vara som/den en är 
och som förvanskning av personens självförståelse innebär. Där-
med inte sagt att självförverkligande enbart bör förstås i negativ 
mening, det vill säga som en åtgärd för misserkännande, utan sna-
rare att det är en möjlig tolkning som samtidigt innebär utrymme 
för erfarenheter av äkthet. Självförverkligande har dock också ett 
positivt moraliskt värde i sig. Axel Honneth lyfter fram självför-
verkligande som det centrala målet i en erkännandeteori. 

”… I proceed from the premise that the purpose of social equa-
lity is to enable the personal identity-formation of all members 
of society. For me this formulation is equivalent to saying that 
enabling individual self-realization constitutes the real aim of 
the equal treatment of all subjects in our societies.”441

441  Honneth 2003, 177
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Citatet visar på kopplingen mellan självförverkligande, identitets-
utveckling och social jämlikhet. Honneth menar att målet med 
social jämlikhet är att möjliggöra identitetsutveckling för alla 
medborgare i ett samhälle. Identitetsutveckling och självförverk-
ligande hamnar i fokus för Honneths teori om erkännande. Vikten 
av identitetsutveckling innebär, som jag förstår det, att flera aspek-
ter av den egna personligheten har möjlighet att utvecklas och att 
inga delar av den tvingas till tystnad eller osynlighet.

  ”… all subjects must have the same chance of individual self-
realization through participation in relations of recognition.”442

Honneths teori är orienterad mot jämlikhet och rättvisa som jäm-
lik status och likabehandling. Teorin innehåller tre erkännande-
principer, jämlikhet (lag), kärlek och merit. Jämlikhetsprincipen är 
överordnad de båda andra.443 Honneth menar att identitetspolitis-
ka krav om särbehandling och gruppspecifika rättigheter baserade 
på kulturell olikhet kan formuleras i enlighet med en jämlikhets-
princip. Det innebär att de gruppspecifika åtgärderna antingen 
är överflödiga eller att de egentligen vilar på ett jämlikhetside-
al.444 Jämlikhetsidealet kopplas till ett ideal om allas möjlighet 
till självförverkligande. Alla har rätt till samma förutsättningar 
att förverkliga sig själva. Därmed placeras jämlikhetskravet hos 
de förutsättningar som krävs för individers självförverkligande och 
identitetsutveckling.445 

442  Honneth, 2003, 185

443 Honneths erkännandeprinciper är en central del av hans teori, inspirerad av Hegels 
tre erkännandeprinciper, men utvecklat, dessa är kärlek, rättslig jämlikhet och 
merit. Honneth har också ändrat denna terminologi efter hand. De korrelerar till 
olika områden (nära relationer och familjeliv, juridik samt yrkesliv och utbildning) 
Jag kommer inte att närmare gå in på dessa utan lämnar det tills vidare. Se Honneth 
2005, s. 143 ff.

444 Den senare tolkningen liknar Youngs tolkning av vad social jämlikhet är och hur det 
motiverar särbehandling och gruppspecifika åtgärder i hennes diskussion. Se bland 
annat Young 1990, 173 ff. 

445 Honneth påpekar också att det här finns en likhet mellan honom och Nancy Fraser, 
trots att de är oeniga om uttolkningen av erkännandebegreppet i mycket. Se 
Honneth 2005, 259
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”… the development and realization of individual autonomy is 
in a certain sense only possible when all subjects have the social 
preconditions for realizing their life goals without unjustifiable 
disadvantages and with the greatest possible freedom.”446

Här framhävs kopplingen mellan autonomi och självförverkligan-
de i Honneths erkännandebegrepp. Jag tolkar det som att Hon-
neth menar att individuell autonomi blir möjlig genom självför-
verkligande. Denna koppling anas också i Nationalencyklopedins 
innehållsbestämning som anger självständighet som drag som 
kopplas till självförverkligande.  

”If justice is defined negatively as the elimination of structures 
of domination, then justice implies democratic decisionma-
king. Democracy is a condition of freedom in the sense of self-
determination.”447 

I trans*kontexten är autonomi snarare viktigt i betydelsen med-
inflytande i beslut som berör eller påverkar det egna handlings-
utrymmet, den egna identiteten och den egna kroppen. Viktiga 
frågor att ha medinflytande i inom trans*kontexten gäller de krav 
som ställs på personer för att erhålla tillstånd för könskorrigering, 
fram för allt steriliseringstvånget, vidare självbenämning och själ-
videntifikation. 

Honneths idé om erkännande motiveras av ickeerkännandets 
och misserkännandets negativa psykologiska effekter på individer. 
Den negativa effekten är kopplad till en skadad och begränsad 
identitetsutveckling. Teorin grundas i moralisk-psykologiska an-
taganden om identitetsutveckling och dess betydelse för en nor-
mativ förståelse av rättvisa.448 

“The justice or well-being of a society is proportionate to its 
ability to secure conditions of mutual recognition under which 
personal identity-formation, hence individual self-realization, 
can proceed adequately.”449

446  Honneth 2005, 259

447  Young 1990, 91

448  Honneth 2003, 128 f., 173 ff.

449  Honneth 2003, 174
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Citatet visar den normativa kopplingen mellan samhällelig rätt-
visa, möjlighet till självförverkligande och identitetsutveckling 
genom ömsesidigt erkännande. Charles Taylor betonar dialogicitet 
som ett grundläggande inslag i människors liv och livsvillkor.450 

Självförverkligande är av central betydelse också i Youngs dis-
kussion om rättvisa. Young talar om självutveckling och menar: 
”… developing and exercising one’s capacities and expressing one’s 
experience.”451 Begreppet svarar direkt mot dess negativa mot-Begreppet svarar direkt mot dess negativa mot-
svarighet, förtryck, karaktäriserat som “… the institutional cons-
traint of self-development.”452 Självutveckling utgör ett av de två 
centrala värden som Young anger som universella, det andra är 
självbestämmande. De betraktas av Young som universella i me-
ningen att de antar människovärdesprincipen som utgångspunkt.  

Självförverkligande i en trans*kontext handlar framförallt om 
möjligheten att vara som/den en är utan tvång och krav om anpass-
ning. Mer specifikt handlar det om möjligheten att erhålla erkän-
nande för den någon är könsidentitetsmässigt, antingen det rör sig 
om en korrigering av könsidentiteten eller en könsvarierad identi-
tet som inte passar in i den binära könsmodellen. Jag tolkar erfa-
renheten av att vara osynlig i den fysiskt tillgängliga kroppen som 
en sådan förvanskning som självförverkligande kan vara en åtgärd 
för. Det handlar om förmågan att synliggöra den osynliga personen 
bakom kostymen som personen i citatet nedan uttrycker det:

”Since puberty I more or less felt like I was not, or am not, 
male even though of course that’s what the world sees me as 
when I’m walking down the sidewalk or I’m working at the 
firehouse, whatever. I never felt that way. I always felt like I 
am a woman. I was a woman, or I am a woman, or I was meant 
to have been a woman at birth or whatever, but no one can see 
me. It’s almost like I’m wearing a costume on the outside. This 
male body is not really me. And I’m screaming to get out but 
of course I can’t get out because no one would really accept that, 
my parents especially.”453 

450  Se, Taylor 1992, 32 ff.

451  Young 1990, 37

452  Young 1990, 37

453  Girshik 2008,  61 
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I denna tolkning av självförverkligande tillkommer betydelsen av 
att synliggöra det som är dolt för andra.  Vikten av att kunna fram-
stå som sig själv i sociala sammanhang är väsentlig.

   Det handlar vidare om tillgången till offentliga rum, om 
möjlighet till uttryck som/den en är, det vill säga en möjlighet 
att framstå som en möjlig person med erfarenheter och perspek-
tiv som är värda respekt. Vidare om möjligheten att utveckla sina 
inneboende möjligheter och förverkliga livsval utan begränsning 
eller anpassning.

“Walking down the street in San Francisco or in New York 
City, Tokyo, Sydney, Paris or Rome, no one takes any special 
interest in me. I am just another man, invisible, no one spe-
cial. I remember what it was first like to feel that anonymity as 
testosterone gradually obliterated the androgyny that for most 
of my life made others uncomfortable in my presence. It was a 
great relief to be able to shake off layers of defensive behaviours 
developed to communicate my humanity from inside my un-
categorizability. It was a joy to be assumed human for a change; 
instead of gawked at, scrutinized for signs of any gender. Now, 
whenever I stand up in front of a college class or a corporate 
training session, or make any public statement in support  of 
transgendered or transsexual people, I am scrutinized for signs 
of my previous sex, even though my gender is perfectly obvious, 
reinforced by my male appearance.454

Relationen mellan självförverkligande och synlighet är tyd-
lig i en trans*kontext. Jag tolkar det som att en konkret och 
trans*kontextuell innebörd av begreppet självförverkligande inne-
bär en moraliskt väsentlig koppling till synlighet. Det handlar om 
möjligheten att framstå inför andra som/den en är och samtidigt 
vara begriplig utan anpassning till omgivande normer. Det inne-
bär att social kunskap om möjliga könsidentiteter och könsuttryck 
samt om transpersoners vardag bör ökas och göras tillgänglig. So-
cial kunskap och tillgänglighet kan ökas genom det som Young 
kallar en flerstämmig allmänhet, vilket präglas av öppenhet och 

454  Green 2004 182
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inklusion av olika samhälleliga, sociala och identitets- och olik-
hetsbaserade perspektiv. I en sådan allmänhet är det möjligt för 
transpersoners perspektiv och erfarenheter att bli hörda och där-
med begripliga. 

Självförverkligande framstår med andra ord som en central 
dimension av ett erkännandebegrepp. Det finns flera betydelsedi-
mensioner hos begreppet, 1) att utveckla inneboende möjligheter, 
en betydelse som stämmer överens med Youngs bestämning av 
självutveckling (det begrepp hos Young vars negativa motsvarig-
het är förtryck), 2) att förverkliga långsiktiga livsplaner, 3) känne-
tecknande personlighetsdrag som självständighet och självkänsla, 
vilket korrelerar till Honneths påpekande av självförverkligandets 
betydelse för den individuella autonomin. Slutligen, har jag gjort 
en tolkning av hur självförverkligande specifikt återspeglas i en 
trans*kontext, som 4) synliggörande och begripliggörande.

Äkthet
Äkthet är en tematisk kategori som underligger tal om rättvisa 
och erkännande i relation till identitet. Särskilt det transbiogra-
fiska talet relaterar till äkthet. I det förra avsnittet som behandlade 
självförverkligande framkom att en föreställning om äkthet un-
derligger den normativa föreställningen om självförverkligandets 
betydelse. En förståelse av äkthet som ett tillrättaläggande av en 
förvanskad identitetsföreställning introducerades som ett möjligt 
sätt att förstå föreställningen om äkthet som en moralisk kategori 
utan essentialism som nödvändig följd.

Jag tolkar till exempel den erfarenhet som en del transpersoner 
hänvisar till angående den egna identitetens osynlighet som ett 
uttryck för en erfarenhet av ett äkta själv, den som inte syns men 
trots det är påtaglig för personen ifråga. 

“We are not women who wanted to become men. We are men 
who are largely invisible because we were born into female 
bodies.”455

455  Green 2004, 64
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Skälet till identiteters osynlighet är att den döljs av en kropp 
med ett annat könsuttryck än det självupplevda. Den könsbinära 
modellen för könsförståelse tillåter enbart vissa relationer mellan 
könstillhörighet och könsuttryck, vilket medverkar till att varia-
tioner inte syns utan tolkas in i den könsbinära modellen, det som 
Halberstam kallar könskategoriernas elasticitet456. Detta medver-
kar antingen till osynlighet eller diskrepans.

Tankefiguren ’att vara som/den en är’ relaterar till en föreställ-
ning om äkthet. Identitetspolitiska krav om rätt till självuttryck, 
självbestämmande, självförverkligande och självidentifikation vi-
lar på föreställningar om äkthet. Det handlar om ett upplevt äkta 
själv som kan och bör uttryckas och förverkligas eller bör ha möj-
lighet att agera genom självständiga beslut och självförståelse. Vi-
dare relaterar föreställningen om äkthet i erkännandesammanhang 
till den kränkning det innebär att förhindras eller begränsas i att 
vara som/den en är, då det innebär att tvingas leva i en ”falsk, 
förvanskad och inskränkt tillvaro”.457 Jag menar att det snarare är 
bristen på erkännande och den begränsning det innebär i män-
niskors liv som motiverar krav om självbestämmande och själv-
förverkligande argumentet om äkthet. Inte desto mindre är det 
av vikt att erkänna människors erfarenhet av äkthet i fråga om 
identitet och det egna självet. 

Att grunda en teori om erkännande-rättvisa utifrån ideal om 
äkthet är problematiskt med tanke på risken för reifiering och de-
terminism. Idén om en äkta individ, identitet eller grupp förmed-
lar en uppfattning om individen ifråga som statisk och oföränder-
lig, att det finns en essens som kan upptäckas för att låta blomstra. 
En sådan idé och uppfattning om individen riskerar att ha motsatt 
effekt, det vill säga att istället begränsa människors valmöjlighet 
och på så sätt också deras livs- och handlingsutrymme. 

Ett subjektivt äkthetsideal kan dessutom få komplicerade och 
rentav motsägande konsekvenser. En fråga är vilket utrymme en-
skilda individer har inom ett kollektiv, för sin egenart och för 
möjligheten att formulera subjektiva uppfattningar om gruppens 
egenart och om den individuella egenarten. Gruppmedlemmar har 
ofta skilda uppfattningar om hur en sann, trogen eller trovärdig 

456  Halberstam 1998, 20, 27

457  Taylor 1992, 25
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gruppmedlem är. Äkthetsidealet kan på så vis komma att handla 
om gruppdynamiska inneslutningar och uteslutningar. 

”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. Th-
roughout my childhood and young adulthood I – my identity – 
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.”458 

Jag menar att idén om äkthet hänger nära samman med de olika 
uttryck som används för att relatera till identitetsföreställningen 
och till det som förväntas erkännas, respekteras och förverkligas 
i en diskussion om rättvisa som orienterar sig kring grupp- och 
identitetsbaserad rättvisa. 

”I den fenomenologiska traditionen ses jaget som centrum eller 
kärnan i det totala upplevelsefältet i varje situation. Jaget utgör 
en sammanhållen form eller gestalt för allt en individ genom 
erfarenheter och inlärning tanke- och känslomässigt refererar 
till som ’jag’, ’mig’ och ’mitt’. Denna kärna ger individen ett 
sammanhållet mönster för upplevelse och förståelse.”459 

Hur bör vi förstå termer som jaget och självet? Taylor skriver att 
vi upptäcker den individualiserade identiteten hos oss själva, den 
finns alltså där redan. Han betonar dialogicitetens betydelse för 
hur vi förstår oss själva och vår identitet.460 Frågan är om det måste 
innebära en motsägelse? Kanske är det så att självet formuleras 
tillsammans med andra i det Taylor kallar dialogicitet och upp-
täcks av personen själv i en samtidig process? Young betonar den 
kontextuella och relationella aspekten av självet: 

458  Green 2006,  506

459  Nationalencyklopedin, uppslagsord: jaget http://www.ne.se (101001)

460  Se, Taylor 1992 



-        197        -

erkännande, en dImensIon av rättvIsa?

”Lacanian psychoanalysis, for example, and the social and phi-
losophical theory influenced by it, conceive the self as an ac-
hievement of linguistic positioning that is always contextuali-
sed in concrete relations with other persons, with their mixed 
identities. The self is the product of social processes, not their 
origin.”461

Jag menar att vi kan tolka hänvisningar till äkthet som en anta-
gen äkthet i den dubbla meningen som återfinns i det engelska 
’to assume’, det vill säga att både på förhand anta och iscensätta 
en betydelse. Det betyder dels att äkthet antas föreligga efter-
som personer vittnar om en erfarenhet av äkthet i relation till den 
egna identiteten. Det betyder också att talet om äkthet konstitu-
erar själva erfarenheten av äkthet och därigenom iscensätter den. 
I samma mening som vardagsmässigt tal och epistemologiskt tal 
om identitet bör åtskiljas bör detsamma göras med tal om äkthet. 
Epistemologiskt går det att ifrågasätta anspelningar på äkthet, 
men vardags- och erfarenhetsmässigt är ett sådant ifrågasättande 
problematiskt, särskilt i en kontext av gruppbaserad orättvisa där 
en av orättvisorna är svårighet att göra sig själv, egna perspektiv 
och erfarenheter hörda.

Jag menar att erfarenheter av äkthet i relation till själviden-
tifikation bör respekteras i den mån sådana är relevanta för att 
åskådliggöra gruppbaserad orättvisa och i syfte att finna relevanta 
åtgärder för att förverkliga rättvisa och erkännande. En erkännan-
de-etik bör inte grundas i föreställningar om äkthet utan bör sna-
rare vägledas av lojalitet och solidaritet. Lojalitet och solidaritet 
inbegriper respekt inför andras erfarenhet av till exempel äkthet.462 
På samma sätt menar jag att lojalitet och solidaritet bör orientera 
en erkännande-etik. Jag vill också påminna om åtskillnaden mel-
lan realessens och nominalessens som introducerades i kapitel två. 
Realessens innebär en ontologisk kategori medan nominalessens 
anger egenskaper som är tillfälligt gemensamma för en kategori. 
Jag menar att tal om identitet och äkthet bör förstås i en nomina-
lessentialistisk mening. 

461  Young 1990, 45

462  Larsson 1999, 64
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Social jämlikhet
Kategorin social jämlikhet relaterar till tillstånd som möjliggör 
deltagande och inklusion. Deltagande utgör en central aspekt i 
Youngs diskussion om rättvisa som innebär att rättvisa kopplas till 
demokrati och social jämlikhet. Inklusion hör samman med del-
aktighet och är en nödvändig förutsättning för att social jämlikhet 
ska kunna sägas föreligga. I Youngs diskussion om rättvisa hänger 
social jämlikhet och rättvisa samman genom att social jämlikhet är 
målet för förverkligad rättvisa.463 

”A goal of social justice, I will assume, is social equality… It 
refers primarily to the full participation and inclusion of eve-
ryone in a society’s major institutions, and the socially suppor-
ted substantive opportunity for all to develop and exercise their 
capacities and realize their choices.”464

I Youngs diskussion är deltagande och inklusion villkor för social 
jämlikhet och kopplar till människovärdesprincipen. Människo-
värdesprincipen vilar på en idé om normativ likhet, det vill säga 
att alla människor är lika mycket värda och bör behandlas som 
lika mycket värda. Delaktighet framhävs som främjande av fler-
stämmig inklusion genom betoningen av allas möjlighet att delta 
i samhället på lika villkor, enligt människovärdesprincipen. Del-
tagande demokrati anges vara den typ av demokrati som korrelerar 
bäst till rättvisa som olikhetspolitik.465 

   I syfte att främja allas deltagande och inklusion, särskilt av 
underrepresenterade och förtryckta grupper, förespråkar Young 
grupprepresentation.466 Hon förespråkar gruppdifferentierad re-
presentation som ett sätt att uppnå en flerstämmig delaktighet i 
samhället för att främja att perspektiv från marginaliserade och 
förtryckta grupper kommer till uttryck i sammanhang där andra 
lyssnar.467 

463  Young 1990, 173

464  Young 1990, 173

465  Se, Young 1990, 117-21, 91-93

466  Young 1990,  92 f.

467  Young 1990, 37



-        199        -

erkännande, en dImensIon av rättvIsa?

”Only if oppressed groups are able to express their interests and 
experience in the public on an equal basis with other groups 
can group domination through formally equal processes be 
avoided.”468 

Deltagande främjas genom idealet om en flerstämmig allmänhet 
”… in which persons stand forth with their differences acknowled-
ged and respected, though perhaps not completely understood by 
others”469 Jag menar att idealet om en flerstämmig allmänhet beto-
nar den moraliska kopplingen mellan erkännande och deltagande. 
Återigen handlar det framförallt om synlighet och kunskap. Att 
vara trans och ha en könsvarierad identitet bör vara en möjlig före-
ställning av vad det är att vara en människa. Det innebär att social 
kunskap om könsvariation måste öka, framförallt inom vård och 
skola. 

“By claiming our identity as men or women who are also trans-
people, by asserting that our different bodies are just as normal 
for us as anyone else’s is for them, by insisting that our right 
to express our own gender, to modify our bodies and shape our 
identities, is as inalienable as our right to know our true reli-
gion, we claim our humanity and our right to be treated equally 
under law and within the purview of morality and culture. To 
do that, we must educate – if we have the ability and emotional 
energy to do so. That is what visibility is about.”470 

I citatet görs kopplingen mellan synlighet och kunskapsspridning 
tydlig. Det visar också på det transpolitiskt viktiga i att vara öp-
pen med sin identitet som man eller kvinna och/eller transperson i 
syfte att synliggöra en mänsklig erfarenhet av kön som har ignore-
rats och därför varit både osynlig och stigmatiserad. För att kunna 
bli eller vara erkänd som/den en är krävs 1) en möjlighet att vara 
synlig, 2) en möjlighet att kunna uttrycka egna perspektiv och 
erfarenheter och 3) en tillgänglig allmänhet där alla kan framstå 

468  Young 1990,  95

469  Young 1990, 119

470  Green 2004, 183 f.
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med sina olikheter utan att det ställs krav om anpassning. En till-
gänglig allmänhet innebär flerstämmiga och öppna sammanhang 
där ingen förminskas eller kränks på grund av den de är. 

Det är intressant att Young menar att erkännande av olikhet 
är möjligt även utan att vi förstår varandra. Jag tolkar idealet om 
en flerstämmig allmänhet och dess relation till ett erkännandebe-
grepp så att hon menar att det är ett väsentligt drag att erkänna 
varandra trots att vi inte alltid förstår varandra, eller till och med 
särskilt då vi inte förstår varandra. Detta hänger ihop med det den 
asymmetriska ömsesidighet hon också förespråkar. Asymmetrisk 
ömsesidighet bygger på möten, tilltal och frågor som en väg till 
ömsesidighet och därigenom till erkännande.471 Hos Young är er-
kännande en del av den rättvisetolkning där olikhet och gruppba-
serad orättvisa är centrala aspekter.

Nancy Frasers teori om erkännande fokuserar social status och 
syftar till att upprätta en balans mellan individers status för att 
möjliggöra allas delaktighet i samhället på lika villkor. Fraser talar 
om status-jämlikhet och delaktighet är av central betydelse i hen-
nes teori om erkännande och omfördelning. 472 Frasers diskussion 
innebär att en tydlig åtskillnad mellan erkännande-rättvisa och 
fördelnings-rättvisa görs. Hon är kritisk till en sammanblandning 
mellan dessa. 

En central princip i Frasers diskussion är ”participatory parity” 
som föreskriver allas möjlighet till deltagande på lika villkor.  Må-
let för en politik om erkännande är, enligt Fraser, en mer olik-
hetsvänlig värld ”… where assimilation to majority or dominant 
cultural norms is no longer the price of equal respect.”473 Att inte 
vara erkänd innebär enligt Fraser i första hand social underordning 
och status-ojämlikhet som resulterar i en begränsning i möjlig-
heten att delta i samhället på lika villkor. Erkännande i sin tur 
handlar om att överkomma sådan underordning och åstadkomma 
status-balans.474 

471 Se, Young 1997

472  Se, Fraser 2005

473  Fraser 2003,  7

474  Fraser 2005, 29
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”To be misrecognized, accordingly, is not to suffer distorted 
identity, or impaired subjectivity as a result of being deprecia-
ted by others. It is rather to be constituted by institutionalized 
patterns of cultural value in ways that prevent one from partici-
pating as a peer in social life”475

Citatet visar på vad Fraser menar att orättvisa bottnar i och är också 
ett ställningstagande mot Honneths erkännandebegrepp som vilar 
på en uppfattning om att erkännande i första hand handlar om att 
säkra individers identitetsutveckling genom självförverkligande 
och att misserkännande innebär en skadad identitetsutveckling. 
Enligt Fraser handlar det istället om statushierarkier som hindrar 
människor från deltagande, medan Honneth kopplar erkännande 
till identitet kopplar Fraser det till status.

Orättvisa tolkas, hos Fraser, som att vara förhindrad att delta i 
samhället på lika villkor, vilket kan vara grundat i antingen mis-
serkännande eller ojämlik fördelning av resurser. Båda är kopplade 
till underordning på grund av status. Hos Fraser finns en direkt 
koppling till rättvisa till skillnad från Honneth som kopplar er-
kännande till rättvisa indirekt via betoning på den moraliska as-
pekten av självförverkligande. Honneth poängterar allas rätt till 
självförverkligande och därigenom till identitetsutveckling, vilket 
innebär att självförverkligande hos Honneth är en fråga om jämlik-
het och rättvisa. Det innebär en skillnad i synen på relationen mel-
lan rättvisa, erkännande och identitet. De skilda ståndpunkterna i 
frågan kan vara till hjälp för att tolka Youngs erkännandebegrepp.

Young poängterar, liksom Fraser, allas rätt till deltagande som 
en uttolkning av vad social jämlikhet innebär. Young betonar 
också vikten av att uppmärksamma grupp- och olikhetsbaserad 
orättvisa. Vidare ges självutveckling en central plats i tolkningen 
av vad rättvisa innebär, tillsammans med självbestämmande, vil-
ka tillsammans kopplar till olikheters betydelse för orättvisa och 
därmed för rättvisa. Youngs betoning av ett grupp- och olikhets-
perspektiv relaterar till Honneths erkännandebegrepp, där vikt 
läggs vid individers möjligheter till självförverkligande. En viktig 
skillnad är att Honneth talar om individer och individuell identi-
tet, medan Youngs uppehåller sig vid grupper och olikheter. Båda 

475  Fraser 2005, 29
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betonar dock självförverkligande och självutveckling som centralt 
för rättvisa. Enligt Honneth är självförverkligande nödvändigt för 
individuell autonomi, medan Young i sin diskussion jämställer 
självutveckling och självbestämmande som universella värden för 
rättvisa. Båda är med andra ord överens om att de är av central 
betydelse för förståelsen av vad rättvisa innebär.

Fraser menar att det behövs ett verktyg för att avgöra när er-
kännande är påkallat, det vill säga när erkännande kan sägas främja 
rättvisa.476 I vissa fall bör erkännande, enligt Fraser, begränsas av 
deltagande och jämlikhetsstärkande skäl, vilket innebär ett ifråga-
sättande av erkännande som ett värde i sig. Jag tolkar detta som 
att Frasers teori enbart gäller föreskrivet erkännande, och inte alls 
berör ömsesidigt erkännande. Jag menar att ett skäl för den tolk-
ningen är att föreskrivet erkännande kan villkoras (eftersom det 
berör relationen mellan stat och medborgare samt att det föresprå-
kar en reglering), emedan jag har svårt att se att ömsesidigt erkän-
nande kan begränsas. 

Deltagande på lika villkor och statusjämlikhet utgör, enligt 
Fraser, kriterier för när erkännande är påkallat och framförallt när 
det inte är det. Erkännande kan fungera som ett berättigande av 
särbehandling och riskerar att resultera i exkludering eftersom 
inneslutning och uteslutning ligger nära varandra. Det kan till ex-
empel vara så att ett erkännande av en grupp samtidigt innebär ett 
misserkännande av en annan grupp eller av en undergrupp inom 
en erkänd grupp. Deltagande kan därför fungera som hinder mot 
risken för att ytterligare orättvisa, misserkännande eller exklude-
ring följer. Risken för ytterligare orättvisa, misserkännande och 
exkludering innebär ett dilemma som bör tas hänsyn till och dis-
kuteras. Kriteriet är, enligt Fraser, att erkännande måste resultera 
i ökad statusbalans och deltagande på lika villkor för att anses vara 
påkallat. En frågeställning gäller hur detta mäts, vems deltagande 
som måste öka och under vilken tidsrymd det gäller. 

Fraser diskuterar olika strategiers politiska förändringspoten-
tial. Hon skiljer mellan affirmativa och transformativa strategier, 
varav de affirmativa antas vara kortsiktiga och egentligen bara 
förändra på ytan samt vara undfallande gentemot rådande norma-

476 Fraser 2003, 223
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tiva strukturer.477 De transformativa strategierna antas vara mer 
långsiktiga samt leda till strukturell förändring, vilket innebär ett 
kritiskt förhållningssätt till rådande struktur. Fraser menar att de 
transformativa strategierna har större förändringspotential, samti-
digt som de är svårare att genomföra praktiskt varför de affirmativa 
trots allt är att föredra. Hon påpekar att även affirmativa strategier 
kan komma att få långtgående konsekvenser genom indirekt på-
verkan på strukturella normer, vanor och attityder. Risken är vis-
serligen att affirmativa strategier, i och med betoning av identitet, 
resulterar i långsiktig orättvisa, misserkännande eller begränsande 
konsekvenser genom instängning och bekräftelse av identitetska-
tegoriseringar.

Fraser formulerar två modeller för att förklara relationen till 
erkännande, ”identitetsmodellen” och ”statusmodellen”. Identitetsmo-
dellen innebär en betoning av identitetens moraliska innebörd 
och erkännande av identitet som en central rättvisefråga. Status-
modellen innebär att erkännande istället betraktas som en fråga 
om social status, vilket innebär en strävan efter att övervinna den 
underordning som orsakar orättvisa ”genom att etablera den mis-
serkända gruppen som en fullvärdig medlem av samhället.”478 Den 
avgörande skillnaden handlar om vad som är föremål för erkännan-
de, enligt identitetsmodellen är det en kollektiv identitet, enligt 
statusmodellen är det de enskilda gruppmedlemmarnas ställning 
som fullvärdiga deltagare i samhället. Misserkännande tolkas en-
ligt statusmodellen som institutionaliserad social underordning. 
Det handlar om att människor ”förvägras positionen som fullvär-
dig deltagare i den sociala interaktionen, till följd av institutiona-
liserade kulturella värdemönster som konstituerar en som relativt 
ovärdig respekt och aktning.”479 Detta slag av misserkännande, 
menar Fraser, är en allvarlig kränkning av rättvisan.

Grupprepresentation anges, hos Young, som en viktig strategi 
för att främja deltagande och inklusion och är en affirmativ, iden-
titetsstärkande, strategi. Young förespråkar denna affirmativ stra-
tegi, ett av skälen för det är att det krävs en åtgärd för att se till att 

477 Fraser 2003, 72 ff.

478 Fraser 2003, 220

479 Fraser 2003, 221
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exkluderade och förtryckta grupper har möjlighet att delge egna 
perspektiv och uttrycka sin självförståelse i sociala sammanhang. 
Flerstämmig representation är av vikt för att inklusion och delta-
gande ska kunna sägas vara förverkligad. 

Social jämlikhet är en moralisk kategori som vilar på föreställ-
ningen om normativ likhet, det vill säga föreskrivandet av alla 
människors lika värde. För att social jämlikhet i denna mening 
ska sägas föreligga måste alla människor betraktas som fullvärdiga 
medborgare, vilket innebär att de har möjlighet till deltagande i 
det offentliga rummet och i andra väsentliga sociala sammanhang 
samt har möjlighet till medinflytande över viktiga frågor som be-
rör eller påverkar det egna handlingsutrymmet. Deltagande och 
inklusion handlar om möjliggörande av social jämlikhet, dess mot-
sats är uteslutning och begränsning, vilket resulterar i orättvisa. 

Igenkännande
Kategorin igenkännande betonar möjligheten att bli och vara igen-
känd som en central aspekt erkännandehandlingen. Både igenkän-
nande och bekräftelse ryms semantiskt i det normativa begreppet 
erkännande.480 Igenkännandets normativa aspekter hänger vidare 
samman med vikten av synlighet och begriplighet och de förtryck-
ande och exkluderande effekterna av osynlighet. 

Young berör igenkännandets moraliska aspekter indirekt. Hon 
betonar vikten av grupprepresentation, delaktighet och inklusion 
i syfte att främja samhällelig flerstämmighet och som åtgärder 
mot tystnad i och exkludering från sociala och offentliga samman-
hang.481 Young fokuserar flerstämmighet mer än synliggörande, 
samtidigt innebär de bildligt samma sak, att beredas plats och att 
öka social kunskap vilket är avgörande för det begripliggörande 
som är nödvändigt för igenkännande.482 

Igenkännandeaspekten är grundläggande för erkännandehand-
lingen. Bara när någon känns igen som/den hen är blir det möjligt 
att erkänna vederbörande. Young påtalar samtidigt vikten av att 
kommunicera och erkänna olikheter trots att full förståelse inte 
uppnås.  

480  se det tyska wiedererkennen

481  Young 1990, 116 ff.

482  Butler 2005, 17-39
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“… we need a group differentiated citizenship and a heteroge-
neous public. In a heterogeneous public, differences are publicly 
recognized and acknowledged as irreducible, by which I mean 
that persons from one perspective or history can never comple-
tely understand and adopt the point of view of those with other 
group-based perspectives and histories. Yet commitment to the 
need and desire to decide together the society’s policies fosters 
communication across those differences.”483

Här återfinns en spänning mellan Young, som uppmanar till kom-
munikation och erkännande trots olikheter som vi inte fullt ut 
förstår, och Butler som betonar begriplighetens nödvändighet för 
igenkännande, samt igenkännandets grundläggande innebörd för 
varats möjlighet. 

“If we are not recognizable, if there are no norms of recognition 
by which we are recognizable, then it is not possible to persist 
in one’s own being, and we are not possible beings; we have 
been foreclosed from possibility.”484

Butler kopplar, i citatet, igenkännande till möjligheten att alls 
vara som människa. Jag tolkar ’norms of recognition’ i citatet som 
mallar för sortering och kategorisering, det vill säga normer för att 
begripliggöra och känna igen. Jag menar att det föreligger en vik-
tig skillnad mellan begriplighet och förståelse. Begriplighet hand-
lar om att alls vara möjlig att föreställa sig och om tillgängliga 
ramar för kategorisering. Förståelse handlar snarare om att omfatta 
samma perspektiv som andra angående dem själva, det vill säga 
om personer som redan är begripliga, om än underrepresenterade 
och förtryckta. Butler menar att den som inte går att känna igen 
är utestängd från att vara möjlig. Att vara möjlig handlar om att 
framstå som begriplig för andra och därmed vara en möjlig person 
i en social och kulturell föreställningsvärld. Det obegripliga för-
passas till tystnad och osynlighet, en slags icke-existens eller från-
varo. Butler skriver också att det är omöjligt att “… persistin one’s 

483  Young 1989, 258

484  Butler 2004, s. 31
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own being”, det vill säga att framhärda som egen person, som/den 
en är. Jag uppfattar en koppling till ett inre vara som påminner 
om föreställningen om äkthet. Vid tolkningen av Butler är det vik-
tigt att framhålla en åtskillnad mellan ontologi och konstruktion. 
Det är för Butler möjligt att tala om och relatera till ett inre själv 
(”one’s own being”) utan att ontologisera självet. Det inre självet 
är en representation inte av verkligheten, utan av en föreställning 
om ett själv, en språklig och social konstruktion och samtidigt ett 
uttryck för en inre röst. 

”The question of who and what is considered real and true is ap-The question of who and what is considered real and true is ap-
parently a question of knowledge, ... and a question of power”485 

Butler betonar att vi inte har tillgång till direkt sanning om verk-
ligheten, all förståelse av en så kallad verklighet förmedlas via kun-
skap och makt. Maktstrukturer påverkar vilken kunskap som är 
tillgänglig och vilka tolkningar av verkligheten som är möjliga. 
Vad som är verkligt blir till en fråga om tillgång till kunskap och 
makt. Tillgången till kunskap om självet är osäker eftersom den 
är beroende av andra som medskapar kunskapen och som reglerar 
uppfattningen om vad ett själv är och vilka själv som är möjliga. 
Självet måste därmed förstås som ett relationellt begrepp. Det re-
lationella kopplar till Taylors betoning av dialogicitet, liksom till 
Youngs påpekande om att självet är ett resultat av sociala proces-
ser. 486

Självet, och dess performativa vara, blir centralt i det igenkän-
nande som Butler lyfter fram som väsentligt i en diskussion om 
erkännande. Det är människors själv i en relationell och performa-
tiv mening som måste vara möjliga att känna igen för att kunna 
erkännas. Jag tolkar det som att Butlers syn på verklighet och san-
ningsanspråk är avhängigt tillgänglig kunskap och makt, vilket 
innebär en svårighet att ifrågasätta någons självidentifikation och 
självuttryck som osann, oäkta eller icke verklig.

485  Butler 2004, 27

486  Taylor 1992, 32, Young 1990, 45
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“To say that the desire to persist in one’s own being depends on 
norms of recognition is to say that the basis of one’s autonomy, 
one’s persistence as an “I” through time, depends fundamen-
tally on a social norm that exceeds that “I”, that positions that 
“I” ec-statically, outside of itself in a world of complex and his-
torically changing norms.”487 

Här påvisas återigen självets relationella natur. Subjektet förefal-
ler hos Butler vara ett jag som inte kan placeras inom en person 
eller innanför en kropp. Jaget befinner sig i en mening utanför 
sig själv i det att jaget existerar i en relationell sfär av ömsesidig-
het. Ömsesidigheten navigerar mellan normer, begränsningar och 
möjligheter och är samtidigt både konstituerande och reglerande. 
Ömsesidigheten är verklig och subjektet en effekt av den, person-
ligheten regleras och konstitueras av ömsesidigheten.488 

Denna tvåvägsrelation och utsuddandet av distinkta gränser 
mellan subjekt är grundläggande för Butlers förståelse av världen. 
Det är också vad som utgör själva ömsesidigheten hos männis-
kovarat och människors relationella beroende.  Ingen och inget i 
världen är entydig(t) och avskiljbar(t), verkigt i sig, allt och alla är 
redan beroende av andra, av varandras bejakande och är samtidigt 
också inbegripna i regleringen av andra. Detta förhållande beror 
på den epistemologiska opaciteten, verklighetens ogenomskinlig-
het och är en förutsättning både för att förstå världen så som den 
framstår för oss och för att kunna förändra den. 

Erkännande är en performativ akt, genom att erkänna någon 
annan blir vederbörande till. Genom erkännande blir det person-
liga varat möjligt. Erkännande är också en upprepad handling som 
sker i relation till en omgivande kontext i vilken vi för tillfället 
befinner oss i. Butler fokuserar det ömsesidiga erkännandet mer än 
det föreskrivna, därmed inte sagt att det inte finns ett moraliskt 
resonemang bakom som uppmanar till ansvar om medmänniskors 
möjligheter att vara som/den de är. Möjligheten att vara som/den 
en är förblir dock villkorad i relation till befintliga normativa kon-

487  Butler 2004, 32

488  Butler 2004, 33
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texter, dessa förändras dock i det ömsesidiga samspelet med om-
givningen. På så vis konstitueras och regleras både personers möj-
liga vara och de regler som omger den föreställningsvärld i vilken 
de möjliga tolkningarna återfinns. 

“Norms of recognition function to produce and deproduce the 
notion of the human… In our very ability to persist, we are de-
pendent on what is outside of us, on a broader sociality, and this 
dependency is the basis of our endurance and survivability.”489 

Även misserkännande förklaras genom kopplingen till igenkän-
nande. Den som inte känns igen kan inte vara eller bli erkänd, 
men inte heller misserkänd. Det icke igenkännbara omvandlas till 
tystnad och dunkel, vilket medverkar till frånvaro av erkännande. 
Misserkännande är liksom erkännandehandlingen också beroende 
av igenkännande. Det krävs att någon känns igen, som antingen 
”något mindre mänsklig” eller ”icke-mänsklig”, annorlunda, av-
vikande, avskyvärd, bristfällig, eller icke-värdig för att ett mis-
serkännande ska vara förhanden. Detta innebär att erkännande-
igenkännandet kan innebära både möjliggörande och begränsande 
konsekvenser för individer beroende på hur personer känns igen 
och om de känns igen som de är eller som någon annan.  Frånvaron 
av igenkännande och erkännande medverkar dock till misserkän-
nande genom att personer antingen inte känns igen alls och för-
blir icke erkända eller blir igenkända som någon annan än den de 
är och är i sådana fall misserkända. Både frånvaro av erkännande, 
icke-erkännande och misserkännande begränsar människors möj-
lighet att vara som/den de är och innebär därmed moraliska kränk-
ningar av personer och orättvisa.

Erkännande som igenkännande har en särskild betydelse i en 
trans*kontext eftersom könsvariation i och med dess icke-igen-
kännbarhet ofta innebär ett omöjligt vara. 

489  Butler 2004, 32
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“Walking down the street in San Francisco or in New York 
City, Tokyo, Sydney, Paris or Rome, no one takes any special 
interest in me. I am just another man, invisible, no one spe-
cial. I remember what it was first like to feel that anonymity as 
testosterone gradually obliterated the androgyny that for most 
of my life made others uncomfortable in my presence. It was a 
great relief to be able to shake off layers of defensive behaviours 
developed to communicate my humanity from inside my uncategoriza-
bility. It was a joy to be assumed human for a change; instead of 
gawked at, scrutinized for signs of any gender. Now, whenever 
I stand up in front of a college class or a corporate training ses-
sion, or make any public statement in support  of transgendered 
or transsexual people, I am scrutinized for signs of my previous 
sex, even though my gender is perfectly obvious, reinforced by 
my male appearance.490 (min kursiv)

Citatet ovan visar på den avgörande betydelse erkännande som 
igenkännande har för personers självkänsla och egenvärde, särskilt 
i en trans*kontext. Green uttrycker en direkt koppling mellan för-
ståelsemässig mänsklighet och begriplighet, vilket framkommer 
genom svårigheten han upplevt att kommunicera den egna mänsk-
ligheten inifrån det han kallar icke-kategoriseringsbarheten. Det 
avgörande är ett igenkänningsmoment som blivit möjligt genom 
testosteron, därigenom är det möjligt för Green att passera, som 
man och som människa ”… it was a joy to be assumed human for 
a change.” Passerandet innebär för Green en nyvunnen anonymi-
tet, vilket innebär en intressant aspekt av synlighetsdiskussionen. 
Synlighet anses vara viktig ur en politisk synpunkt för att ta plats 
och också för att bereda plats för andra. Osynlighet innebär att 
könsvariation förblir gåtfull och obegriplig och därigenom riskeras 
att människor blir utpekade som annorlunda och avvikande. När 
Green passerar erfar han anonymiteten som en lättnad, anonymitet 
relaterar dock till osynlighet snarare än synlighet. Begripligheten 
kan med andra ord också innebära osynlighet. Denna osynlighet 
upplevs av en del som falsk och icke-politisk och för andra snarare 
som en lättnad och som ett reellt erkännande som/den en är. Det 

490  Green 2004, 182
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handlar om en spänning mellan det jag kallar politisk eller reell 
synlighet och anonym osynlighet. 

” … Parts of me wants to forget Trinidad ever happened; I just 
want to return to southern California as Claudine, not Claudine 
the transsexual.” 491

 “… I hope you’re not going to be one of those people who dis-
appear into the woodwork after they have surgery and are never 
heard of again.” … “Well, I have thought, at times, how nice it 
would be to ‘disappear’, to go away and start life again, some-
where new, another state, another town, where no one would 
ever know what I am, where I could just be me for the rest of 
my life. I don’t really think that’s an option, because I’ll have to 
be there, and I know too much. But the thought has occurred 
to me.”492

Citatet visar på en spänning inom trans*kontexten mellan en 
ståndpunkt som hävdar öppenhet och synlighet för den transsexu-
ella erfarenheten och en ståndpunkt som istället hävdar rätten att 
bli och vara som/den en är i anonymitet. Anonymitet innebär ett 
särskilt slags erkännande och en annan slags synlighet, nämligen 
att bli sedd av andra som/den en är. Det egna uttrycket är katego-
riserbart och begripligt för andra. Ståndpunkten som hävdar öp-
penhet och synlighet relaterar till en synlighet som transsexuell, 
där det är den transsexuella erfarenheten som ska begripliggöras 
för att åstadkomma social förändring i syfte att förverkliga rättvisa 
i transsammanhang. 

I kapitel ett redogjorde jag för olika slags synligheter och osyn-
ligheter, dessa var; faktisk synlighet, att bli sedd som/den en fak-
tiskt är (enligt den egna självförståelsen), stigmatiserad synlighet, 
att bli sedd genom ett antaget avvikande utifrån en stigmatiserad 
föreställning, politisk synlighet att vara öppen och synlig i syfte att 
påverka sin omgivning och medverka till social och politisk för-

491  Griggs 2004, 129

492  Griggs 2004, 129
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ändring. Vidare; ontologisk osynlighet, beskriver en osynlighet som 
beror på obegriplighet och icke-kategoriserbarhet, vilket medver-
kar till en icke-existens i det möjligas ontologi, och slutligen ano-
nym osynlighet, som innebär att passera som begriplig, igenkännbar 
och möjlig person och människa i enlighet med den egna självför-
ståelsen.

Det som Green åsyftar är det som jag kallar anonym osynlig-
het, det är också det som Claudine i citatet ovan åsyftar när hon 
säger att hon vill åka hem (efter den kirurgiska könskorrigering-
en) som Claudine, och inte som Claudine den transsexuella. Det 
är också det som väninnan i citatet är rädd för, att Claudine ska 
komma att bli en av dem som försvinner in i tysthet och anony-
mitet och aldrig hörs av igen. Det är egentligen också det som 
åsyftas med faktisk synlighet, vilket innebär att någon blir sedd i 
enlighet med en självidentifierad identitet, som/den en faktiskt är. 
Sandy Stone förespråkar det som hon kallar posttranssexualism är 
det jag här kallar politisk synlighet, vilket innebär att vara öppen 
med sin bakgrund och identitet. I en trans*kontext innebär det att 
benämna sig själv som transsexuell man eller kvinna. Den skulle 
kunna kallas reell synlighet, vilket då syftar till att en inte döljer sin 
bakgrund eller den erfarenhet som gjorts i en annan könstillhörig-
het, som transsexuell. 

Stigmatiserad synlighet är en utpekande typ av synlighet som 
beror på att någon är extra synlig i sitt annorlundaskap och därför 
uppfattas som avvikande. Ofta innefattar denna typ av synlighet 
också kränkande behandling och diskriminering som följd. Greens 
återberättande om en erfarenhet från tunnelbanan då han blir ’av-
slöjad’ som kvinna och flyr av tunnelbanevagnen är ett exempel på 
stigmatiserad synlighet som också innehåller vad som antas vara 
ett ’avslöjande’ av en annan könstillhörighet. Antagandet om att 
ett avslöjande av en annan, mer riktig, könstillhörighet är möjlig 
innebär en allvarlig kränkning av en persons självförståelse och rätt 
till respekt att vara som/den en är. Slutligen innebär den ontolo-
giska osynligheten att den personliga identitetens uttryck upplevs 
av andra som icke kategoriserbar, vilket medverkar till att den fö-
refaller vara obegriplig att förstå. Oigenkännbarheten innebär att 
vederbörande är osynlig som den hen är, där självförståelsen döljs 
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av ett könsuttryck som framstår som omöjligt att kategorisera. 
Obegripligheten leder till att en person inte känns igen som en 
möjlig person, det vill säga det finna ingen möjlig könskategori 
att stoppa hen inom. Oigenkännbarheten föranleder att vederbö-
randes existens som person och människa omöjliggörs genom obe-
gripligheten. Obegripligheten och icke-existensen innebär mora-
liskt att en person inte har möjlighet att uttrycka sig och göra sig 
hörd, eller att delta i samhälleliga och sociala sammanhang som 
den hen är utan att tvingas till anpassning eller förvanskning av sig 
själv för att inkluderas och framstå som begriplig som person och 
människa i andras ögon. 

Butler beskriver människoskapets villkorade begriplighet och 
dess förutsättning för möjligheten till ett levbart liv på följande 
sätt:

”The terms by which we are recognized as human are socially 
articulated and changeable. And sometimes the very terms that 
confer “humanness” on some individuals are those that deprive 
certain other individuals of the possibility of achieving that 
status, producing a differential between the human and the 
less-than-human. These norms have far-reaching consequen-
ces for how we understand the model of the human entitled 
to rights or included in the participatory sphere of political 
deliberation.”493 

Ett levbart liv hänger normativt nära samman med igenkännande 
och erkännande genom kategorisering och det begripliggjorda 
människovarat. Det innebär en direkt koppling till möjligheten 
att framstå som begriplig och möjligheten till ömsesidigt erkän-
nande samt att därigenom bli möjlig som människa och person, 
som/den en är. Perspektiv, erfarenheter och uttryck som inte känns 
igen, och som inte representeras i den politiska sfären bekräftar 
det uanförmänskliga (less-than-human).494 Jag tolkar detta som att 
inkludering i den förståelsemässiga människogemenskapen inne-
bär moralisk status och är avhängig representation av flerstämmiga 

493  Butler 2004,  2

494  Butler 2004, 2
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perspektiv, erfarenheter och uttryck i den politiska sfären. Begrip-
lighet som människa och som person möjliggör ett flerstämmigt 
igenkännande och därigenom erkännande, samt inkludering. 

”Indeed, in open and accessible public spaces and forums, one 
should expect to encounter and hear from those who are diffe-
rent, whose social perspectives, experiences and affiliations are 
different. To promote a politics of inclusion, then, participatory 
democrats must promote the ideal of a heterogeneous public, in 
which persons stand forth with their differences acknowledged 
and respected, though perhaps not completely understood by 
others.”495 

Begriplighet vilar på kunskap om det mänskliga katalogiserings-
systemets normer. Sådan kunskap realiserar existenser och avgör 
vad som räknas som möjligt. Det som inte faller inom dessa ramar 
utdefinieras som icke-sant (falskt), icke-existerande (overkligt), 
och icke-mänskligt (omänskligt). En sådan utdefiniering innebär, 
enligt Butler, att livet inte är levbart. Det är inte möjligt att leva 
ett liv om en inte är synlig som/den en är, om ens självförståelse 
inte uppfattas som möjlig av andra och därför inte heller erkänns 
av andra. Levbarheten hör ihop med att vara begriplig som män-
niska och som person. Jag tolkar det som detsamma som möjlig-
heten att vara som/den en är, utan anpassning eller begränsning för 
att erkännas och inkluderas.

Igenkännande är av grundläggande betydelse för möjligheten 
till erkännande. Det aktualiserar flera viktiga erkänannde-etiska 
frågeställningar om begriplighet och anpassning samt om möj-
liga existenser och kategorier. Vad som är möjligt förstås genom 
en tillgänglig föreställningsvärld. Det innebär att synlighet är en 
avgjort väsentlig erkännande-etisk fråga i och med att synlighet 
påverkar människors föreställningsvärld och därigenom också vad 
som är möjligt att föreställa sig och känna igen som begripligt och 
kategoriserbart. 

495  Young 1990, 119
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Igenkännandets begriplighet är, enligt Butler, centralt för en möj-
lig existens som person och som människa. Att inte vara igenkänd 
innebär att den tillgängliga föreställningsvärlden inte innehåller 
begriplighetsnormer som korrelerar till den egna självförståelsen 
och personliga identiteten. Det innebär antingen att personen för-
blir obegriplig och därmed osynlig och tvingad till icke-existens, 
som/den hen är. Alternativet är att begripliggöras på felaktiga 
grunder, vilket innebär en falsk och förvanskad tillvaro. Anpass-
ning till tillgängliga begriplighetsnormer sker både utifrån och 
inifrån, det vill säga genom att andra pressar de egna förståelse-
ramarna på vederbörande, men också genom att en själv anpassar 
sig efter tillgängliga ramar för begriplighet. Den interna anpass-
ningen resulterar i en förvanskning av den personliga identiteten, 
vilket innebär att det blir omöjligt att ge sig tillkänna som/den 
en är. Samtidigt är det svårt att ge sig tillkänna utan tillgängliga 
begriplighetsnormer, vilket medför en nödvändighet till anpass-
ning för att alls kunna ge sig till känna. Anpassningen innebär 
dock att självförståelsen fortfarande är dold för andra och därmed 
fortfarande osynlig. 

Att livet inte är levbart innebär att en person lever ett annat liv, 
ett liv i anpassning och kompromiss.

Solidaritet
Den tematiska kategorin solidaritet innebär en fokusering på 
ansvar inför andra och på gemensamma politiska strategier för 
förändring. Intersubjektivitet och ömsesidighet är av central be-
tydelse för erkännandebegreppet och appellerar till solidaritet. 
Ömsesidig respekt är själva kärnan hos erkännandebegreppet.496 
Solidaritet innehåller flera konnotationer, varav några är, om-sig-
bryende, ömsesidighet och generositet. Jag menar att dessa ut-
trycker en orientering och öppenhet gentemot andra människor, 
trots och genom olikheter och oenigheter. Om-sig-bryende är Ulla 
M. Holms översättning av det feministiska, anglo-amerikanska ut-

496 En del, t.ex. Honneth, betonar betydelsen att det handlar om ömsesidigt erkännande 
mellan autonoma subjekt. Andra, t.ex. Young, betonar den relationella aspekten hos 
subjekt (som en invändning av den exkluderande aspekten av autonomibegreppet) 
och att det snarare handlar om ömsesidigt erkännande av relationellt sammanlänkade 
subjekt, se Young 1990,  248-255
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trycket ”care”.497 Berit Larsson har påpekat att den säkra grunden 
för frågor om mångfald är lojalitet och solidaritet, inte identitet 
vilket ofta antas vara fallet.498 Jag har tagit fasta på Larssons upp-
maning och menar därför att solidaritet är en väsentlig erkännan-
de-etisk kategori. Det handlar om solidaritet med medmänniskor 
genom att lyssna till berättelser om erfarenheter av orättvisa och 
misserkännande och visa respekt inför andras självförståelse. Ett 
viktigt element i solidaritet är också att sträva efter att förbättra si-
tuationen för andra människor. Lyssnandet är därför viktigt för att 
känna till konkreta orättvisor och för att kunna motarbeta dessa. 
Det handlar om ett framåtblickande ansvarstagande som är inrik-
tat på förändring. Young gör distinktionen mellan skuld och att 
hållas ansvarig och menar att skuld är en bakåtblickande åtgärd, 
medan att hållas ansvarig innebär en framåtblickade åtgärd. Att 
hållas ansvarig handlar om att inse vilka negativa konsekvenser det 
egna handlandet, språket eller tilltalet har (haft) på en annan män-
niska i syfte förändra sig själv och sitt beteende, så att jag handlar 
annorlunda nästa gång.499 Solidaritet med människor som erfar 
orättvisa och misserkännande utgör en säker grund för motivering 
av grupp- och olikhetsspecifik rättvisa och erkännande. Jodi Dean 
har dock påpekat en risk med solidaritetstänkande som innebär att 
identitetskategorier riskerar att befästas och att dikotomier mellan 
’vi’ och ’dem’ reproduceras när solidaritet uttrycks som att någon 
(ur en privilegierad grupp) visar solidaritet med andra (ur min-
dre privilegierade grupper). Vidare riskerar solidaritet att innebära 
indirekta uppmaningar till anpassning i syfte att vara solidarisk 
med andra gruppmedlemmar och den egna gruppen. Därför är det 
av vikt att påpeka att solidaritet för det första innebär en uppma-
ning att vara solidarisk med andra människor i deras erfarenhet av 
orättvisa, inte med deras identitetstillhörighet och för det andra 
att det handlar om solidaritet över och genom gruppgränser, de 
egna inberäknade.

497 Holm1993

498  Larsson 1999 

499  Young 1990, 151
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”Reflective solidarity, however, recognizes that members and 
participants are always insiders and outsiders. It acknowled-
ges that we are always situated in a variety of differing groups 
all of which play a role in the development of our individual 
identities. As the perspective of the situated, hypothetical third 
incorporates our movement into and out of these groups in an 
understanding of our capacity for reflection, it enables us to 
take responsibility for others as well as for ourselves. So rather 
than remaining trapped within merely given identities, groups, 
and communities, reflective solidarity evokes the potential of a 
community of us all.”500

Young formulerar ett ideal om asymmetrisk ömsesidighet som 
förespråkar ett moraliskt förhållningssätt som är vilar på erkän-
nande och moralisk respekt mellan kommunicerande parter och 
deras annanhet.501 Idealet om asymmetrisk ömsesidighet är formu-
lerat som en invändning mot den symmetriska ömsesidighet som 
Seyla Benhabib föreslår som en del i en kommunikativ etik.502 Den 
symmetriska ömsesidigheten innebär att jag föreställer mig vara 
i någon annans ställe i syfte att förstå vederbörande och därmed 
komma fram till ett moraliskt beslut. Young problematiserar detta 
och menar att ett sådant tillvägagångssätt riskerar att resultera i 
misserkännande och orättvisa. För det första vilar den symetriska 
ömsesidigheten på ett antagande om likhet, eftersom det är en för-
utsättning för att det ska vara möjligt att förstå en annan person 
genom att föreställa sig själv i vederbörandes situation. Olikhet 
bortses därmed från. Young påpekar svårigheten i att sätta sig in 
i en annan persons situation genom ett tankeexperiment, särskilt 
om makt och förtryck föreligger. För det andra påpekar hon omöj-
ligheten i att inta någon annans ståndpunkt eftersom egna före-
ställningar och perspektiv som rör den andra och vederbörandes 
situation följer med i ett sådant försök. 

500  Dean 1996, 34

501  Se Young 1997, 38-59

502  Young 1997, 39 ff.
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”The reciprocal recognition by which I know that I am other for 
you just as you are other for me cannot entail a reversibility of 
perspectives, precisely because our positions are partly constitu-
ted by the perspectives each of us has on the others.”503

För det tredje invänder Young att en föreställer sig själv i den an-
dra personens situation, inte den personen själv i vederbörandes 
situation. 

Young citerar Nancy Love:

“Individuals cannot ‘stand inside’ another’s world and adopt 
their ‘worldview’, nor should they try to do so. However, they 
can communicate across the distance and their differences. Voi-Voi-
ce crosses, even while it respects, boundaries.”504

Young påpekar också att det som var tänkt att främja kommunika-
tion mellan människor snarare riskerar att göra kommunikationen 
överflödig om det räcker med att sätta sig in i andras situation för 
att förstå andra. Young föreslår istället asymmetrisk ömsesidig-
het, vilken förutsätter kommunikation istället för ett tankeexpe-
riment. Young menar att moralisk respekt innebär ett erkännande 
av den asymmetri som med nödvändighet återfinns i mänskliga 
relationer, vilken innebär att det enbart är möjligt att sätta sig in 
i en annan persons situation, perspektiv och önskningar genom att 
samtala och ställa frågor till vederbörande. Asymmetrin beror på 
olikheter i erfarenhet och perspektiv, samt i olika förutsättningar 
och villkor. I syfte att lyssna för att förstå genom olikheterna krävs 
en viss distans till sig själv. Distansen innebär att jag måste lämna 
egna antaganden utanför för att istället lyssna till andra perspektiv 
och erfarenheter. 

”Speakers cannot communicate unless there is a space differen-
tiating them and across which they communicate.”505 

503  Young 1997, 47

504  Ursprungligen ett kantianskt begrepp som Arendt utvecklat, se Young 1990, 50

505  Young 1997,50
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Young framhåller givande, kommunikation och förundran som 
viktiga element i en asymmetrisk ömsesidighet.506 Gåvogivande 
innebär en icke förväntad ömsesidighet i givandet. En gåva måste 
för att vara en gåva ges utan förväntan om att få något tillbaka, 
däri ligger asymmetrin. En gåva emottas, den ges inte tillbaka. 
Möjligen åtgäldas gåvan vid ett annat tillfälle och med en annan 
gåva. Young liknar kommunikation vid ett sådant gåvogivande. 
Lyssnandet är detsamma som att emotta en gåva. 

”The listener who has understood and accepted the meaning 
of a speaker responds appropriately. This appropriate response, 
however, cannot usually be seen as symmetrical with the first 
speaker’s speech. I respond to your statement not by saying the 
same thing back to you, but by making another, different move 
in our language game.”507

Vidare framhåller Young frågor som en viktig del i ömsesidig kom-
munikation, ett respektfullt lyssnande innebär att ställa frågor till 
den andra. Frågeställandet är ett led i det respektfulla lyssnandet 
som bygger på en vetgirighet om den andra och vederbörandes 
synpunkt. Vetgirigheten innebär en öppenhet inför alternativa och 
nya perspektiv. Det innebär också att ställa sig frågande inför egna 
perspektiv och antaganden i ljuset av andras. Asymmetrin innebär 
med andra ord, förutom en föreliggande olikhet, också kommu-
nikation som utgår från ett lyssnande och emottagande av tilltal 
från en annan person och en respektfull vetgirighet som innehål-
ler frågeställande till vederbörande, samt en öppenhet inför svar 
om vederbörandes perspektiv. Den asymmetriska ömsesidigheten 
relaterar på så vis också till det ideal om en flerstämmig allmänhet 
som Young formulerar där det råder öppenhet och möjlighet att 
uttrycka egna perspektiv och erfarenheter i sociala sammanhang.

”Through such dialogue that recognizes the asymmetry of oth-
ers, moreover, people can enlarge their thinking in at least two 
ways. Their own assumption and point of view become relati-

506  Young 1997, 54 ff.

507  Young 1997, 55



-        219        -

erkännande, en dImensIon av rättvIsa?

vized for them as they are set in relations to those of others. By 
learning from others how the world and the collective relations 
they have forged through interaction look to them, moreover, 
everyone can develop an enlarged understanding of that world 
and those relations that is unavailable to any of them from their 
own perspective.”508

Jag menar att Youngs utläggning om asymmetrisk ömsesidighet 
ger uttryck för ett reflexivt solidariskt om-sig-bryende som beto-
nar en upplösning av dikotomin mellan ’vi’ och ’dem.’ Den förvän-
tade distansen och blicken tillbaka på egna antaganden i ljuset av 
berättelser om andra möjliga sätt att se på verkligheten innebär en 
reell ömsesidighet.  

Solidaritet är en central erkännande-etisk kategori genom att 
ersätta identitet som säker grund för grupp- och olikhetsspecifika 
strategier för rättvisa och erkännande. Solidaritet föreskriver res-
pekt inför personers erfarenhet av identitet och olikhet, särskilt i 
relation till grupp- och olikhetsbaserade erfarenheter av orättvisa 
och misserkännande. Vidare utgör solidaritet en viktig strategi i 
identitetspolitiska sammanhang för att arbeta tillsammans mot 
ett gemensamt förtryck. Genom solidaritet kan orättvisa och mis-
serkännande uppmärksammas i flera sammanhang och situationer. 
Solidaritet relaterar till erkännande dels genom att betona vikten 
av respekt inför medmänniskors erfarenheter och självförståelse 
och dels genom att fungera som en viktig inklusiv och kollektiv 
strategi för att åtgärda grupp- och olikhetsbaserad orättvisa och 
misserkännande.

508  Young 1997, 59
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Young om erkännande

En del av avhandlingens syfte har varit att undersöka Youngs dis-
kussion om rättvisa som olikhetspolitik och särskilt diskussionens 
implicita erkännandebegrepp. Jag ska i detta avsnitt redogöra för 
min tolkning av Youngs erkännandebegrepp. 

Youngs rättvisebegrepp består av två huvudsakliga normativt 
meningsbärande dimensioner, demokrati och erkännande. Dessa 
kategorier korrelerar de två värdena självbestämmande och själv-
utveckling som Young anger som universella. Deras negativa mot-
svarigheter är dominans och förtryck, där dominans innebär en 
begränsning av möjligheten till självbestämmande och förtryck 
innebär en begränsning av möjligheten till självutveckling. Själ-
bestämmande innebär därmed en rättighet till medinflytande i 
beslut som påverkar det egna handlandet och villkor för det egna 
handlandet. Självutveckling innebär en rättighet till möjlighet att 
utveckla, utöva och uttrycka egna kapaciteter och möjligheter.509 

Självbestämmande relaterar till demokrati, där deltagande och 
inklusion betonas som centrala värden som tillsammans med själv-
bestämmande förverkligar social jämlikhet och rättvisa. Självbe-
stämmande spelar en viktig roll för möjligheten ’att vara som/den 
en är’ genom att betona rätten att själv definiera och bestämma 
identiteten och uttrycka den i sociala sammanhang ’som/den en 
är’, samt att delta i sociala och samhälleliga sammanhang ’som/den 
en är’. Självutveckling relaterar till erkännandedimensionen. Er-
kännandebegreppet relaterar till personlig identitet, där personers 
själv är moraliskt viktiga. Möjligheten att ’vara som/den en är’ är 
central för erkännandebegreppet och kärnan i det som erkännande 
handlar om är respekt, tilltro och respons inför personers självför-
ståelse, identitet och olikheter. 

I Youngs rättvisediskussion är det viktigt att förhindra be-
gränsning av personers själv, genom deras möjlighet att vara, 
uttrycka sig, fatta beslut som och utveckla sig ’som/den de är’. 
Begränsningar av medinflytande och det den egna kapaciteten 
innebär orättvisa. 

509  Young 1990, 37
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Young anger att det rättvisebgrepp hon föreslår är möjliggörande 
och innebär medinflytande510. Ett möjliggörande rättvisebegrepp 
fokuserar andra dimensioner av vad rättvisa kan innebära än de 
rent fördelningsmässiga. Möjligheten till självbestämmande och 
självutveckling blir en fråga om rättvisa och gäller områden som 
beslutsfattande, arbetsdelning och kultur.511 Orättvisa förstås i ter-
mer av begränsning. Jag tolkar Youngs rättvisebegrepp genom två 
termer, begränsning och möjlighet, där begränsning innebär orätt-
visa och möjlighet rättvisa. I relation till denna karaktärisering är 
hennes rättvisebegrepp möjliggörande eftersom det syftar till att 
ersätta begräsningar med möjligheter. 

Den möjliggörande aspekten i Youngs rättvisebegrepp relate-
rar till begränsningar av självbestämmande och självutveckling, 
det vill säga, dominans och förtryck och vikten av deras frihet från 
dessa begränsningar för att förverkliga rättvisa i konkreta sam-
manhang. I och med Youngs betoning av självutveckling finns en 
koppling till Honneths erkännandebegrepp. Särskilt det slag av 
förtryck som utgörs av ’kulturell imperialism’ korrelerar Honneths 
erkännandebegrepp:

“Groups experiencing cultural imperialism have found them-
selves objectified and marked with a devalued essence from 
the outside, by a dominant culture they are excluded from 
making.”512

I Honneths diskussion är självförverkligande av central betydel-
se för individers jagutveckling och psykiska välbefinnande, men 
också för förverkligandet av social jämlikhet, som enligt Honneth 
motiverar allas rätt till självförverkligande. 

510 Young använder termen ’empowerment’ som kan ha flera betydelser, av vilka 
två passar med hur jag tolkar Youngs rättviseuppfattning, möjliggörande och 
medinflytande. Jag har valt att här ange båda dessa och hänvisar till Derrida för 
att motivera den betydelseförskjutning det innebär att översätta en term med två 
termer. Ibland använder jag blott det ena, då det förefaller vara mer relevant i 
sammanhanget, ibland som här använder jag båda för att tydliggöra min tolkning.

511  Young 1990, 39

512  Young 1990, 172
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”… every human subject depends on a context of forms of social 
interaction governed by normative principles of mutual recog-
nition; and the disappearance of such relations of recognition 
results in experiences of disrespect or humiliation that cannot 
fail to have damaging consequences for the individual’s identi-
ty-formation.”513

Honneth och Taylor menar att misserkännande innebär verklig 
skada på personers identitet. 

”The thesis is that our identity is partly shaped by recognition 
or its absence, often by the misrecognition of others, and so a 
person or group of people can suffer real damage, real distor-
tion, if the people or society around them mirror back to them a 
confining or demeaning or contemptible picture of themselves. 
Nonrecognition or misrecognition can inflict harm, can be a 
form of oppression, imprisoning someone in a false, distorted, 
and reduced mode of being.”514 

Här poängteras konsekvenserna av misserkännande för identite-
ten och den betydelse som både erkännande och misserkännande 
har för identitetsutvecklingen. På samma sätt fokuseras orättvisa 
i Youngs teori. Young talar inte om en skadad identitet, men om 
begränsad möjlighet till självutvecklig som förtryck och av själv-
bestämmande som dominans. 

Youngs implicita erkännandebegrepp har också överlappande 
likheter med Butlers erkännandediskussion, särskilt genom beto-
ningen av synlighetens och begriplighetens betydelse för personers 
erkännandemöjligheter. 

”To find that you are fundamentally unintelligible (indeed, that 
the laws of culture and of language find you to be an impos-
sibility) is to find that you have not yet achieved access to the 
human, to find yourself speaking only and always as if you were 
human, but with the sense that you are not, to find that your 

513  Honneth 2003, 173

514  Taylor 1992, 25
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language is hollow, that no recognition is forthcoming because 
the norms by which recognition takes place are not in favour.”515

”… I cannot persist without norms of recognition that support 
my persistence: the sense of possibility pertaining to me must 
first be imagined from somewhere else before I can begin to 
imagine myself.”516

Butlers diskussion om erkännande orienteras utifrån vikten av 
synlighet, igenkännande och begriplighet, samt av vikten av att 
vara möjlig som människa och person i andras ögon (genom att 
vara begriplig). Young påpekar vikten av deltagande i beslutfat-
tande sammanhang genom särskild grupprepresentation i syfte 
att främja förtryckta gruppers möjlighet att delge och uttrycka 
egna erfarenheter, perspektiv och intressen i sammanhang där an-
dra (personer från andra grupper) lyssnar. Youngs kallar idealet om 
öppenhet och flerstämmigt uttryck för idealet om en ’flerstämmig 
allmänhet.’517 

”The primary meaning of public is what is open and acces-
sible… in open and accessible public spaces and forums, one 
should expect to encounter and hear from those who are dif-
ferent, whose social perspectives, experience and affiliations are 
different. To promote a politics of inclusion, then, participatory 
democrats must promote the ideal of a heterogeneous public, in 
which persons stand forth with their differences acknowledged 
and respected, though perhaps not completely understood, by 
others.”518

515  Butler 2004, 30

516  Butler 2004, 32

517   Young använder uttrycket ”a heterogeneous public”, Young 1990, 119, 179 f., 183 f.   Young använder uttrycket ”a heterogeneous public”, Young 1990, 119, 179 f., 183 f.

518  Young 1990, 119
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Citatet visar på den vikt Young lägger vid inklusion av olikheter 
för att främja självuttryck och ökad social kunskap. Idealet inne-
bär en uppmaning till bekräftelse och respekt av olikheter oavsett 
om förståelse föreligger eller inte. Detta förefaller vara en väsent-
lig skillnad gentemot Butler som betonar vikten av begriplighet 
för den möjliga existensen. Här föreligger möjligen en intres-
sant spänning, jag är dock av meningen att en åtskillnad mellan 
begriplighet och förståelse bör klargöras. Den begriplighet som 
Butler beskriver består av en förståelseram för kategorisering som 
innehåller föreställningar av möjliga existenser, vilket innebär att 
det som inte återfinns inom ramen för föreställningar och kate-
goriseringar inte finns. Young talar om förståelse som en aspekt 
hos redan begripliga subjekt, det vill säga subjekt som redan är 
möjliga som föreställda existenser vars olikhet antingen kan förstås 
eller inte, den är dock igenkännbar för andra. 

En överlappande likhet mellan Young och Butler är att båda 
betonar vikten av personers möjlighet att uttrycka sin självför-
ståelse. Hos Butler kan en anledning vara att genom självuttryck 
begripliggöra personliga existenser, hos Young betonas vikten av 
flerstämmiga uttryck för att öka social kunskap om andra personer, 
grupper och representerade olikheter i flerstämmigheten.

Youngs betoning av självbestämmande och inklusion korre-
lerar däremot snarare till Frasers diskussion om erkännande, där 
deltagande på lika villkor och statusbalans är det centrala värdet 
att orientera erkännande utifrån. Youngs diskussion orienteras uti-
från social jämlikhet med betoning på allas delaktighet och inklu-
dering, vilket påminner om Frasers krav om deltagande på lika 
villkor. 

”…the normative core of my conception is the notion of parity 
of participation. According to this norm, justice requires social 
arrangements that permit all (adult) members of society to in-
teract with one another as peers.”519

519  Fraser 2003, 36
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Deltagande på lika villkor, menar Fraser, innebär att två villkor 
måste vara uppfyllda, ett objektivt villkor för deltagande på lika 
villkor och ett intersubjektivt villkor för detsamma. De båda vill-
koren korrelerar till den dualistiska tolkningen av rättvisa som 
består av en åtskillnad mellan ett fördelningsperspektiv och ett 
erkännandeperspektiv. 

Detta innebär att Youngs diskussion om rättvisa och det im-
plicita erkännandebegreppet kan sägas överlappa både Honneths 
identitetsfokus och Frasers statusfokus.

”A goal of social justice, I will assume, is social equality. Equa-
lity refers not primarily to the distribution of social goods, 
though distributions are certainly entailed by social equality. 
It refers primarily to the full participation and inclusion of eve-
ryone in a society’s major institutions, and the socially suppor-
ted substantive opportunity for all to develop and exercise their 
capacities and realize their choices.”520

Det finns dock moraliskt relevanta skillnader mellan Youngs dis-
kussion och både Honneths och Frasers diskussioner. En sådan 
skillnad gentemot Honneth är att han betonar individuell och per-
sonlig identitet och dess betydelse för diskussionen om erkännan-
de. Young betonar istället gruppbaserad orättvisa och förhåller sig 
kritisk till identitetsbegreppet, varför hennes diskussion snarare 
betonar olikheter (som skär tvärs över identitet- och grupptillhö-
righeter) och dess betydelse för gruppbaserad orättvisa. Vidare gäl-
ler en annan skillnad Honneths betoning av universalistiska och 
opartiska värden och teoriformuleringar. Han förhåller sig skep-
tisk till att låta sin teori informeras av partikulära och subjektiva 
kunskapselement. Enligt Honneth innebär det en försvåring av 
upptäckten av orättvisor som ännu inte formulerats. Han betonar 
därför vikten av en opartisk teori om känslor av orättvisa och er-
kännande i syfte att kunna upptäcka och påvisa orättvisa även där 
de ännu inte formulerats. Ytterligare en olikhet gäller synen på 
jämlikhet som likhetsperspektiv. Honneths diskussion utgår från 
ett antagande om att det finns en grundläggande likhet vad gäller 

520  Young 1990, 173
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mänskliga behov och psykologiska förutsättningar, medan Youngs 
diskussion istället utgår från en faktisk olikhet, vad gäller förut-
sättningar och kontext, som är konkret i den meningen att den 
påverkar människors möjligheter till rättvisa och erkännande.

En central skillnad mellan Fraser och Young är deras olika ställ-
ningstaganden i debatten om fördelning eller erkännande som pa-
radigmatisk tolkning av samtida rättvisefrågor. Båda är egentligen 
överens om att båda perspektiven är viktiga, men oense om hur 
detta bäst genomförs. Fraser föreslår ett dualistiskt system där för-
delning och erkännande förstås var och en för sig, även i de fall då 
de samverkar. Young formulerar istället en pluralistisk tolkning 
med fem kategorier genom vilka rättvisa och orättvisa bör förstås 
och fördelnings- och erkännandeperspektiven antas samverka.521 
Enligt Fraser misslyckas Young i detta vilket, enligt henne, medför 
att den politisk-ekonomiska aspekten av orättvisa undervärderas 
och den kulturella aspekten övervärderas.522 Young och Honneth 
delar ståndpunkten att fördelning och erkännande bör förstås till-
sammans och att dess orsaker och konsekvenser samverkar. Fraser 
menar att det är viktigt att tala om ekonomiskt rotade och kultu-
rellt rotade orättvisor eftersom erkännanderättvisa annars riskerar 
att motverka fördelningsrättvisa. Honneth å andra sidan är av åsik-
ten att all slags orättvisa går att förstås och formuleras genom ett 
erkännandeparadigm. Han ger med andra ord erkännandeparadig-
met företräde. Youngs diskussion formulerar istället en integrerad 
modell för fördelnings- och erkännandeorättvisa, även om det är 
erkännandeorättvisa som ges större utrymme i diskussionen.

Relationen mellan rättvisa och erkännande
Jag menar att det finns en begreppslig koppling mellan begreppen 
rättvisa och erkännande, via föreställningen om identitet, social 
grupp och olikhet och dess betydelse för erfarenheter av orättvisa 
och misserkännande. Krav om erkännande motiveras teoretiskt ge-
nom en föreställning om rättvisa. Rättvisa vilar på en idé om alla 

521 De fem förtryckskategorierna är: exploatering, marginalisering, maktlöshet, 
kulturell imperialism och våld

522 Fraser 1997, 194
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människors lika värde. Young gör en distinktion i tolkningen av 
jämlikhet mellan å ena sidan ett assimilationsideal och å andra 
sidan en olikhetspolitik. Enligt ett assimilationsideal tolkas jäm-
likhet som ett perspektiv på likabehandling som vilar på en före-
ställning om opartiskhet, vilket innebär att en deskriptiv likhet 
styr vad som tolkas som likabehandling. Den deskriptiva likheten 
medverkar till assimilationistisk förväntan på personer genom att 
alla behandlas som om det förelåg en likhet (i erfarenhet, behov 
och förutsättningar). Enligt olikhetspolitik tolkas istället jämlik-
het enligt ett flerstämmighetsideal där alla personers deltagande 
och inklusion betonas. Detta jämlikhetsperspektiv kan innebära 
att särbehandling förespråkas och Young föreslår exempelvis sär-
skild grupprepresentation av förtryckta grupper i beslutsfattande 
sammanhang.523

Likabehandling är, liksom människovärdesprincipen, en regu-
lativ princip, det vill säga ett ideal att sträva mot. Jag menar att 
sådana regulativa principer har en normativt viktig funktion. Det 
är särskilt viktigt att kunna hänvisa till dessa som motivering för 
att påvisa moraliska tveksamheter och föreslå moralisk förändring. 
Jag menar dock att de är för abstrakta och generaliserande för att 
vara relevanta i sig, mer än som motivering för att åtgärder är på-
kallade. Det krävs specificitet och kontextualitet för att avgöra hur 
rättvisa förverkligas, människovärdet och likabehandlingsprinci-
pen. Likabehandlingsprincipen riskerar att utan situerad specifice-
ring motverka sitt eget syfte och istället bidra till att människor 
behandlas olika.

Rättvisa och erkännande förefaller vila på en gemensam nor-
mativ intention. Jag tolkar erkännandebegreppet som en vidare-
utveckling eller specificering av rättvisa. Det handlar om rättvisa 
med fokus på grupp- och olikhetsbaserad orättvisa och som res-
pektfull ömsesidighet mellan människor ’som/den de är’, utan krav 
om anpassning och utan hänvisning till deskriptiv likhet.

Erkännande relaterar till erfarenheter av orättvisa i relation till 
identitetskategorier och olikhet.  Young förespråkar gruppbaserade 
åtgärder för att förverkliga konkret och situerad rättvisa. Jag tol-
kar Youngs implicita erkännandebegrepp som innehållande både 
föreskrivande element och en hänvisning till ömsesidighet. Young 

523  Young 1990, 158
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förefaller dock vara av åsikten att det är det föreskrivna erkännan-
det som är av vikt att fokusera på som åtgärd för att förverkliga 
rättvisa och som en åtgärd för att främja ömsesidigt erkännande. 
Det ömsesidiga erkännandet är idealet för hennes diskussion och 
förhoppningen för den flerstämmiga allmänheten. 

Honneth poängterar allas rätt till självförverkligande, men spe-
cificerar inte hur det ska ske. Han fokuserar det som jag kallat öm-
sesidigt erkännande. Fraser menar att det väsentliga att korrigera 
är statusobalansen som reproducerar misserkännanden och orätt-
visa, allt erkännande måste orienteras efter i vilken mån det också 
resulterar i statusbalans och ökat deltagande på lika villkor. Fraser 
är noga med att erkännande inte kan berättigas om det riskerar att 
orsaka ökad eller ny orättvisa eller misserkännande på annat håll, 
särskilt då det riskerar att resultera i fördelningsorättvisa. Fraser 
fokuserar det som jag kallat föreskrivet erkännande. Butler beto-
nar begriplighetens villkor för igenkännande som en förutsättning 
för att erkännande ska kunna ske, samt självkategoriseringens och 
självförståelsens villkor för den möjliga existensen som person och 
människa. Självkategorisering, begriplighet och igenkännande ut-
gör tillsammans villkor för att ett levbart liv ska vara möjligt som/
den en är genom självidentifikation. Butler fokuserar, liksom Hon-
neth, det jag kallat ömsesidigt erkännande.

Erkännandebegreppet

Erkännande handlar om respekt inför andra personer och allas rätt 
’att vara som/den de är’. Respekten är idealt ömsesidig och ovillko-
rad. Att den är ömsesidig innebär att respekten inte är en handling 
som går i en riktning, utan sker i samspel och dialog med andra. 
Butler påpekar hur människors möjlighet till existens är beroende 
av utomslighet, det vill säga av förekomsten av normer och före-
ställningar om möjliga kategorier som först existerar utanför de 
personer vars existens det gäller.524 Att respekten är ovillkorad 
innebär att den inte avkräver anpassning som villkor. Anpassning 
innebär alltid en begränsning och förminskning eller förvanskning 
av personen ifråga. 

524  Butler 2004, 32
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Respekt handlar om att se personen ’som/den hen är’. Jag påmin-
ner om tankefiguren ’att vara som/den en är’ och dess syfte att 
möjliggöra tal om identitet och erfarenheter av äkthet utan att 
essentialisera varken föreställningen om identitet eller äkthet. ’Att 
vara som/den en är’ fungerar som en kanal för att tala om och re-
latera till identitet i en erfarenhetsmässig mening, utan att göra 
anspelningar på en verklighet. Respekt för personers rätt ’att vara 
som/den de är’ innebär respekt inför personers självförståelse och 
självidentifierade erfarenheter av en personlig identitet.

Solidaritet berör dels respekten inför människors personliga 
identitet och dels en gemensam strävan efter grupp- och olikhets-
baserad rättvisa och erkännande. Respekten för personlig identitet 
och grupptillhörighetens betydelse i människors liv relaterar till 
de tematiska kategorierna som tillsammans utgör vad jag kall-
lar rättvisa som erkännande: självförverkligande, social jämlikhet 
(deltagande och inklusion), äkthet, igenkännande och solidaritet.

Social jämlikhet och solidaritet befinner sig på en annan bety-
delsenivå, de motiverar rättvisa och erkännande snarare än de är 
betydelsebärande inslag i dem. Jag menar att respekt är själva kär-
nan i erkännandehandlingen. Det som respekteras är människors 
värdighet som hör samman med den personliga identiteten, den 
egna självförståelsen. 

Föreskrivet och ömsesidigt erkännande
Det ömsesidiga erkännandet kan egentligen inte föreskrivas, utan 
sker i möten och bygger på personlig intersubjektiv respons. Det 
föreskrivna erkännandet blir i en mening inte ett reellt erkännande 
eftersom det vilar på ett föreskrivande och inte på en spontan re-
spons, och är påkallat på grund av en avsaknad av ömsesidigt er-
kännande. Erkännande förstås som en handling som sker spontant 
i möten som bygger på tilltro, tilltal och respons, inte genom ett 
föreskrivet tvång eller som en regelpåföljd. 

Erkännande relaterar till den moraliska termen respekt och 
kännetecknas av en attityd av hänsyn mellan ett subjekt och ett 
objekt. Det innebär ett bortseende från egoistisk hänsyn till för-
mån för hänsyn till en annan persons behov, krav eller intresse. Det 
skiljer sig från kärlek till en annan person genom att vara en im-
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personell respons gentemot personen.525 Den moraliska kategorin 
respekt relaterar på så sätt till det föreskrivna erkännandet genom 
att vara resultatet av ett påbud som bland annat föreskriver bort-
seende av den egna hänsynen till förmån för hänsyn till någon an-
nan. En åtskillnad mellan respekt och erkännande, som jag tolkar 
dessa termer, innebär att respekt karaktäriserar en attityd mellan 
ett subjekt och ett objekt emedan erkännande karaktäriseras av 
en ömsesidig respons mellan subjekt. Föreskrivet erkännande kan 
därmed liknas vid en plikt, det ömsesidiga erkännandet vid en 
responsiv handling som ett svar på ett mänskligt tilltal. 

Resonemanget innebär i en trans*kontext att juridiskt erkän-
nande av könstillhörighet är central för det föreskrivna erkännan-
det, medan självförståelse är centralt för det ömsesidiga erkän-
nandet. Den juridiska korrigeringen uppmanar därmed också till 
andra erkännandehandlingar, till exempel att examina och intyg 
bör ändras efter att personen i fråga erhållit nytt personnummer. 
Vidare att personens nya namn och pronomen som överensstäm-
mer med könstillhörigheten bör användas. Att personen i alla 
sammanhang och situationer blir bemött ’som den hen är’, vilket 
innebär att självförståelsen respekteras och den personliga iden-
titeten erkänns. Här blir det tydligt att de två typerna av erkän-
nande samverkar och att det normativa målet hos det föreskrivna 
erkännandet är ett ömsesidigt erkännande. 

I möten är personers självförståelse den avgörande kompas-
sen för ömsesidigheten som erkännande vilar på. Det föreskrivna 
erkännandet innebär en samhällelig betoning och förmedling av 
normer, värden eller regler. Exempel på föreskrivet erkännande är 
antidiskrimineringslagstiftningen. Den juridiska korrigeringen 
innebär ett viktigt dokument att ha i situationer där ett erkän-
nande, som respekt för självförståelse, inte föreligger. Det behövs 
en etik och en politik som främjar tillstånd och omständigheter 
som möjliggör erkännande i specifika fall där misserkännande rå-
der, det vill säga ett föreskrivet erkännande.

525  Stanford Encyclopedia of Philosophy, uppslagsord: respect. http://plato.stanford.edu 
(100912) 
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Sammanfattning

I detta kapitel har jag diskuterat olika sätt att förstå erkännande 
på. Jag har infört en distinktion mellan föreskrivet och ömsesidigt 
erkännande, där det föreskrivna representeras i lagstiftning ’poli-
cies’ och regler, medan det ömsesidiga erkännandet sker i mänsk-
liga möten och intersubjektivt. Jag har visat på en etymologisk 
koppling mellan erkännande och igenkännande som har visat sig 
vara en central aspekt av erkännande i en trans*kontext, liksom i 
Butlers diskussion om erkännande.

Jag har vidare karaktäriserat fem tematiska kategorier hos er-
kännandebegreppet som jag menar är centrala för att förstå erkän-
nande i relation till identitet och identitetspolitik, särskilt i en 
trans*kontext. Dessa kategorier är; självförverkligande, äkthet, 
social jämlikhet, igenkännande och solidaritet. Honneths erkän-
nandebegrepp korrelerar till självförverkligande, Frasers till social 
jämlikhet och Butlers till igenkännande. Youngs implicita erkän-
nandebegrepp korrelerar i olika utsträckning till både självförverk-
ligande, social jämlikhet och igenkännande samt till solidaritet, 
särskilt genom idealet om en flerstämmig allmänhet och asym-
metrisk ömsesidighet. Äkthetskategorin har betydelse genom 
det transbiografiska och transpolitiska talet, där det förekommer 
hänvisningar om erfarenhet av äkthet vilket därför förefaller vara 
av väsentlig betydelse för möjligheten att vara som/den en är. Jag 
har dock påpekat vikten av att förstå äkthet inte som en essentiell 
kategori, utan som ett tillrättaläggande av falska och förvanskade 
beskrivningar av den egna gruppen eller identiteten, samt i rela-
tion till vikten av erkännande av och respekt inför självförståelse.

Youngs erkännandebegrepp innebär en betoning av asymme-
trisk ömsesidighet genom lyssnande till andras berättelser om 
erfarenheter och perspektiv på den sociala verkligheten. Vidare 
betonas vikten av föreskrivet erkännande i det att institutionel-
la förutsättningar för självbestämmande och självutveckling bör 
främjas så att en flerstämmig allmänhet till vilken alla har till-
träde och möjlighet att framträda i som/den de är, utan krav om 
anpassning och utan begränsning av den de är. Jag tolkar Youngs 
erkännandebegrepp som ömsesidig respekt för olikheter genom 
möjligheten till utveckling och uttryck av den en är så att det blir 
möjligt att i alla sammanhang vara som/den en är.
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Kapitel V

Att vara som/den ‘en’ är; 
från könsbinaritet till  
könsmångfald 

Each social reality presents its own unre-
alized possibilities, experienced as lacks 

and desires. Norms and ideals arise from 
the yearning that is an expression of free-
dom: it does not have to be this way, it could 
be otherwise. Imagination is the faculty of 
transforming the experience of what is into a 
projection of what could be, the faculty that 
frees thought to form ideals and norms.”526

Citatet visar på en viktig funktion hos fantasins och visionens 
normativa möjligheter. Genom att undersöka orättvisor och 

genom lyssnande till erfarenhetsberättelser blir det möjligt att 
förstå underliggande normativa möjligheter som uttrycks genom 
avsaknad av möjligheter och krav om rättvisa. Young hävdar att 
det är ett uttryck för frihet, en övertygelse om att det skulle kunna 
vara på ett annat sätt. Den normativa fantasin fyller i luckor som 
den uttryckta avsaknaden påvisar. Min förhoppning är att detta 
kapitel ska kunna presentera några sådana normativa möjligheter 
som uttrycks både genom det transbiografiska och det transpo-

526  Young 1990, 6
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litiska talet om identitet, rättvisa och erkännande. Genom dessa 
hoppas jag vidare kunna formulera rörliga normer och principer 
som uttrycker en situerad vision av en rättvis och möjligare värld.

De tidigare kapitlen har avhandlat transbiografiska erfarenhe-
ter av identitet, transpolitiska krav om rättvisa och erkännande, 
Iris M. Youngs rättvisebegrepp i tematiska kategorier samt erkän-
nandebegreppets tematiska kategorier. Syftet med dessa kapitel 
har varit att undersöka trans*kontextuella förståelser av identi-
tet, rättvisa och erkännande för att kunna formulera en situerad 
förståelse av begreppen och deras inbördes relationer. Särskilt 
Youngs implicita erkännandebegrepp, det jag kallar rättvisa som 
erkännande har undersökts. Det som framkommit är att synlig-
het och igenkännande är centrala teman i det transbiografiska 
talet. Det transpolitiska talet fokuserar autonomi och frihet från 
tvång. Youngs rättvisebgrepp motiveras av social jämlikhet och 
innehåller två centrala tematiska kluster; demokrati och erkän-
nande. Demokratiklustret innehåller självbestämmande samt 
deltagande och inklusion, erkännandeklustret innehåller självut-
veckling men överlappar det demokratiska temat genom att också 
betona deltagande och inklusion. Erkännandebegreppets centrala 
tematiska kategorier (i min tolkning) är självförverkligande, äkt-
het, social jämlikhet, igenkännande och solidaritet. Igenkännande 
och synlighet återkommer som en väsentlig tematik i relation till 
trans*kontexten. Vidare är syftet att mot bakgrunden av den si-
tuerade förståelsen formulera en möjlig(görande) erkännande-etik 
som är särskilt relevant i en trans*kontext, men som också säger 
något väsentligt om grupp- och olikhetsbaserad orättvisa och mis-
serkännande. 

I detta kapitel ämnar jag att formulera en möjlig(görande) er-
kännande-etik, motiverad av en transmöjliggörande intention och 
tänkt att fungera som en transmöjliggörande etisk vägledning. 
Jag kommer att diskutera begränsningar och möjligheter hos en 
möjlig(görande) erkännande-etik genom att för det första att dis-
kutera identitetspolitiska och erkänannde-etiska dilemman. Dessa 
dilemman belyser både teoretiskt normativa och praktiskt politis-
ka problematiker för identitetspolitiska strävanden, men också för 
en erkännande-etik. Ett dilemma kännetecknas av att det framstår 
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som ett omöjligt val mellan två eller flera möjliga, till synes oför-
enliga handlingsalternativ. Jag kommer att formulera flexibla kon-
textbaserade och specificerade erkännande-etiska principer som är 
särskilt relevanta i en trans*kontext. Förhoppningen är att de ska 
fungera vägledande och inte som fastslagna sanningar. Att de är 
specificerade innebär att de utgår från en etisk princip som anpas-
sas, genom specificering, till en konkret situation och kontext. En 
specificerad princip kan förankra och förtydliga tillämpningsom-
rådet samt visa på undantag från en universell princip. Termen 
princip har en universalistisk klangbotten, de principer jag ämnar 
formulera är snarare att betrakta som vägledande genom att visa 
på möjliga framkomliga stigar till ett visst mål. Beroende på si-
tuation och kontext kommer någon vara att föredra vid ett visst 
tillfälle, liksom en annan vid något annat tillfälle. 
Som jag har påpekat tidigare ska vägledning här förstås som en 
kontrast till termen sanning. Termen vägledning är vald för att 
betona att det är ett förslag i en pågående diskussion om rättvisa 
och erkännande i relation till identitet och identitetspolitik. Att 
den är etisk innebär att den syftar till att undersöka underliggande 
normativa antaganden och föreslå erkännande-etiska principer som 
är praktiskt relevanta och samtidigt öppna och rörliga.

Det politiska talet om identitet, rättvisa och 
erkännande

I det som följer kommer jag att sammanfatta och diskutera olika 
tal och teman från både den transbiografiska och den transpolitiska 
kontexten. Vissa berättelser och teman i trans*kontexten är sär-
skilt moraliskt intressanta.

Några transpolitiska framsteg har redan gjorts, ett sådant är att 
könsöverskridande identitet och uttryck har fått status som dis-
krimineringsgrund i diskrimineringslagstiftningen, vilket inne-
bär att transpersoner sedan januari 2009 har ett lagstiftat skydd 
mot diskriminering.527 Även i fråga om möjlighet till namnbyte, 
som har varit en viktig transpolitisk fråga, har framsteg gjorts. Jan 
Olov Madeleine Ågren fick 10 november 2008 rätt i länsrätten (ef-

527  Se, http://www.do.se/ (100305)
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ter avslag hos skatteverket) att lägga till Madeleine till sitt namn. 
Detta fastslogs i regeringsrätten 9 september 2009. Motiveringen 
hänvisar till valfrihet och att det är en personlig angelägenhet (som 
kan tolkas som en indirekt referens till integritet). ”Valet av för-
namn är en så personlig angelägenhet att en omfattande valfrihet 
måste tillerkännas den enskilde. Särskilt gäller detta när en myn-
dig person önskar byta ut eller, som i förevarande fall, lägga till ett 
förnamn.”528 

Villkorad identitet 
Jag menar att en identitet är villkorad när det ställs villkor på 
personer för att ha möjlighet att vara och uttrycka sig ’som/den de 
är’. Ett sådant villkorande av identiteten innebär en brist på själv-
bestämmande, integritet och självutveckling. 

Av detta följer; 1) att en transperson för att vara ’som/den hen 
är’ åläggs att uppfylla särskilda villkor, juridiska, diagnostiska, so-
ciala och samhälleliga, samt att a) personens identitet blir granskad 
och bedömd, samt att b) en risk för att identiteten underkänns 
föreligger. Vidare 2) att några personers självförståelse och självi-
dentifierade identitet inte är möjlig genom att vederbörande inte 
lever upp till de villkor som ställs. Ytterligare 3) andra personers 
självförståelse är och förblir omöjliga genom att den tillgängliga 
föreställningsvärlden inte rymmer verktyg att känna igen dessa. 
Existensen av specificerade villkor möjliggör vissa identiteter, men 
kontrollerar också vem det är möjligt att vara och hur. 

Vilka är då de villkor som ställs på transpersoner? De lagstad-
gade villkoren (idag)529 är krav om att den vårdsökande ska vara: 
1) steril 2) ogift 3) svensk medborgare och 4) 18 år eller äldre. Ett 
krav som inte är lagstadgat, men som kommit att bli praxis är 
kravet att om att vederbörande ska vara konstaterat transsexuell.530 
Det avgörs med hjälp av diagnostiska manualer. Transsexuella per-
soner genomgår en omfattande psykiatrisk utvärdering i syfte att 
säkerställa att det handlar om transsexualism och att könskorrige-

528  Ur regeringsrättens beslut, från trollhares blogg, http://trollhare.wordpress.
com/2009/09/29/grattis-madeleine/ (100321)

529  Vid tryckningen av denna avhandling, 101001

530  Socialstyrelsen 2010, 15.
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ring därför är rätt behandling. Detta görs för att motverka ånger-
fall. Det är en speciell omständighet att som person få sin identitet 
undersökt och bedömd under en lång tid och kan upplevas inte-
gritetskränkande. Ovissheten om huruvida en kommer att passera 
som godkänd för könskorrigering upplevs av många som svår att 
hantera.  Den många gånger långa väntetiden innebär också en 
frustration.

Steriliseringstvånget innebär ett omfattande ingrepp i kroppen 
och därmed också den personliga integriteten. Att inte ha kvar den 
reproduktiva förmågan är ett konkret villkor för att erhålla till-
stånd för könskorrigering. Från transpolitiskt håll ställs krav om 
självbestämmande över det egna handlandet och den egna krop-
pen, och rätt till reproduktion och föräldraskap på samma villkor 
som andra i samhället. Framför allt framställs rätten till att inte 
tvingas till sterilisering mot sin vilja.

Den som inte kan eller vill anpassa sig till de villkor som ställs 
riskerar att hamna i ett identitetslimbo. Möjlighet till uttryck av 
den egna självförståelsen blir omöjlig, liksom att vara och bli igen-
känd av andra ’som/den en är’. Det innebär i många fall osynlighet, 
vilket innebär ett icke-vara ’som/den en är’. 

Villkorandet sker (framförallt) inom tre områden; medicinen/
vården, juridiken och i mellanmänskliga möten. I möten är igen-
kännbarhet grundläggande och villkorat av könsbinära normer. 
Villkoren utgörs i dessa fall av begriplighetsnormer. Igenkänning 
är villkorat genom begriplighet, vilket därigenom är en förutsätt-
ning för erkännande. När igenkännande inte är möjligt genom att 
det inte finns ramar för att begripliggöra förevarande katgegori-
möjligheter följer osynlighet och icke-vara, identitet är därmed 
omöjliggjord. 

Att villkora identitet och möjligheten att ”vara som/den en är” 
menar jag resulterar i misserkännande. Möjligheten till självförstå-
else, självförverkligande och självuttryck begränsas, vilket innebär 
misserkännande och förtryck och resulterar i underrepresentation 
och exkludering. Jag tolkar erkännande som att den personliga 
identiteten (självförståelsen) är möjlig att uttrycka utan villkor 
och restriktioner. Misserkännande är då detsamma som att villkora 
möjligheten till självförståelse och självuttryck. 
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Kravet om sterilisering

”Jag får inte bli mamma. Jag får inte bilda en egen familj. Jag 
anses vara en dålig förälder, en dålig förebild, en perversion, en 
lägre stående individ. Untermensch… Jag bytte kön, även om 
jag till stora delar alltid varit densamma som jag är idag. Jag 
bytte bort en delaktighet i samhället mot utanförskap och en 
värld av förbud och särbehandling. I samma stund jag inte stod 
ut längre förlorade jag också mina mänskliga rättigheter. Det 
kom plötsligt. Det var värre än jag trodde. Jag förlorade min 
rätt att vara en medborgare bland alla andra, en människa, en 
individ med samma möjligheter som alla ni andra. Jag tvinga-
des ge upp min möjlighet till barn och tvångssteriliserades. Jag 
var inte längre välkommen. Jag var inte längre duglig.” 531

Steriliseringskravet har kommit att bli omdiskuterat, särskilt se-
dan Amanda Brihed publicerade en debattartikel i Aftonbladet 
om känslorna kring sin egen tvångssterilisering. Citatet uttrycker 
samma erfarenhet av avhumanisering som framkommit i det trans-
biografiska kapitlet.

Könstillhörighetsutredningen föreslår att ändra steriliserings-
kravet till ett krav om avlägsnande av könskörtlar.532 Socialsty-
relsen föreslår istället att helt ta bort steriliseringskravet utan att 
ersätta det med något.533 Kravet om sterilisering för att erhålla 
tillstånd för juridisk fastställelse uppfattas som en kränkning. 

Steriliseringskravet innebär flera saker; 1) ett tvång och ett 
fysiskt ingrepp (intrång) 2) en kränkning av självbestämmande, 
personens möjlighet att bestämma över sin egen kropp och fram-
tida möjlighet att bli förälder 3) kränkning av integriteten, både 
kroppslig och personlig 4) nedvärdering av personens förmåga att 
fungera som förälder 5) antagande om naturligt föräldraskap och 
manlighet och kvinnighet och/eller 6) en antagen könskontrast 
vad gäller föreställningen om en gravid och födande man eller en 
spermiegivande kvinna.

531 Brihed 2010 

532  Se, SOU  2007:16

533  Se Socialstyrelsen 2010, 28
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För att ha möjlighet att ’vara som/den en är’ (genom könskorri-
gering) måste transsexuella personer dels acceptera åsikter om sig 
själv och sin egen olämplighet som förälder, intrång i den egna 
kroppen och dess förmågor, samt avstå från den reproduktiva för-
mågan. Det finns flera transsexuella föräldrar som både redan har 
barn innan de genomgått könskorrigering och de som skaffat barn 
efter juridisk könskorrigering. Exempel på det är Thomas Beattie 
vars graviditet som transsexuell man uppmärksammades i mass-
media:

“How does it feel to be a pregnant man? Incredible. Despite 
the fact that my belly is growing with a new life inside me, I 
am stable and confident being the man that I am. In a technical 
sense I see myself as my own surrogate, though my gender iden-
tity as male is constant. To Nancy, I am her husband carrying 
our child—I am so lucky to have such a loving, supportive wife. 
I will be my daughter’s father, and Nancy will be her mother. 
We will be a family.”534 

Ett annat exempel är Matt Price och Pat Califia:

”Matt and I are doing something most people take for granted. 
We are two people in love who live together and raise a child. 
We plan to be together for the rest of our lives. But our fa-
mily is not like other families, and so we are always afraid that 
some malicious person or powerful institution will take action 
against us and disrupt our lives. That’s because we are both 
transgendered men (female-to-male or FTM), and my boyfriend 
is the mother of my child”.535 

Det är flera olika moraliska frågeställningar inblandade i frågan 
om steriliseringskravet. Det handlar om: 1) rätten till självbestäm-
mande över den egna kroppen 2) det egna (framtida) handlandet 3) 
rätten till integritet, rätten att inte tvingas till ingrepp på kroppen 

534 Beatie 2008 

535 Califia-Rice 2000 
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som är ofrivilligt och innebär både risker och framtida konsekven-
ser för personen ifråga och 4) rätten till förmågan eller möjligheten 
att bli förälder. Därtill kommer en rättighet att inte bli nedvärde-
rad och stigmatiserad för den en är. 

”No one shall be forced to undergo medical procedures, includ-
ing sex reassignment surgery, sterilisation or hormonal therapy, 
as a requirement for legal recognition.”536

Ett relevant och centralt värde i sammanhanget är solidaritet, att 
visa om-sig-bryende för personers livsvillkor och låta det vägleda 
beslut i en fråga med så allvarliga konsekvenser för människor. 
Shildricks (feministiska) tolkningsförslag av självbestämmande 
innebär en inkorporering av om-sig-bryende och kontext i den mo-
raliska reflektionen. Enligt Youngs ideal om asymmetrisk ömsesi-
dighet handlar det om möten, kommunikation, gåvor och frågor. 
Det moraliska beslutsfattandet bör således göras utifrån principen 
om asymmetrisk ömsesidighet på frågan om steriliseringskrav. Det 
skulle kunna innebära att möta personer som berörs och att gå 
i dialog med dem, lyssna till deras erfarenhet och perspektiv på 
frågan och ställa frågor som gör det möjligt att förstå den andras 
perspektiv, intressen och erfarenhet. 

Steriliseringskravet vilar på ett argument om äkthet som grun-
dar sig i en föreställning (som är förankrad i de diagnostiska krite-
rierna) om att en (äkta) transsexuell kvinna eller man känner avsky 
inför den egna kroppen och att hen önskar att bli av med de delar 
av kroppen som påminner om eller bär spår av en manlig eller 
kvinnlig kropp. En önskan om att behålla reproduktiva organ fö-
refaller avslöja att det inte handlar om äkta transsexualism. 

536 RFSL 2007, 6. Utdraget är från  Yogyakartaprinciperna, en uttolkning av de 
mänskliga rättigheterna, specificerade i ett HBT – sammanhang, även Thomas 
Hammarberg, Europarådets kommissarie för mänskliga rättigheter refererar dessa 
i sin rapport om mänskliga rättigheter och könsidentitet, Human Rights and Gender 
Identity, issue paper https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1476365 (100927)
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”Marie Degerblad är överläkare och endokrinolog på Karolinska 
Universitetssjukhuset. Det senaste året har hon varit i kontakt 
med ett sextiotal patienter som genomgår hormonbehandling. 
De brukar längta efter att bli av med de hatade könsorganen. 
Om man inte vill det har jag svårt att se att man uppfyller di-
agnosen för äkta transsexualism, säger hon.”537 

Denna (diagnostiska) föreställning ligger delvis bakom sterilise-
ringskravet. Jag menar dock att detta inte borde formuleras som 
ett krav. Flera har också påvisat det oriktiga i att alla upplever 
avsky inför den egna kroppen. Det kan snarare vara så att handlar 
om en önskan om att korrigera kroppen så att den överensstäm-
mer med den inre erfarenheten av den egna könsidentiteten. Det 
finns också de som inte önskar korrigera kroppen utan bara den 
juridiska könstillhörigheten.

”I opted not to have a penis because I couldn’t afford it and I 
didn’t think the results were very good - it had nothing to do 
with wanting children because back then I didn’t think I’d ever 
have them.”538

Könstillhörighetsutredningens motivering för att kravet om att 
sterilisering ska ändras till avlägsnande av könskörtlar är vaga.539 
De hänvisar till äkthetsargumentet och till att det vanligaste är att 
transsexuella personer önskar sterilisering, samt till en idé om att 
det vore otänkbart att tänka sig en gravid man. 

”… det är uteslutet att en sådan situation [att en FtM transsex-
uell blir gravid och föder ett barn] skulle kunna tillåtas få 
uppstå.”540  

537   Ekselius 2008, 1 augusti. SvD 2008 

538 http://www.telegraph.co.uk/news/newstopics/howaboutthat/7079941/Worlds-
second-pregnant-man-expecting-baby-boy-next-month.html (100322)

539 Ändringsförslaget innebär  ingen förändring vad gäller möjligheten att skaffa 
barn, eftersom lagen om genetisk integritet reglerar möjligheten till assisterad 
befruktning. Lagen förbjuder surrogatmödraskap samt implantering av både 
spermier och ägg (samtidigt), så kallad ’dubbel donation’, vilket i praktiken innebär 
att enbart transsexuella kvinnor som lever med en annan kvinna kan utnyttja 
möjligheten att använda egna sparade könsceller.

540  KIM 2007, 4 
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Idag baseras steriliseringskravet på omgivningens attityd gente-
mot på transpersoner och könsvariation. Skälet för att inskränka 
människors frihet, begränsa deras valmöjligheter (möjligheten att 
välja föräldraskap) och göra icke frivilliga kroppsliga ingrepp lig-
ger snarare utanför transpersonen ifråga, i omgivande värderingar 
och människosyn samt i normer om föräldraskap. Den avgörande 
frågan blir då om enskilda personer bör fråntas rättigheter och fri-
heter (som tillkommer andra) på grundval av omgivningens vär-
deringar om dem? Frågeställningen relaterar till den erkännande-
etiska kategorin social jämlikhet och genom den till frågor om 
förmåga till självbestämmande.541

Autonomi och självbestämmande
Transpolitiska ståndpunkter och krav argumenterar ofta utifrån 
autonomiprincipen, till exempel när det gäller steriliseringskravet 
och rätt till självbenämning. Autonomibegreppet kan innebära fle-
ra saker och har också varit föremål för kritik. En fråga gäller därför 
i vilken mening det hänvisas till autonomi. Autonomi innebär en 
rättighet till att självständigt fatta informerade beslut som berör 
den egna personen. Margrit Shildrick kritiserar autonomibegreppet 
för att vara alltför isolationistiskt. Young problematiserar begrep-
pet genom att påpeka en inbyggd distans till andra människor och 
till omgivningen. Shildrick förespråkar att autonomi komplette-
ras med andra värden som om-sig-bryende och Young förespråkar 
en betydelseförskjutning av begreppet som innebär en hänsyn till 
människans relationalitet, Young föreslår en förståelse av begreppet 
som självbestämmande i meningen medinflytande snarare än det 
isolerade subjektets rätt att bestämma över sig själv. 542

”Autonomy is a closed concept, which emphasizes primarily ex-
clusion, the right to keep others out and to prevent them from 
interfering in decisions and actions… It should be distinguis-
hed from empowerment, which I define as participation of an 
agent in decisionmaking through an effective voice and vote. 
Justice requires that each person should have the institutiona-
lized means to participate in the decisions that affect her or his 
actions and the conditions of that action.”543

541  Hammarberg 2009

542  Young 1990,248 ff.

543  Young 1990, 251
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Det transpolitiska kravet om autonomi gäller framförallt den egna 
kroppen i relation till steriliseringstvånget, men också i relation 
till andra krav som ställs, både juridiska och diagnostiska för att 
erhålla möjlighet till korrigering. Jag tolkar krav om autonomi 
som ett uttryck för anspråk om erkännande för personen ’som/den 
hen är’ utan krav om anpassning och begränsning av personen. 
Den personliga autonomin måste garanteras personer ’som/den de 
är’, inte som någon annan eller mot villkor om anpassning. Erkän-
nande innebär respekt för en persons integritet. 

Frihet hör normativt samman med autonomi och självbestäm-
mandebegreppet och är därmed ett centralt värde på den transpo-
litiska normativa kartan. Frihet kan förstås som 1) frihet till något 
(ett positivt värde, exempelvis delaktighet) 2) frihet från något 
(tvång) 3) frihet som förmåga 4) som möjlighet 5) som valfrihet 
eller 6) som självbestämmande. Ofta samspelar dessa dimensioner 
i anspråk om frihet. Särskilt relationen mellan frihet och möjlig-
het, valfrihet samt självbestämmande är intressant ur ett transpo-
litiskt perspektiv. Dimensionerna hos begreppet frihet överlappar 
varandra och är i vissa fall varandras förutsättningar. Transpolitiskt 
handlar det framförallt om kroppslig autonomi, konkret om möj-
ligheten att själv fatta beslut som påverkar den egna kroppen och 
att ha medinflytande i beslut som rör förutsättningarna för kropps-
lig autonomi i trans*kontexter. RFSL talar om kroppslig autonomi 
som rätten att använda, forma och benämna den egna kroppen.544 
Transpolitisk autonomi handlar också om självförståelse och själ-
videntifiering, rätten att benämna sig själv samt respekt för själv-
förståelsen, vilket överlappar självutveckling. Frihet och autonomi 
förutsätter förekomsten av både självutveckling, integritet, själv-
förståelse och självbestämmande. Jag konstaterar att autonomi och 
frihet är centrala normativa teman i det transpolitiska talet.

Vidare föreligger ett fokus på personlig identitet och före-
ställningar om ett själv, vilket återaktualiserar diskussionen om 
identitet och essentialistiska föreställningar. Transpolitiskt tal om 
identitet och krav om rättvisa hänvisar till ett själv, särskilt de 
möjligheter en eftersträvar, som självidentifikation, självbenäm-
ning, självförståelse, självbestämmande och självförverkligande. 

544 RFSL 2005, 3 
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Det innebär en centrering av självet, varpå olika normativa aspek-
ter i relation till identitetsbaserad politik vilar. Ett erkännande 
kommer i detta fall att handla om erkännandet av en personlig 
identitet, av möjligheten ’att vara som/den en är’. Det föranleder 
vidare respekt för självförståelse och därmed till möjligheten att 
själv identifiera sin personliga identitet, benämna den och förverk-
liga både den personliga identiteten och inneboende förmågor och 
möjligheter ’som/den en är’. Vidare är det av vikt att allas möjlig-
het till medinflytande i beslut som berör den egna identiteten och 
den egna kroppen samt till självuttryck av partikulära perspek-
tiv, erfarenheter och intressen som är kopplade till den personliga 
identiteten. Erkännande-etiskt innebär detta respekt inför person-
lig självförståelse och personligt självbestämmande.

Frihet som förmåga och möjlighet har betydelse i en 
trans*kontext, särskilt i relation till delaktighet och inklusion. 
Ett erkännande av den personliga identiteten innebär också ett 
synliggörande och hörgörande av identiteten och de olikheter som 
hör samman med den. Särskilt respekt inför självförståelse och ut-
tryck av den innebär att identiteten blir synlig och hörd. Synlig-
heten och det möjliga lyssnandet medger begriplighet och där-
med igenkännande. Dessa är av central betydelse för erkännande 
i en trans*kontext. Synliggörande är en viktig identitetspolitisk 
strategi och synlighet är en grundläggande aspekt för deltagande 
och inklusion i sociala och samhälleliga sammanhang. Synlighet är 
därmed också direkt kopplat till igenkännande, det att vara möjlig 
att känna igen, att vara kategoriserbar som (könad) människa och 
som person. Synlighet är på så vis en förutsättning för förändring, 
samtidigt som förändring en förutsättning för synlighet. För att 
synliggöra trans*personer i syfte att erkänna könsvariation måste 
den sociala och kulturella föreställningsvärlden förändras så att 
den inkluderar en större variation av könsmöjligheter.

Rätten till juridiskt erkännande utan medicinsk korrigering
Enligt nuvarande lag består den könskorrigerande processen av en 
juridisk och en medicinsk del. Den juridiska innebär ändrat per-
sonnummer och rätt att ändra förnamn. Den medicinska korrige-
ringen består (vanligen) av tre delar; sterilisering, hormonell och 
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kirurgisk korrigering. Sterilisering (eller att av andra skäl är steril) 
är idag545 ett villkor för att erhålla tillstånd till juridisk korrigering. 
Den juridiska korrigeringen innebär ett statligt erkännande av den 
personliga självförståelsen, i och med denna betraktas personen of-
ficiellt som tillhörande den självidentifierade könstillhörigheten. 
För att få fastställelse av den nya könstillhörigheten (den juridiska 
korrigeringen) krävs ett intyg på genomförd sterilisering. För att 
erhålla tillstånd för korrigering krävs, enligt praxis, att personen 
i fråga erhållit diagnosen transsexualism och anses ha medicinska 
och psykosociala förutsättningar att genomgå behandlingarna, och 
att personen är övertygad om att hen vill genomgå en fullständig 
könskorrigering.546 Vidare krävs att personen är ogift, minst 18 år, 
svensk medborgare och steril.547

Den sammanhållna hanteringen innebär att ärenden för till-
stånd bedöms av en och samma instans, Rättsliga rådet vid Soci-
alstyrelsen. I den grupp som gör bedömningen sitter läkare som 
varit inblandade i utredningen och behandlingen av den sökande. 
Detta är patientföreningen Benjamin kritiska mot.548 De önskar 
att bedömningen istället avgörs av länsrätten. KIM (Kön, Iden-
titet, Mångfald) och RFSL har däremot inget att invända mot att 
frågan avgörs av Rättsliga rådet, men efterfrågar åtskilda processer 
vad gäller den juridiska och den medicinska korrigeringen. Skälet 
för en sådan åtskillnad är att det skulle kunna innebära en möjlig-
het att få fastställelse av könstillhörighet utan medicinsk korrige-
ring.549 Socialstyrelsen föreslår också en sådan åtskillnad.550

Steriliseringskravet för att få tillstånd till juridisk korrigering 
innebär att utredningstiden blir lång, eftersom det är viktigt att 
inte fatta irreversibla beslut som innefattar fysiska ingrepp som 
personen ifråga kan komma att ångra. Därför ställs krav om att 
personen ”… är konstaterat transsexuell, samt att han eller hon 
sedan avsevärd tid upplever att han eller hon tillhör det motsatta 

545  Vid tidpunkten för denna avhandlings tryckning, 101001

546  Socialstyrelsen 2010, 11

547  Lagen (1972:119) om fastställelse av könstillhörighet i vissa fall

548 Föreningen Benjamin 2007 

549 RFSL 2007, KIM 2007 

550  Socialstyrelsen 2010, 10 
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könet, uppträder i enlighet härmed och även fortsättningsvis kan 
antas leva i en sådan könsroll.”551 Diagnosen är egentligen inte ett 
krav enligt lagen för att få tillgång till könskorrigering, men har 
kommit att bli praxis.552 

Föreningen KIM påpekar att det diagnostiska kravet om att 
uppträda i enlighet med det önskade könet ger uttryck för en fö-
reställning om att det finns en korrekt roll för män och en korrekt 
roll för kvinnor. Detta är problematiskt i sig då det kan anses både 
otidsenligt, bakåtsträvande och oförenligt med jämställdhetsträ-
van. Ett viktigt element i jämställdhetsarbetet har varit att bryta 
ner föreställningar om att vissa roller naturligt hör samman med 
ett särskilt kön eftersom det innebär en begränsning i människors 
valfrihet, villkor och möjligheter. För transsexuella innebär det 
konkret att inte vara fri att själv forma den egna könsrollen och 
könsidentiteten oavsett könstillhörighet och könsuttryck. Detta 
krav innebär att transsexuella personers livskvalitet och livssitua-
tion beror på förmågan att känna till, känna igen och uttrycka 
socialt konstruerade normer för kön, könsuttryck och könsroller. 
Det förefaller vara ett krav som innebär begränsning av männis-
kors livs- och handlingsutrymme, vilket innebär en kränkning av 
den egna personens integritet.553

Den långa utredningstiden kan innebära psykologiska svårig-
heter av flera anledningar, bland annat eftersom det är en oviss tid 
under vilken det egna sättet att vara en person, man eller kvinna är 
föremål för värdering och bedömning. Före den juridiska korrige-
ringen krävs att den vårdsökande genomgår ett så kallat Real Life 
period, vilket innebär att vederbörande under en period ska leva i 
enlighet med den självidentifierade könstillhörigheten för att på-
visa att hen klarar det och att önskan om könskorrigering är seriös 
och består. Flera transpolitiska organisationer har kritiserat kravet 

551  SOU, 2007:16, 112

552  Socialstyrelsen 2010, 47

553 Visserligen finns det ett outtalat krav om anpassning till könsnormer även för icke 
transidentifierade personer som kan uppfattas som tvingande och hindrande (vilket 
är ytterligare ett skäl till varför erkännande av mångfald av könsidentiteter och 
könsuttryck är viktigt i ett samhällsperspektiv). Men det kravet innebär inte att 
personens möjlighet att leva och erkännas som/den man är kringskärs i rent juridisk 
bemärkelse.
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om Real Life Period, framförallt eftersom det är svårt att leva i den 
självidentifierade könsidentiteten utan stöd av exempelvis hormo-
ner, kirurgi eller korrekta identitetspapper. Det har också påpekats 
att risken för att utsättas för våld om en har svårighet att passera 
ökar, eftersom personer då exponeras som könsospecifika, eller som 
män utklädda till kvinnor eller kvinnor utklädda till män. Från 
transpolitiskt håll har det också påpekats att det i vissa fall är irre-
levant då en person redan kan ha levt enligt den självidentifierade 
könstillhörigheten ibland i flera år innan en söker vård. I sådana 
fall uppfattas det som ett onödigt tvång och en onödig kontrol-
linstans för att tillåta könskorrigering.554 Flera av de transpolitiska 
organisationerna menar att om en reversibel, juridisk könskorri-
gering var möjlig att tillgå utan medicinsk korrigering skulle det 
underlätta det vardagliga livet för transsexuella, särskilt för unga 
transsexuella samt för personer med andra könsvariationer. 

Naturlighets- och äkthetsargument
Könstillhörighetsutredningen (SOU 2007:16) argumenterar, sär-
skilt vad gäller steriliseringskravet, utifrån föreställningar om na-
turlighet. Resonemanget framträder i förslaget om att ersätta kra-
vet om sterilisering med ett krav om avlägsnande av könskörtlar. 
Argumenteringen följer två linjer vilka båda kan föras tillbaka på 
föreställningar om naturlighet. I utredningen står det:

”Det har framkommit att det utomlands lär ha inträffat att 
en biologisk kvinna som hade bytt könstillhörighet till man 
men som inte genomgått någon könskorrigerande operation, 
gjorde ett tillfälligt uppehåll i sin testosteronbehandling, blev 
gravid och födde ett barn i sin manliga könstillhörighet. Detta 
torde givetvis vara ett extremt undantagsfall. Det framstår som 
troligt att en biologisk kvinna, som fått sin könstillhörighet 
ändrad till att vara man, skulle betrakta det som onaturligt att 
genomgå en graviditet och föda ett barn, eftersom det är något 
som är så intimt förknippat med att vara kvinna. Likväl fram-
står det som uteslutet att en sådan situation skulle kunna tillåtas få 
uppstå.”555 (min kursiv)

554 Socialstyrelsen 2010,  40 f.

555  SOU 2007:16, 115 
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För det första hänvisas till argument som går tillbaka på en di-
agnostisk föreställning om att transsexualism innebär en önskan 
om ett avlägsnande av de reproduktiva organen. För det andra 
har RFSL och KIM påpekat att argumentationen för vikten av att 
transsexuella personer som genomgår könskorrigering inte bör ha 
kvar sin reproduktiva förmåga bottnar i föreställningar om det 
naturliga föräldraskapet, samt om naturlig manlighet och kvinn-
lighet. Båda argumenten bottnar i en föreställning om hur det 
är naturligt att vara transsexuell, man eller kvinna och hur det 
är naturligt att känna inför den egna könsidentiteten. Det före-
faller vara så att det existerar en förväntan om ett motstånd mot 
kroppsliga spår av den ’gamla’ könstillhörigheten, vilket har att 
göra med  att vissa transsexuella känner så, samt att en föreställer 
sig en könsidentitet  som ’ren’, det vill säga fri från inblandning 
av andra kroppsligheter och uttryck. Eftersom transsexualism krä-
ver erkännande och vårdgivande åtgärder finns ett outtalat krav 
om motinsats, ett sådant är förväntan om en identitetsmässig 
tydlighet och symmetrisk koherens. Kravet om identitetsmässig 
koherens hänvisas till den irreversibla könskorrigeringen i syfte 
att försäkra sig om att inga irreversibla beslut fattas på felaktiga 
grunder. En önskan om att behålla de reproduktiva organen anses 
vara en berättigad misstanke om att personen inte är konstaterat 
(äkta) transsexuell. Thomas Beattie berättar om erfarenheten som 
transsexuell barnafödande man:

”How does it feel to be a pregnant man? Incredible. Despite 
the fact that my belly is growing with a new life inside me, I 
am stable and confident being the man that I am. In a technical 
sense I see myself as my own surrogate, though my gender iden-
tity as male is constant. To Nancy, I am her husband carrying 
our child—I am so lucky to have such a loving, supportive wife. 
I will be my daughter’s father, and Nancy will be her mother. 
We will be a family.”556 

Citatet visar på den faktiska komplexitet som könsuttryck och 
könstillhörighet kan innehålla, och dess enkelhet, ”… To Nancy, 
I am her husband, carrying our child...” Bakom naturlighetsfö-

556 Beatie 2008, 3  
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reställningen återfinns en biologistisk tolkning av att skillnaden 
mellan män och kvinnor är att män producerar spermier och där-
med kan bli fäder, kvinnor producerar ägg och kan därmed bli 
mödrar. Det ges inget utrymme i diskussionen att det skulle 
kunna vara en fråga om män som producerar ägg och därmed blir 
fäder, eller kvinnor som producerar spermier och därmed blir möd-
rar.557 Skillnaden är föreställd, menar jag, vilket innebär att det är 
möjligt att förändra den imaginära föreställningsvärlden som om-
ger för föräldraskap och normer om manlighet och kvinnlighet så 
att den inrymmer gravida män och spermieproducerande kvinnor 
samt andra könsvarierade personer och föräldrar. 

Mellan- och inomgruppslig inkludering och exkludering 
Det förekommer en motsättning eller spänning mellan en exklu-
derande (enstämmig) och en inkluderande (flerstämmig) identi-
tetsbaserad politik eller organisation. Motsättningen gäller bland 
annat vikten att avgränsa sig gentemot andra i en specifik fråga 
eller att alliera sig med andra identitetsbaserade grupperingar i en 
gemensam politik. Den specifikt enstämmiga politiken och den 
komplexa flerstämmiga politiken har båda politiska fördelar och 
nackdelar. Enstämmig politik har å ena sidan den fördelen att den 
kan fokusera en särskild fråga från ett visst perspektiv eller erfaren-
het. Flerstämmig politik har å andra sidan den fördelen att den kan 
formulera en mer generell typ av orättvisa och arbeta politiskt från 
en bredare front, samt diskutera utifrån en mer komplex bild av 
den sociala verkligheten.558 Termerna transgender och transperson 
används som paraplytermer, det vill säga som inkluderande poli-
tiska termer. Användningen av termen transperson har ifrågasatts 
från visst transpolitiskt håll. Den kritik som framförs är att olik-
heterna i identitet, bakgrund och politisk agenda är större och mer 
väsentliga än likheterna. Enligt kritiken skulle ett politiskt sam-
manförande av könsvariationer under en gemensam beteckning 
innebära döljande och osynliggörande av det specifika hos de olika 

557 Se Holms diskussion om Haraways påpekande om biologiska mästarberättelser i 
Holm 1997, 92 och Haraway 1991

558 Leslie Feinberg introducerade i början 90-talet termen transgender som en 
paraplyterm samtidigt med ett en uppmaning till gemensam politik mot förtryck av 
könsvariation och könsmångfald. Se Feinberg 2006, 205 ff.
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könsvarierade identiteterna och kategorierna. Detta riskerar att 
förmedla en falsk bild av en existerande mångfald av könsvariatio-
ner, liksom av de enskilda kategorierna då de tenderar att förenklas 
under den inklusiva terminologin. Det innebär att vissa variatio-
ner förblir osynliga och att andra premieras när det talas om som 
ett enat fenomen. Ifrågasättandet innebär en allvarlig invändning 
som bör uppmärksammas och diskuteras för att göra inklusiv poli-
tik relevant och undvika osynliggörande och exkludering.

Patientföreningen Benjamin förhåller sig kritiska till transper-
sontermen och kritiserar RFSL för att använda termen. En flerstäm-
mig politik bör inrymma både likheter och olikheter, och även 
oenigheter. Vissa kompromisser är med nödvändighet tvunget att 
göras för att kunna driva en inklusiv politik. Det gäller att balan-
sera mellan de politiska kompromisserna och den politiska fler-
stämmigheten. Flerstämmighet signalerar att det är fråga om flera 
röster och perspektiv, vilket innebär att flera olika röster bör till-
låtas vara specifika i politiken och göra reservationer inför vissa för-
slag eller uttalanden och så vidare. Samtidigt gör Benjamin klart 
att de inte vill vara en del av RFSL:s omfång. Benjamin menar att 
transpersonbegreppet exkluderar transsexuella och att de upplever 
termen som kränkande och skadlig för transsexuella.559 En anled-
ning är att de inte identifierar sig med identitetskategorier som 
innebär könsöverskridande eller könsvariation. Den självidentifie-
rade könsidentiteten är antingen man eller kvinna. Transsexualis-
men är enligt Benjamin inte en identitet utan en sjukdom som 
efter behandlingen innebär att personen inte längre är transsexuell, 
utan man eller kvinna. Det är en könserfarenheten som bör respek-
teras. Patientföreningen Benjamin uttrycker dock en erfarenhet 
av att samtida postmoderna och queera idéströmningar premierar 
icke-transsexuella könsvarierade identiteter, vilket de är kritiska 
till. En postmodern, queer inställning till kön innebär ett impli-
cit ifrågasättande av transsexuella erfarenheter.560 Den centrala 
invändningen mot en föreställning om en naturlig och symetrisk 

559 Föreningen Benjamin 2007  http://www.foreningenbenjamin.se/tp_enligt_rfsl.html 
(090809)

560  Se Namaste 2000, 2005, Green 2004, och Prosser 1998 för transteoretiska 
invändningar mot postmoderna, queera teorier om transgender.
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förståelse av kön och könsidentitet innebär att transsexuella erfa-
renheter osynliggörs och/eller stereotypiseras och marginaliseras. 

I ett flerstämmigt identitetsbaserat politiskt arbete finns risk 
för att vissa gruppers perspektiv och erfarenheter formuleras som 
normgivande och att andra därför inte hörs eller tas hänsyn till. Jag 
menar att det också finns flera fördelar med en flerstämmig politik. 
En sådan fördel är att det tillvaratar flera perspektiv, samt upp-
märksammar och begreppsliggör komplexiteten i orättvisor. Yt-
terligare en fördel är att gemensam flerstämmig politik har större 
chans att vara verksam då den representerar och inrymmer fler och 
därmed troligen också når fler. Ett gemensamt politiskt arbete är 
politisk relevant eftersom fler intressen och behov täcks och det 
blir möjligt att lyfta frågor om samverkande förtrycksmekanismer. 
Det gemensamma arbetet innebär att en kan dela med sig av tidi-
gare erfarenheter av identitetspolitiskt arbete och formuleringar. 
Det är dock viktigt att inte låta det politiska arbetet bli för gene-
rellt så att det förlorar i flerstämmighet och specificitet.

Ett problem med en inkluderande benämning transperson är 
dock att den ofta utifrån uppfattas gälla enbart transsexualism. 
Denna association beror på att transsexualism är mer synligt i 
media och mer bekant för omgivningen. Transsexualism är vidare 
en könsvariation som är möjlig att begripliggöra i och med den 
bevarade könsymmetrin.561 Vidare har det att göra med förekom-
sten av en lagstiftning som tillåter och reglerar könskorrigeringar, 
vilket medför en viss synlighet och statligt erkännande som också 
medger en viss begriplighet som andra könsvarierade identite-
ter saknar. Konsekvensen blir att andra könsvarierade identiteter 
osynliggörs under inkluderande termer som transperson. Det är 
uppenbart att det råder en del spänningar inom transpolitiken om 
vem och vilka som kan representera vilka andra och på vilka grun-
der, samt om vilka perspektiv som inryms och inte. Spänningar av 
mellan- och inomgruppsliga inkluderingar och exkluderingar och 
dess politiska konsekvenser är relevanta ur en normativ rättvise- 
och erkännandesynpunkt och en del av de erkännande-etiska och 
identitetspolitiska dilemman som diskuterats. 

561  Se t.ex. Wilchins 2002
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Erkännande-etiska dilemman

Erkännandediskursen omges av en moralisk problematik som 
framförallt är kopplad till föreställningar och om identitet och 
olikhet. Det gäller anspråk om erkännande på kollisionskurs med 
varandra eller med andra rättvisekrav, etiska värden eller normer. 
Jag har identifierat några dilemman som jag menar bör uppmärk-
sammas och diskuteras både på ett teoretiskt plan och på ett prak-
tiskt, konkret plan. I det följande avsnittet presenteras dessa di-
lemman. Genom att ta hänsyn till etiska dilemman som relaterar 
till identitet och olikhet hoppas jag kunna resonera mig fram till 
vari en möjlig(görande) erkännande-etik består. 

Betoning eller befrielse-dilemmat
Detta dilemma består i en ofta motstridig identitetsbaserad strä-
van efter befrielse och förändring genom att identitet och olikhet 
betonas i anspråk om gruppspecifika rättigheter. Syftet med att 
betona identitet är att fungera identitetsstärkande, det vill säga 
att frammana en omvärdering av identiteter som är underprivile-
gierade, underrepresenterade och stigmatiserade samt en uppvär-
dering av det specifika hos en identitet. Några exempel är strävan 
efter kulturell överlevnad, att öka representationen av kvinnor 
eller invandrare i politiken eller i könsspecifika yrken som polis 
och brandman, rätten att bära religiöst präglade kläder eller att 
praktisera religiösa seder och så vidare. Det handlar om rätt till 
självuttryck i syfte att förmedla den egna identitetens erfarenhe-
ter och perspektiv och bilder av den egna identiteten som inte är 
präglade av fördomar och stereotypt förutfattade meningar. Iden-
titetsbaserade anspråk innehåller samtidigt en vilja till befrielse 
från identiteten, eller snarare från stigmatiserande uppfattningar 
om identiteten och begränsande konsekvenser som statushierarki 
och underordning.

Är det möjligt att befria genom att betona? Och vilket mål är 
överordnat, befrielse eller betoning, eller samverkar de möjligen? 
Som jag tolkar Young samverkar dessa. Hon väljer att ta hänsyn 
till gruppers och olikheters betydelse för orättvisa och därmed 
också för åtgärder för att förverkliga rättvisa. Samtidigt förhåller 
hon sig kritisk till identitetsbegreppet och diskuterar rättvisa med 
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fokus på strukturell orättvisa och betonar istället grupptillhörig-
het och olikheters betydelse i sammanhanget. 

Diskussionen om betoning eller befrielse relaterar till Nancy 
Frasers distinktion mellan affirmativa och transformativa strate-
gier562 och frågan om vilken strategi som är mer verksam i för-
ändringshänseende. Affirmativa strategier betonar identitet och 
transformativa ifrågasätter identitetstänkande. Affirmativa strate-
gier strävar efter rättvisa genom att betona gruppers betydelse för 
orättvisa, medan transformativa strategier strävar efter förändring 
genom upplösning av kategorier. 

En central frågeställning rör därför frågan om det går att kom-
binera betoning och befrielse, eller om en måste välja? Fraser på-
pekar att de affirmativa strategierna är enklare att genomföra om 
än kortsiktiga, medan de transformativa innebär en mer långsiktig 
förändring men att de samtidigt är svårare att genomföra i prakti-
ken. Det finns en möjlighet att en affirmativ strategi kan medverka 
även till långsiktig förändring. Risken är att betoningen befäs-
ter och reproducerar stigmatisering och exkludering. Det innebär 
också en risk att ignorera olikheter. En sådan risk är att det kan 
vara till nackdel för grupper som skiljer sig från den privilegierade 
gruppen, en annan att föreställningen om en universell mänsklig-
het medger privilegierade grupper att ignorera den egna partiku-
lariteten. Slutligen riskerar ignorans inför gruppers olikheter en 
internaliserad nedvärdering av gruppmedlemmarna själva. Dessa 
är reella och konkreta risker som bör tas med i beräkningen vid 
diskussion om betoning eller befrielse.

Partikularitetsdilemmat 
Rättviseteoretiker, såsom John Rawls och Brian Barry, menar att 
det är problematiskt att förankra en teori i partikulära erfarenhe-
ter av orättvisa. Rawls bygger in opartiskheten i sin teori genom 
en okunnighetens slöja som döljer människors egen position i ett 
hypotetiskt samhälle, vilket syftar till att främja ett bortseende av 
egenintresse. Rawls menar att den hypotetiska situationen bygger 
in det mest rationella valet av principer för ett framtida samhälle 
genom den framtvingade opartiskheten som frammanas av okun-

562 Fraser 2003, 72 ff.
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nigheten. Bakom syftet med okunnighetens slöja döljer sig flera 
antaganden; för det första ett antagande om att partiskhet är det-
samma som egenintresse, för det andra att det anses påkallat att ge-
nom ett hypotetiskt exempel framtvinga hänsyn till underprivile-
gierade gruppers situation och för det tredje att det som anses vara 
det mest rationella är det som framkommit genom egenintresse. 

Experimentet är en variant på den gyllene regeln som går ut på 
att en ska föreställa sig själv i någon annans ställe för att genom att 
föreställa sig hur en skulle vilja att andra handlade mot en själv i 
en liknande situation kan ta reda på vilka moraliska beslut som är 
riktiga att fatta. Young kritiserar det ideal om symmetrisk recipro-
citet som underligger Rawls tankeexperiment och föreslår istället 
ett ideal som orienteras utifrån asymmetrisk reciprocitet. Young 
ifrågasätter huruvida det är möjligt att förstå en annan människa 
genom att sätta sig in i vederbörandes situation. Snarare är det så 
att vi då föreställer oss själva i vederbörandes situation tillsam-
mans med våra specifika önskningar, perspektiv och farhågor. Den 
asymmetriska reciprociteten tar asymmetrin i relationen och si-
tuationen på allvar och därför förespråkas möte, kommunikation 
och frågor som ett bättre sätt att föreställa sig andra människors 
situation och önskemål ta reda på hur moraliska beslut bör fattas.

Idealet om asymmetrisk reciprocitet handlar om att möta den 
andra människan, att lyssna till vederbörandes tilltal och berättel-
ser och ställa vetgiriga frågor till henom. Idealet syftar till att för-
stå andra människor och deras specifika situation genom att lyssna 
till personens berättelse. Att emotta och lyssna till andra personers 
tilltal innebär också ett ifrågasättande och omvärderande den egna 
situationen, de egna antagandena och perspektiven.563 

Rawls experiment visar på en föreställning om rättvisa som 
bygger på opartiskhet och egenintresse (förklätt till hänsyn).564 
Från en feministisk-etisk synpunkt är det tvärtom problematiskt 
att inte låta partikulära erfarenheter av orättvisa påverka diskussio-
nen om rättvisa.565 En feministisk diskussion om erkännande bör 
vila på partikulära erfarenheter av misserkännande. Youngs impli-

563  Young 1997, 38-59

564  Rawls 1972

565 Se, t.ex. Young 1990, Sporre 1999, Phelan 1994
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cita erkännandebegrepp är exempel på en feministisk diskussion 
om erkännande som tar sin utgångspunkt i erfarenheter av orätt-
visa, förtryck och misserkännande. Honneths utgångspunkt är is-
tället universalistisk och han är kritisk mot att låta teorin påverkas 
av partikulära erfarenheter. Han ser en risk att teorin då inte är 
tillräckligt uppmärksam på orättvisor som ännu inte formulerats.

Partikularitetsdilemmat är framförallt en fråga om problemet 
med flerstämmiga partikulära erfarenheter a) problemet med re-
presentation av flerstämmighet och b) skillnaden i betydelse mel-
lan enskilda individers och kollektivets partikulära erfarenheter 
och den praktiska konsekvensen av detta. 

Oenighetsdilemmat
Partikularitet och representation av flerstämmighet berördes un-
der den förra rubriken. Dessa berör i sin tur frågan om oenighet 
inom grupper och identitetsbaserade rörelser. Oenighet härrör från 
flerstämmigheten och svårigheten att avgöra vad som är: 1) grup-
pens intresse 2) dess egenart 3) de anspråk som bör göras och 4) 
de behov som gruppen har. Oenigheterna utgör ett dilemma för 
diskussionen om erkännande och för strategiskt förändringsarbete. 
Frågeställningar som vem eller vilka som har tolkningsföreträde 
samt vem eller vilka som kan representera en grupp och på vilken 
grund är viktiga att diskutera. 

Dilemmat om oenighet och representation är väsentligt att ta 
hänsyn till för en diskussion om rättvisa och erkännande som del-
vis vilar på, eller influeras av, partikulära berättelser om erfaren-
het om orättvisa. Det handlar om att formulera en relevant teori 
genom att lyssna, men också om att vara känslig och responsiv 
inför de olikheter som framträder. Det är också viktigt att fråga 
sig om det finns röster som av olika anledningar inte hörs. Det 
handlar om en känslighet inför det frånvarande i det närvarande. 
Det problematiska är att diskussionen riskerar att utesluta röster 
och erfarenheter genom att ge företräde åt vissa perspektiv eller att 
enbart vissa perspektiv och vissa erfarenheter representeras. Det är 
därmed viktigt att betona att det handlar om ett partikulärt per-
spektiv, inte bara i meningen att diskussionen vilar på partikulära 
erfarenheter, utan också i meningen att det med nödvändighet är 
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vissa erfarenheter som kommit till tals. Det är därför också viktigt 
att aldrig sluta lyssna och fråga efter andra perspektiv och alterna-
tivt formulerade erfarenheter om ”nya” orättvisor.

Oenigheten går inte att lösa i sig, däremot är det möjligt att se 
på oenigheten på ett annat sätt än att det är något som måste lösas. 
Enighet är inte det viktigaste vare sig för teori eller för politiskt 
förändringsarbete. Oenigheten representerar flerstämmigheten. 
Med andra ord går det att politiskt utnyttja oenigheten genom att 
seriöst lyssna till den. Flerstämmigheten bör innebära kompromiss 
och erkännande av oenighet.

Omöjliga fall- dilemmat
Detta dilemma berör ett problem om krav om kulturellt erkän-
nande som kommer i konflikt med andra krav om erkännande eller 
krav om jämlikhet, till exempel jämställdhet mellan könen. Fraser 
har uppmärksammat detta dilemma som berör ”omöjliga fall”.566 
Fraser menar att en teori visserligen bör vara förenlig med en va-
rierad uppfattning om det goda livet, men måste också innehålla 
eller förhålla sig till vissa kriterier för att inte orsaka ytterligare 
orättvisa genom erkännande av en grupp som i sig förtrycker en 
annan grupp, inom eller utom gruppen. 

Vidare menar Fraser att det är av vikt att kunna avgöra vilka 
krav som faktiskt är befriande och därigenom främjar rättvisa567. 
Problematiken bottnar i svårigheten att avgöra och bedöma legiti-
miteten hos olika anspråk. Det kan handla om 1) inomgruppsliga 
konflikter, eller 2) mellangruppsliga konflikter, som innebär att ett 
erkännande av en grupp samtidigt innebär ickeerkännande eller 
misserkännande av en annan grupp. Frågan är om det är möjligt 
att avgöra sådana konflikter? Går det till exempel att formulera en 
prioriteringsordning och i så fall hur legitimeras en sådan och hur 
avgörs detta i praktiken? Fraser inför en viss restriktion för när er-
kännande är legitimt. När erkännande främjar verklig befrielse eller 
rättvisa genom att medverka till statusjämlikhet är det, enligt Fra-
ser, berättigat. Det är statusjämlikheten som är avgörande för vad 
som kan kallas verkligt möjliggörande och rättvisa. Erkännande är 

566 Fraser och Honneth 2003, 199, 223

567 Fraser 2003,  223
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inte legitimt om det medverkar till annan orättvisa eller misserkän-
nande. Om en erkännandehandling resulterar i statusojämlikhet är 
den inte berättigad, enligt Fraser.568 En viktig fråga att ställa är hur 
detta kan tolkas och användas i praktiken. Varje situation måste be-
dömas enskilt, men det är svårt att avgöra när en erkännandehand-
ling resulterar i statusojämlikhet eller jämlikhet. Det kan möjli-
gen också vara så att visst mått av (tillfällig) statusojämlikhet kan 
berättigas för att på lång sikt uppnå större statusjämlikhet, eller 
att två möjliga statusojämlikheter vägs mot varandra. Hur avgörs 
sådana frågeställningar? Det intersubjektiva och ömsesidiga fokus 
som Honneth förespråkar för individers möjlighet till självförverk-
ligande och identitetsutveckling innebär att frågeställningen blir 
en annan. Erkännande bör, enligt Honneth, inte begränsas och har 
ett värde i sig, inte enbart som medel för att uppnå social jämlik-
het. De tillstånd som, enligt Honneth, måste vara realiserade för att 
möjliggöra självförverkligande kan komma att ställas inför samma 
dilemma då frågan gäller att införa regler och rättigheter i syfte 
att främja ömsesidigt erkännande. Ett erkännande riskerar då att 
medverka till någon annans misserkännande. Honneths fokus på 
individer innebär en möjlighet att komma kring detta dilemma, 
genom att enbart tala om individuellt erkännande. Honneth kopp-
lar den normativa idén om erkännande till social jämlikhet från ett 
annat håll, nämligen som motivering för allas rätt till självförverk-
ligande och identitetsutveckling, vilket sker genom erkännande. Å 
andra sidan aktualiseras dilemmat om en individs erkännande krän-
ker någon annans möjlighet till detsamma. Youngs har formulerat 
centrala värden, självbestämmande och självutveckling för diskus-
sionen om rättvisa. Dessa kan möjligen användas för att avgöra vissa 
av dilemmana med ”omöjliga fall.” 

Individ kontra kollektiv-dilemmat
En väsentlig diskussion i sammanhanget gäller huruvida hänsyn 
bör tas till individ eller kollektiv. Det handlar om en konflikt mel-
lan individuella och kollektiva (gruppspecifika) rättigheter. Dis-
kussionen gäller bland annat frågan om huruvida gruppspecifika 
rättigheter kränker individuella rättigheter och om det i så fall kan 

568  Fraser och Honneth 2003, 224 ff.
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vara berättigat för att till exempel nå rättvisa på längre sikt. En 
fråga gäller om kollektiva åtgärder eller rättigheter kan förstås som 
ett indirekt erkännande av individuella rättigheter eftersom kol-
lektiva åtgärder syftar till upprättelse och rättvisa där det saknas. 
Alltså tillkommer det de individer som drabbas av gruppbaserat 
misserkännande. En del av problemet är att även om några indi-
viduella rättigheter kränks genom att de gruppspecifika rättighe-
terna förverkligas kvarstår fortfarande risken att några andra indi-
viduella rättigheter kränks, ofta andra är de som förväntas gynnas 
av dem. 

De frågeställningar som aktualiserats inom erkännandeparadig-
met behandlar hur rättvisa uppnås i fall av identitets- och grupp-
baserad. Dilemmat kopplar även till problemet med representa-
tion av förtryckta och misserkända grupper, om vem eller vilka 
som kan representera och huruvida det är individer eller kollektiv 
som representeras, samt hur flerstämmigheten kan representeras.

Identitet eller delaktighet-dilemmat
Detta dilemma berör frågan om vad som motiverar erkännande, är 
det identitet eller deltagande? Denna diskrepans är en av de väsent-
liga skillnaderna mellan Honneth och Fraser. Honneth menar att 
erkännande motiveras av ideal som innebär respekt för människors 
identitet. Fraser menar att erkännande motiveras av ett ideal om 
alla människors jämlika deltagande. Dilemmat behandlar en kon-
flikt mellan värdet av identitet i sig och ett demokratiskt värde i 
delaktighet och huruvida identitet kan sägas vara ett instrumentellt 
värde för att uppnå demokratiska värden eller snarare innehar ett 
egenvärde som inte motiveras av andra värden. Honneth och Taylor 
delar uppfattningen om att värdet av identitet motiverar rättvisa 
och erkännande. Honneth lyfter fram självförverkligande som cen-
tralt för en erkännandeteori569 och Taylor lyfter fram dialogiciteten 
och dess betydelse för identiteters utveckling som centralt, liksom 
vikten av ha möjlighet att vara äkta570. Fraser betonar istället del-
tagande som det värde som motiverar rättvisa och erkännande.571 

569  Se Honneth 2003

570  Se, Taylor 1992

571  Se, Fraser 2003 
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Young intar en ställning mitt emellan dessa positioner, genom 
att betona vikten av att inkorporera den betydelse grupper har för 
orättvisa och samtidigt betona deltagande som ett centralt värde 
för rättvisa. Hos Young verkar dessa inte komma i konflikt utan 
snarare hänga samman, vilket jag tolkar som en konsekvens av 
Youngs syn på gruppbegreppet och social jämlikhet. Hon lyfter 
inte fram identitet som ett centralt värde i sig, utan fokuserar is-
tället på  grupptillhörighet och olikheters betydelse för orättvisa 
och därmed för rättvisa. Det innebär implicit att identitet har be-
tydelse för människors möjlighet till självbestämmande och själv-
utveckling, genom de grupptillhörigheter och de olikheter som 
spelar roll. Youngs syn på social jämlikhet vilar på människovär-
desidealet, med fokus på allas delaktighet och inklusion på lika 
villkor, inte på strikt (opartisk) likabehandling. Det innebär att 
Young betonar samverkan mellan identitet (grupptillhörighet och 
olikhet) som en viktig moralisk poäng i syfte att förverkliga rätt-
visa och erkännande. Young väljer också att istället för identitet 
lyfta fram olikhet, en ibland riskfylld strategi, då det riskerar att 
reifiera olikhet och framställa olikhet på samma sätt som identitet. 
Young poängterar att det för att åtgärda gruppbaserad orättvisa 
krävs gruppbaserade åtgärder. 572

En möjlig(görande) erkännande-etik

En möjlig(görande) erkännande-etik bör förhålla sig kritisk till 
de problem och dilemman som jag beskrivit. De påvisar riskerna 
med att formulera normer och principer som i en mening vilar 
på ett identitetstänkande genom att eftersträva åtgärder för 
identitets- och olikhetsbaserad orättvisa. Ett centralt krav på en 
möjlig(görande) erkännande-etik är att inget förtryck, exkludering 
eller misserkännande adderas som följd av en rättvise- eller 
erkännandeprincip eller åtgärd. En frågeställning gäller dock om 
detta kan vara påkallat att frångå i något enstaka fall i syfte att på 
lång sikt uppnå större rättvisa och verkligt erkännande.  
   Jag menar att en möjlig(görande) erkännande-etik måste 
ta hänsyn till det föränderliga hos etiska begrepp och deras 
kontextbundenhet.

572  Se, Young 1990
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Erkännande-etiska principer

Universalistiskt formulerade dokument och principer som till ex-
empel FN.s deklaration om de mänskliga rättigheterna och Ham-
marbergrapporten573 har en retorisk påverkanskraft som är av cen-
tral betydelse för erkännande-etiken. Den uttrycker det som jag 
kallat föreskrivet erkännande, vilket innebär ett upprätthållande 
av vissa värden i situationer och fall där de i konkreta sammanhang 
erfars som frånvarande. Det föreskrivna erkännandet innebär en 
uppmaning till erkännande och förverkligande av centrala erkän-
nande-etiska värden i sådana fall där dessa är frånvarande. Det fö-
reskrivna erkännandet vilar på en övertygelse om att dessa värdens 
förverkligande kommer att resultera i ett ömsesidigt erkännande 
människor emellan. Det ömsesidiga erkännandet är en vision som 
motiverar vilka värden och principer som uttrycker det påkallade 
föreskrivna erkännandet. En erkännande-etik och dess normativa 
innehåll bör varieras och specificeras i relation till sammanhang 
och situation.

Jag har i det som följer formulerat centrala värden i en 
möjlig(görande) erkännande-etik och ett antal erkännande-etiska 
principer som jag menar tillsammans formulerar en erkännande-
etik som är möjlig och möjliggörande. Att erkännande-etiken är 
möjlig innebär att den är möjlig att formulera trots och tillsam-
mans med de risker som de erkännande-etiska dilemman visat på. 
Att den är möjliggörande innebär att den syftar till att möjliggöra 
personers självutveckling och självbestämmande genom att med-
verka till att omständigheter som främjar möjlighet till person-
liga existenser föreligger. Detta gäller omständigheter som varit 
frånvarande i den sociala och kulturella föreställningsvärlden. Det 
möjliggörande inslaget innebär också att medverka till att män-
niskors begriplighet och kategoriserbarhet underlättas. Denna as-
pekt är särskilt tydlig och påkallad i en trans*kontext där självför-
ståelse inte alltid har ett möjligt uttryck eller en möjlig kategori 
att förstås genom, den möjliga föreställningen är en förutsättning 
för det möjliga varat. 

573 Hammarberg 2009 (”Hammarberg-rapporten” är ett dokument som formulerar 
mänskliga rättigheter för transpersoner)
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”To posit possibilities beyond the norm, or indeed, a different  
future for the norm itself, is part of the work of fantasy when we 
understand fantasy as taking the body as a point of  departure 
for an articulation that is not always constrained by the body as 
it is. If we accept that altering these norms that decide norma-
tive human morphology give ‘differential’ reality to different 
kinds of humans as a result, the we are compelled to affirm 
that transgendered lives have a potential and actual impact on 
political life at it most fundamental level, that is, who counts 
as a human, and what norms govern the appearance of ‘real’ 
humanness.”574

De erkännande-etiska principerna är formulerade utifrån den dis-
kussion jag fört i avhandlingen om rättvisa och erkännande i rela-
tion till identitet och identitetspolitik, särskilt i en trans*kontext. 
Det som diskuterats är baserat på det som framkommit genom 
transtematiken och det som framkommit i diskussionen om de 
innehållsliga kategorierna hos Youngs rättvisebegrepp och hennes 
erkännandebegrepp samt i diskussion om erkännandebegreppets 
innehållsliga kategorier. Principerna är inte relevanta i varje given 
situation, ibland bör de tillämpas tillsammans för att vara relevan-
ta. De kan också specificeras ytterligare för att vara mer partikulärt 
relevanta och tillämpbara i en given kontext.

Principerna är formulerade utifrån en feministisk etisk ansats, 
vilket innebär att betydelsen av kontext, specificitet, och relatio-
nalitet samt människors beroende av varandra och ansvar inför 
varandra. Young har visat på den betydelse social jämlikhet har 
både i diskussionen om rättvisa och erkännande. Jämlikhet beto-
nar människovärdets betydelse i en sådan etik och hur det i Youngs 
tolkning innebär allas deltagande och inklusion. Utifrån det for-
mulerar Young två värden, självbestämmande och självutveck-
ling, som jag menar är centrala i en erkännande-etik. De framkom 
även i diskussionen om erkännande som centrala värden, liksom 
i trans*kontexten. Synlighet framkom som ytterligare en central 
moralisk kategori i det trans*kontextuella talet. Synlighet korrele-
rar Youngs ideal om deltagande och en flerstämmig allmänhet som 

574  Butler 2004, 28
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betonar vikten av allas inklusion. Jag menar att i en trans*kontext 
är synlighet, tillsammans med begriplighet avgörande för möjlig-
heten till deltagande och inklusion. Dessa utgöra därför grunden 
för en möjlig(görande) erkännande-etik.

Självbestämmande innebär flera saker, men framförallt inne-
bär det en möjlighet till medinflytande i beslut som berör den 
egna personen och kroppen, samt förutsättningarna för det egna 
handlingsutrymmet och valmöjligheten. Självbestämmande inne-
bär också en möjlighet till självidentifikation och självbenämning 
baserad på självförståelse samt ett anspråk om respekt för dessa, 
vilket innebär en förväntan om responsivitet i enlighet med den 
egna självförståelsen. Detta relaterar särskilt till trans*kontexten 
där det mest framträdande problemet berör en personlig identitet 
som inte alltid syns och igenkänns enligt personens egen självför-
ståelse varför respektfull responsivitet och lyssnande till personens 
egen självidentifikation blir särskilt viktig. 

Självutveckling (och självförverkligande) innebär en möjlig-
het att utveckla personliga inomsliga kapaciteter och möjligheter. 
Det innebär både möjligheten till utveckling av den personliga 
identiteten (som självförstådd), men också att inom ramen för den 
personliga identiteten utveckla andra sidor av den egna person-
ligheten, förmågor och möjligheter utan att vara reducerad till en 
objektifierad identitetskategori och istället som ett subjekt med en 
personlighet även bortanför denna. Självutveckling betonar också 
vikten av personers möjlighet till självuttryck, det vill säga möj-
ligheten att delge andra egna och specifika erfarenheter och per-
spektiv. Det centrala är att inte begränsa personers möjlighet att 
utveckla och uttrycka sig själva.

Synlighet och lyssnande är vidare centrala värden för identitet- 
och olikhetsinklusiva strategier. Synlighet är en viktig identitets-
politisk strategi för att påvisa den egna identitetskategorin eller 
olikhetens vara. Det är viktigt av flera skäl, ett skäl är att synlighet 
fungerar som en förebild för andra människor i samma eller lik-
nande situation och kan innebära tröst och ingjuta mod att vara 
som/den en är. Framförallt handlar det om att formulera ett ut-
rymme för den egna identiteten, att göra den synlig är detsamma 
som att förverkliga dess vara, vilket också innebär en förändring av 
människors föreställningsvärld av möjliga existenser eller sätt att 
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vara. Synlighet förbereder därmed möjligheten till igenkännande, 
vilket är en väsentlig del av erkännandet av personers själv-vara. 
För att den egna existens ska vara möjlig krävs att en är möjlig att 
känna igen som människa och som person, men framförallt som/
den en är. Detta är en viktig detalj i sammanhanget, så länge någon 
inte är igenkänd som/den hen är omöjliggörs det egna varat. An-
tingen är en osynliggjord eller misserkänd i meningen som någon 
annan än den en är. För att vara synlig som den en är och bli igen-
känd som den en är menar jag att det också krävs en möjlighet till 
begriplighetsgörande, vilket sker genom hörgörande. Hörgörande 
innebär att personers möjlighet till självuttryck främjas framfö-
rallt genom en flerstämmig allmänhet som möjliggör ett lyssnan-
de till flerstämmigheten. Exkluderade och förtryckta grupper och 
identitetskategorier måste i enlighet med detta beredas möjlighet 
och utrymme för att uttrycka sig som subjekt (till skillnad från att 
enbart vara synlig som objekt) i sammanhang där andra (grupper 
och identitetskategorier) har möjlighet att lyssna till dem. Detta 
är viktigt, menar jag, i syfte att begripliggöra synligheten av iden-
titetskategorier vilka annars riskerar att vara synliga enbart i sitt 
annorlundaskap, som objekt. 

Jag har i kapitel fyra formulerat olika slags synligheter, faktisk, 
stigmatiserad och politisk synlighet. Faktisk synlighet innebär att 
synas som/den en är, stigmatiserad synlighet innebär en objekti-
fierad synlighet, där det egna uttrycket beskrivs av andra. Politisk 
synlighet innebär att vara synlig som/den en är och att samtidigt 
vara öppen med en egna bakgrunden av transsexualism till exem-
pel, det politiska kommer sig av ett ideal om öppenhet för att 
synliggöra och på så sätt förändra en gruppbaserad orättvisa. Den 
stigmatiserade synligheten beror på en synlighet som blir extra 
utsatt utan att kompletteras med hörgörande och andra begrip-
lighetsgörande åtgärder. Vidare formulerade jag också två slag av 
osynlighet varav den ena är ontologisk osynlighet som innebär att 
inte vara synlig som/den en är på grund av en brist på kategorise-
ringsmöjligheter och den andra är anonym osynlighet, vilket inne-
bär att vara osynlig på det sätt att man smälter in i mängden (som/
den en är). Därför är hörgörande i syfte att begripliggöra personers 
självförståelse av vikt i en möjlig(görande) erkännande-etik. Syn-
lighet och lyssnande är centrala också för en flerstämmig delaktig-
het och inklusion i samhället på lika villkor. 
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Transmöjliggörande vägledning och  
erkännande-etiska principer 

En av de viktigaste transmöjliggörande erkännande-etiska frågorna 
bör handla om synliggörande och hörgörande i syfte att möjliggöra 
könsvariation. Nedan diskuterar jag de normativa möjligheterna 
för en sådan transmöjliggörande erkännande-etik baserad på er-
kännande av könsvariation och en alternativ könskategori. Slutli-
gen ska jag specificera de erkännande-etiska principerna i relation 
till transmöjliggörande så att de blir relevanta och tillämpbara i en 
trans*kontext.

Erkännande av könsvariation
Jag menar att en av de viktigare åtgärderna för att förverkliga 
rättvisa i en trans*kontext är ett föreskrivet erkännande av köns-
mångfald och könsvariation. Som den juridiska kontexten ser ut 
idag finns möjlighet till juridiskt erkännande av självidentifierad 
könsidentitet under vissa omständigheter och givet vissa villkor 
för transsexuella personer. Ett grundläggande juridiskt villkor för 
ett sådant erkännande är sterilisering. Enligt praxis är också diag-
nosen transsexualism ett villkor. Personer som inte erhåller diag-
nosen efter genomgången undersökning och personer med annan 
könsvarierad identitet står idag utan den möjligheten. Det innebär 
exkludering av könsvariation som inte ges tillfälle att bli möjliga 
i omgivningens ögon. Förslag som skulle möjliggöra dessa identi-
teter är för det första rätten till juridisk korrigering utan krav om 
diagnosen transsexualism och sterilisering, hormonell eller kirur-
gisk korrigering. Dessa bör vara valbara men inte villkor för erhål-
landet av tillstånd för korrigering. För det andra bör ett juridiskt 
erkännande av könsvariation möjliggöras.

Genom könskorrigeringen begripliggörs en viss slags könsva-
riation, vilket innebär att personer med transsexuell identitet blir 
begripliga och därmed möjliga som existerande erkända katego-
rier. Förändringen från en könskategori till en annan är begrip-
ligt eftersom det sker inom ramen för den könsbinära modellen 
och innebär en anpassning till denna. Anpassning till den binära 
könsmodellen är ett implicit villkor som ställs för erkännande av 
personer med könsvariation. Det är bara genom association till den 
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könsbinära modellens könsmöjligheter som det går att föreställa 
sig kön och könade personer. Transsexualism och tillgången till 
könskorrigeringen är också villkorad. Det krävs ett uppfyllande av 
de diagnostiska kriterierna och anpassning till en rad krav för att 
erhålla tillstånd för könskorrigering, dessa är krav om att personen 
genomgår sterilisering, är ogift, svensk medborgare och över 18 år. 

Könsvariation orsakar förvirring och osäkerhet då människor 
inte med lätthet kan kategoriseras. Det uteblivna kategoriserande 
igenkännandet blir till obegriplighet och genererar misserkän-
nande. Misserkännande är i detta sammanhang synonymt med 
icke-igenkännande i och med frånvaron av igenkänning.  Personen 
riskerar också att kategoriseras felaktigt vilket innebär ett mis-
serkännande i bemärkelsen att bli igenkänd som någon en inte är. 
Att bli igenkänd och bemött som någon en inte är skapar en känsla 
av falskhet och ett förfrämligande inför sig själv. Det ömsesidiga 
erkännandet uteblir eller hindras då personen inte är närvarande 
i interaktionen ’som/den hen är’. Osynlighet och tystnad är orsa-
ker till att igenkännande omöjliggörs och vice versa, det som inte 
känns igen syns inte, alltså befäster dessa varandra. När människor 
inte är synliga som möjliga personer innebär det en förståelsemäs-
sig uteslutning från människogemenskapen. Det innebär att en 
inte blir räknad med. Ett exempel är formulär där en måste ange 
om en är man eller kvinna. För en person som för tillfället är un-
der utredning eller genomgår en könskorrigerande behandling, en 
person med intersexualism eller någon vars könsidentitet inte kan 
kategoriseras blir icke-existensen, den egna existensens frånvaro, 
tydlig vid ifyllande av sådana formulär. Ett annat exempel är of-
fentliga toaletter med märkning för herr- och damtoalett, där blir 
den egna existensens frånvaro också påtaglig. Det innebär även en 
risk att bli ”påkommen” med att gå på ”fel” toalett, vilket kan för-
anleda pinsamma situationer, men också våld eller hot om våld.575 

Det är alltså en fråga om en reell frånvaro i olika sammanhang 
för den personliga existensen. Butler kopplar igenkännande-er-
kännande till levbarhet. Att vara en begriplig och kategoriserbar 
person innebär att vara en möjlig person. Möjligheten relaterar 
till levbarhet, det vill säga att livet är möjligt att leva ’som/den 
en är’. Ett icke levbart liv är, enligt Butler, värre än ett liv i för-

575  Se, Halberstam 1998, 20
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tryck eftersom förtryck förutsätter ett igenkännande. En person 
har noterats, existensen må vara ifrågasatt eller stigmatiserad, men 
det är en existens. Det icke levbara livet innebär ickeexistens. Att 
leva i en sådan frånvaro är inte möjligt, det blir till ett icke-liv.576 
Detta innebär en kränkning av människovärdet och av personers 
värdighet. Att möjliggöra igenkännande genom erkännande av 
könsmångfald och könsvariation skulle innebära att könsvarie-
rade identiteter inkluderas som möjliga existenser och kategorier 
i människogemenskapen och den sociala och kulturella föreställ-
ningsvärlden. Igenkännande är en förutsättning för samhälleligt 
deltagande och inklusion. Möjligheten ’att vara som/den en är’ är 
en förutsättning för att livet ska vara levbart. 

Strategier för erkännande av könsmångfald och  
könsvariation
En strategi för att möjliggöra erkännande av könsmångfald och 
könsvariation är att erkänna en möjlig alternativ könskategori och 
ett alternativt pronomen. Möjligheten till en alternativ könskate-
gori har kritiserats. Nackdelarna är a) association till neutralitet, 
det är viktigt att betona det könade i könsvarierade erfarenheter b) 
att den binära könsmodellens riktighet befästs genom benämning-
en av ett tredje kön, ett dolt antagande om en könsbinär modell 
underligger föreställningen om ett tredje kön c) inget rubbas för 
att man lägger till en kategori, det är samma identitetstänkande 
med medföljande essentiella och determinerande tankematerial. 
Jag menar dock att de möjliggörande fördelarna överväger. För-
delarna är att a) könsvariation blir synliggjord och igenkännbar, 
b) könsvariation utmanar föreställningar om manligt och kvinn-
ligt, c) de binära könskategoriernas elasticitet problematiseras.577 
Risken är att elasticiteten kvarstår och omöjliggör den sociala för-
ändring som en alternativ könskategori är tänkt att innebära, men 
det kan också innebär att elasticiteten vid ett erkännande av en 
alternativ könsmöjlighet blir överflödig. Det innebär att en tredje 
eller alternativ könskategori rymmer det tidigare obegripliga som 
genom elasticitet kategoriserades under någon av de binära köns-
kategorierna. 

576  Se, Butler 2004, om igenkännande och levbarhet

577  Se, Halberstam 1998
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Nancy Fraser diskuterar spänningen mellan affirmativa strategier 
och transformativa strategier.578 Affirmativa strategier syftar till 
att främja rättvisa utan att ändra något i den underliggande struk-
turen av statushierarki. Som exempel anges positiv särbehandling 
och kvotering. Arbetet inriktas på åtgärder av symtomen på orätt-
visa snarare än bakomliggande strukturer. Kortsiktiga resultatet av 
det politiska arbetet är i fokus, även om det finns en förhoppning 
om att de i förlängningen åstadkommer en långvarig eller per-
manent förändring. Strategierna är affirmativa i den meningen att 
de är identitetsstärkande och syftar till antingen upprättelse eller 
uppvärdering. Som exempel på affirmativ strategi nämner Fraser 
rörelser för homosexuellas rättigheter, en identitetspolitisk rörelse 
som utgår från en identitetskategori. Målet är förändring av grup-
pers status. Därför riskerar dessa strategier att befästa och bekräfta 
olikheter mellan grupper. De transformativa strategierna syftar is-
tället till att främja rättvisa genom att förändra en underliggande 
struktur som orsakar statushierarkier mellan grupper. Detta åstad-
koms genom att problematisera och dekonstruera olikheter mellan 
grupper och på så sätt transcendera betydelsen av gruppers olikhet. 
Målet är transformering av orsakerna till orättvisa. Genom denna 
strategi åstadkoms social förändring genom att bryta upp tanke-
modeller som innebär kategorisering och generalisering och att 
sociala hierarkier därmed förändras. Istället för identitetskatego-
rier betonas olikhet och skillnad och föreställningar om normalitet 
problematiseras. Som exempel på sådana strategier nämner Fraser 
queerpolitiska strävanden. 

Båda strategierna har fördelar och nackdelar. Fraser menar att 
de transformativa strategierna är emancipatoriska och bättre mot-
verkar risken för orättvisa genom reifiering. Men de är också svåra-
re att genomföra och innebär snarare teoretiska möjligheter. Därför 
menar hon att de affirmativa strategierna är en mer framkomlig 
väg och det är därför där det politiska arbetet tvingas börja. Fraser 
själv uppfattar detta som ett dilemma: 

 ”If transformative strategies are preferable in principle, 
but more difficult to effect in practice, then something appar-
ently, must give. Should one sacrifice principle on the altar of 
realism?”579

578 Fraser 2003, 72 ff.

579 Fraser 2003, 78
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Fraser försöker lösa dilemmat genom att använda begreppet “stra-
tegisk essentialism,”580 ett begrepp hon lånat från Gayatri Spivak. 
Affirmativa strategier rymmer, anligt Faser, en förväntan om att 
de på lång sikt ska komma att resultera i transformation och alltså 
på så vis frammana rättvisa även i den bakomliggande strukturen. 
Essentialiserande konsekvenser är en risk som det politiska arbetet 
för förändring eventuellt måste ta.

Frågan om en alternativ könskategori som politisk strategi kan 
förstås genom diskussionen om affirmation och transformation. Jag 
tolkar det som att den överlappar dessa och min mening är att för-
delarna med en alternativ könskategori överväger och att de förvän-
tade konsekvenserna sannolikt är mer emancipatoriska och möjlig-
görande än den nuvarande könsbinära modellen, även om talet om 
identitet och kategorier består. En alternativ könskategori ruckar 
på den könsbinära modellen som är en av anledningarna till orättvi-
sa och misserkännande i en trans*kontext. Det skulle därför kunna 
fungera som en framkomlig väg för att erkänna könsvariation. 

Jag menar att en alternativ juridisk könskategori skulle inne-
bär möjligheten att erhålla juridiskt erkännande genom korrige-
ring till en alternativ könskategori. Det skulle innebära en anteck-
ning i identifikationspapper och en ändring av personnummer, 
vilket medför en språklig förändring. Redan idag används ’hen’ 
och ’henom’ i vissa sammanhang för att beteckna könsvarierad 
identitet eller grammatisk osäkerhet. Det är termer som refere-
rat till faktiska existenser och att inte använda dem innebär en 
att verkliga personer utesluts från en möjlig existens. Införandet 
av en alternativ könskategori skulle underlätta för flera kategorier 
av könsvariation, så som transsexuella under utredningstiden (som 
är på minst 2 år idag), för intersexuella, transsexuella barn och 
ungdomar, transvestiteter och för personer med en könsidentitet 
som inte passar den binära könsmodellen. Det skulle också un-
derlätta proceduren kring könskorrigering. En av anledningarna 
till den långa utredningstiden är kravet om sterilisering, som i 
sin tur medfört 18- årsgränsen.581 Eftersom sterilisering är ett all-
varligt och icke reversibelt ingrepp anses det vara nödvändigt att 

580 Fraser 2003, 81

581 Detta trots att det finns många transsexuella ungdomar i de tidiga tonåren som har 
det svårt både med omgivningen och med den egna icke-erkända identiteten.
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utredningen är noggrann och pågår under en lång tid (samt att 
den sökande måste vara äldre än 18 år) för att förhindra ångerfall. 
En alternativ könskategori och möjlighet till en ny juridisk köns-
tillhörighet utan medicinsk och kirurgisk korrigering skulle inne-
bära att utredningstiden förkortas och att barn och ungdomar får 
tillgång till lämplig juridisk könstillhörighet i överensstämmelse 
med den egna identiteten. Det skulle möjliggöra erkännande av 
könsidentitet utifrån självförståelse och självuttryck. Ångerrisken 
skulle då bli mindre avgörande eftersom den juridiska anteckning-
en torde vara lätt att ändra. 

De erkännande-etiska principerna

• Erkännandeprincipen: Alla har rätt till erkännande som/den de 
är.

• Begriplighetsprincipen: Det bör vara möjligt för alla att ge sig 
till känna ’som/den de är’ och samtidigt framstå som begrip-
liga och möjliga personer. 

• Synliggörandeprincipen: Det bör finnas möjlighet för alla att 
vara synlig utan begränsning eller anpassning. Att vara synlig 
innebär att bli sedd av andra ’som/den en är’. Synliggörande 
handlar om att tillse att sådana möjligheter finns.

• Hörgörandeprincipen: Det bör existera utrymme för flerstämmi-
ga uttryck av partikulära perspektiv, intressen och erfarenhe-
ter där andra bereds möjlighet att lyssna och förväntas lyssna.

• Benämningsprincipen: Alla har ett ansvar att respektera andra 
personers självbenämning.
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• Principen om tilltro: Alla har ett ansvar att respektera personers 
självförståelse och integritet som/den de är.

• Tilltalsprincipen: Alla har ett ansvar att svara på mänskligt till-
tal från personer som ger sig till känna ’som/den de är’.

• Självbestämmandeprincipen: alla har rätt att själva fatta beslut 
eller vara delaktiga i beslut som direkt eller indirekt berör den 
egna kroppen, identiteten eller personen, och förutsättningar 
för det egna livs- och handlingsutrymmet

• Självutvecklingsprincipen: Alla bör ha möjlighet till självutveck-
ling både av den specifika identitetstillhörigheten och som 
person, att ha möjlighet att utveckla inneboende möjligheter 
och uttrycka sina egna perspektiv och den egna självförståel-
sen i olika sociala sammanhang och offentliga rum.

• Deltagandeprincip: Alla bör ha möjlighet att delta i sociala och 
samhälleliga sammanhang ’som/den de är’ och ingen bör ute-
slutas på grund av den de är.

• Kniptångsprincipen: När två eller flera erkännandehandlingar 
förefaller orimliga att förena bör båda eftersträvas. 

• Ömsesidighetsprincipen: När oenighet föreligger i sociala och 
(identitets)politiska sammanhang är det en medmänsklig 
plikt att lyssna till vad andra har att berätta om sig själv, sina 
perspektiv och erfarenheter och att seriöst beakta dessa. Även 
i sådana fall då förståelse inte är möjlig bör ömsesidighet fö-
religga.
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Transmöjliggörande specificering av de  
erkännande-etiska principerna

Erkännandeprincipen: Alla har rätt till erkännande som/den de är.
Erkännande som/den en är menar jag är en grundläggande 

möjlighet som alla bör ha tillgång till. Det är en förutsättning för 
rättvisa som social jämlikhet i betydelsen allas möjlighet till delta-
gande och inklusion. För att det ska vara möjligt att delta i sociala, 
samhälleliga och beslutfattande sammanhang är det av största vikt 
att erkännande som/den en är föreligger, annars är inte deltagande 
alls möjligt. Det är av vikt att kunna delta som/den en är och inte 
som någon annan, eftersom deltagandet då egentligen inte sker på 
samma villkor för alla. Vidare innebär ett deltagande som/någon 
annan än den en är att en inte alls deltar i en erkännande-etisk 
synpunkt. Den personliga identiteten är inte representerad i sam-
manhanget utan lämnad utanför, vilket är detsamma som ett icke-
deltagande och föranleder exkludering från centrala sociala och 
samhälleliga sammanhang, därför är erkännande en rättvisefråga. 

I en trans*kontext innebär erkännandeprincipen en betoning 
av vikten av erkännande av könsvariation och en alternativ ospeci-
fik könskategori i syfte att verka för alla transpersoners deltagande 
och erkännande.

Begriplighetsprincipen: Det bör vara möjligt för alla att ge sig till 
känna ’som/den de är’ och framstå som begripliga och möjliga per-
soner. 

Begriplighet är ett grundläggande element i det igenkännande 
som är nödvändigt för erkännandehandlingar. För att ett erkän-
nande ska vara ett erkännande krävs att personer känns igen som/
den de är och inte som något annat eller inte alls. Obegriplighet 
innebär att personer framstår som okategoriserbara, vilket inne-
bär en existentiell omöjlighet. Den personliga identitetskatego-
rin existerar inte i den imaginära föreställningsvärlden, vilken 
därmed inte förstås som en möjlig existens. Detta gäller särskilt i 
trans*kontexten där könsvariation uppfattas av andra som obegrip-
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ligt och okategoriserbart och därför som oigenkännbart. Att bli 
igenkänd som/den en är tolkas ur en erkännande-etisk synpunkt 
som väsentligt för den personliga bekräftelsen och för att kunna 
delta i samhället på lika villkor och framstå inför andra som/den 
en är. Att kännas igen innebär en bekräftelse av en själv både som 
människa (som någon som delar andra likheter med människor) 
och som person (som subjekt). Könsvariation, både transsexualism 
och könsvarierade könskategorier, bör begripliggöras genom syn-
liggörande och hörgörande. Genom att öka den sociala kunskapen 
blir könsvariationer begripliga och igenkännbara och därmed möj-
liggjorda. För att begripliggöra variation krävs ett synliggörande 
och ett hörgörande varför denna princip innehåller två underprin-
ciper; synliggörandeprincipen och hörgörandeprincipen.

Principen om begriplighet innebär i en trans*kontext att alla 
faktiska könsidentitetskategorier genom synliggörande och hörgö-
rande blir begripliggjorda och därmed igenkännbara och möjliga. 

Synliggörandeprincipen: Det bör finnas möjlighet för alla att vara 
synlig utan begränsning eller anpassning. Att vara synlig innebär 
att bli sedd av andra ’som/den en är’. Synliggörande handlar om att 
tillse att sådana möjligheter finns.

Synlighet innebär i en trans*kontext att framstå inför andra 
som/den en är. Synlighet är därför kopplat till att vara möjlig och 
bli sedd som/den en är. Att vara synlig kan innebära både förde-
lar och nackdelar. Stigmatiserad synlighet innebär ett misserkän-
nande och bör därför med hjälp av faktisk och eventuellt också 
politisk synlighet tillsammans med hörgörande motarbetas. Fak-
tisk och politisk osynlighet innebär båda att vara synlig som/den 
en är, med den skillnaden att den politiska också är öppen med sin 
erfarenhet i syfte att förändra. Den faktiska kan innebära en slags 
anonym osynlighet, vilket betyder att en inte utmärker sig utan 
smälter in som/den en är. Att vara osynlig innebär dock i de flesta 
fall ett misserkännande av den en är. Den anonyma osynligheten 
innebär dock att en passerar som den en är och därför inte noteras, 
vilket är att betrakta som ett omedvetet erkännande. Att bli sedd 
som/den en är innebär istället ett erkännande och kan föregås av 
ett föreskrivet erkännande, det vill säga ett påbud om en plikt att 
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erkänna. Det kan också ske omedvetet i och med ett socialt igen-
kännande. Slutligen kan det också ske genom respekt för personers 
självförståelse, självuttryck och självbeskrivning. Den könsbinära 
modellen innebär att många variationer på könsuttryck inte känns 
igen och därför förblir obegripliga och osynliga. För att öka synlig-
heten av könsvariation krävs att könsvariation förstås vara möjlig 
som könskategorisering.

Principen om synliggörande innebär att alla transpersoner har 
rätt att bli sedda som/den de är, vilket innebär en plikt att res-
pektera transpersoners självförståelse. Fler könsmöjligheter bör ges 
utrymme i syfte att bli synliga och igenkännbara. 
   
Hörgörandeprincipen: Det bör existera utrymme för flerstämmiga 
uttryck av partikulära perspektiv, intressen och erfarenheter där 
andra bereds möjlighet att lyssna och förväntas lyssna.

Hörgörande är en komplettering till synliggörande, vilket 
innebär att personer bereds möjlighet att delge sina erfarenheter 
i sammanhang där andra lyssnar. I en trans*kontext är det vik-
tigt med hörgörande, särskilt eftersom osynlighet och stigmati-
serad synlighet är ett vanligt erkännandeproblem. Hörgörande 
syftar därför till att skapa utrymme för flerstämmigt uttryck. I 
trans*kontexten innebär det en möjlighet att delge sina erfaren-
heter i sammanhang där andra ges tillfälle att lyssna till exem-
pel i skolor och på arbetsplatser, samt i beslutsfattande processer. 
Det borde även ingå i alla medicinska utbildningar tillfällen där 
transpersoner kan delge andra sina transspecifika erfarenheter och 
perspektiv. Ett hörgörande behövs därför att synlighet annars ris-
kerar att bli stereotypiserat och snarare medverka till ytterligare 
utanförskap, misserkännande och förtryck.

Principen om hörgörande innebär i en trans*kontext att trans-
personer har rätt till självuttryck och en möjlighet att delge sina 
specifika transerfarenheter i sammanhang där andra lyssnar i syfte 
att öka den sociala kunskapen om transsexualism och könsvariation.



-        274        -

kapItel v

Benämningsprincipen: Alla har ett ansvar att respektera andra perso-
ners självbenämning.

Benämning är en central aspekt av en identitetspolitisk strategi 
som innebär att genom språket förmedla en föreställning om verk-
ligheten utifrån självförståelse. Identitetsbaserade orättvisor består 
bland annat i att bli beskriven av andra, ofta på ett stereotypt, 
stigmatiserat och nedvärderande sätt. Att istället ha möjlighet att 
benämna och beskriva sig själv, den egna identiteten och identi-
tetskategorin blir därför viktigt eftersom det innebär en möjlighet 
att delge andra korrekta och positiva beskrivningar och benäm-
ningar av sig själv, identiteten eller den egna grupptillhörighe-
ten. Det innebär en möjlighet att ge uttryck för en självförstådd 
faktiskhet. Principen föreskriver därför en plikt att respektera och 
använda personers och identitetskategoriers egna benämningar. I 
en trans*kontext innebär det att en transsexuell kvinna i alla sam-
manhang bör benämnas som kvinna och omtalas som hon, liksom 
det valda förnamnet i alla sammanhang bör användas. Detsamma 
gäller att en transsexuell man bör benämnas som man och han och 
det valda namnet. På samma sätt bör alltid hen och henom (eller 
andra möjliga pronomen) användas om personer vars självförståelse 
är könsvarierad eller osäker och som har angett det som önskat 
pronomen, även här bör det önskade förnamnet användas. Detta 
visar också på behovet av en juridisk möjlighet till en alternativ 
könskategori som motsvarar det könsalternativa pronomenet hen.

Principen om benämning innebär i en trans*kontext rätten till 
respekt för självförståelse genom att använda de benämningar som 
anges som korrekta för den personliga könsidentiteten. 

Principen om tilltro: Alla har ett ansvar att respektera personers 
självförståelse och integritet som/den de är

Tilltro är en viktig bas i erkännandehandlingen då det handlar 
om att sätta tilltro till andra personers självförståelse, självbenäm-
ning och självuttryck. Tilltro till andras självförståelse innebär att 
respektera deras integritet och bekräfta deras personliga identitet. 
I sådana fall då ett erkännande är avsaknat, där det ömsesidiga 
erkännandet inte kommer tillstånd av sig själv genom igenkän-
nande, är tilltro en viktig strategi för att erkänna andra. Det inne-
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bär att istället lita till personers egen utsaga om sig själva. I en 
trans*kontext kan tilltro vara särskilt viktigt då vissa könsuttryck 
som uttrycker självförståelse inte förstås i enlighet med den köns-
binära kategoriseringsmodellen. I sådana fall bör lyssnande och 
tilltro till personers egna utsagor om vem de är tillämpas. Det gäl-
ler benämning och önskat pronomen. 

Principen om tilltro innebär i en trans*kontext en plikt att 
sätta tilltro till transpersoners självförståelse och erfarenhet av vem 
de är.

Tilltalsprincipen: Alla har ett ansvar att svara på mänskligt tilltal 
från personer som ger sig till känna ’som/den de är’.

Tilltal är en viktig mänsklig funktion av bekräftelse i kommu-
nikation och möten med andra människor. Att inte bli tilltalad på 
grund av den en är eller osäkerhet och obegriplighet innebär ute-
slutning, misserkännande och en omöjliggjord existens. Det hand-
lar dels om att inte bli tilltalad, men också om att andra inte svarar 
på tilltal, både konkret och bildigt, genom att inte respektera en 
annan persons självförståelse och uttryck i ett möte. Det resulterar 
i så fall i en kränkning av personers integritet och ett misserkän-
nande genom uteslutning. I en trans*kontext kan det handla om 
att bli tilltalad som kvinna fast den uttryckta självförståelsen är 
som man. Vidare kan det handla om att inte alls bli tilltalad eller 
att som transperson inte erhålla svar vid tilltal eller vid tillkänna-
givande av den egna personen.

Principen om tilltal innebär i en trans*kontext en plikt att ge 
svar på tilltal och att tilltala personer i enlighet med en självför-
stådd könsidentitet.

Självbestämmandeprincipen: alla har rätt att själva fatta beslut eller 
vara delaktiga i beslut som direkt eller indirekt berör den egna 
kroppen, identiteten eller personen, och förutsättningar det egna 
livs- och handlingsutrymmet.

Självbestämmande är centralt för att komma tillrätta med 
orättvisa, särskilt identitetsbaserad orättvisa. Identitetsbaserad 
orättvisa innebär bland annat att den egna grupptillhörighetens 
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intressen och perspektiv inte tillvaratas, varför grupprepresenta-
tion kan vara påkallad i syfte att införliva flerstämmigt medin-
flytande i olika beslutsfattande sammanhang. Självbestämmande 
är ett viktigt värde eftersom det innebär medinflytande över det 
egna livet och dess förutsättningar, det vill säga att inte all kon-
troll ligger utanför den egna personen, vilket är vad Young kallar 
dominans. 

Principen om självbestämmande handlar i en trans*kontext, 
och i en konkret transpolitisk verklighet, om självbestämmande 
över den egna kroppen och över det egna handlingsutrymmet.  Det 
innebär frihet från ofrivilliga kirurgiska ingrepp och rätt till med-
inflytande i beslut som rör den egna identiteten och identitetska-
tegorin, särskilt i vårdsammanhang.

Självutvecklingsprincipen: Alla bör ha möjlighet till självutveckling 
både i den specifika identitetstillhörigheten och som person, att ha 
möjlighet att utveckla inneboende möjligheter och uttrycka sina 
egna perspektiv och den egna självförståelsen i olika sociala sam-
manhang och offentliga rum.

Självutveckling är centralt i en trans*kontext där det i första 
hand kan förstås som ett förverkligande av den självidentifierade 
könstillhörigheten, men det är viktigt att också påpeka vikten av 
möjligheten att utveckla andra inneboende möjligheter som inte 
har med könstillhörigheten att göra. Det viktiga är att inte vara 
begränsad i denna möjlighet på grund av den en är, liksom att inte 
vara begränsad i möjligheten att utveckla den egna könstillhö-
righeten. Möjligheten att utveckla den egna könsidentiteten bör 
främjas av samhälliga instanser, juridiskt, och vårdetiskt, men ock-
så av medmänniskors tilltro, tilltal och respekt inför självförståelse 
och självbenämning. Begripliggörande genom synliggörande och 
hörgörande är också viktiga element för att understödja möjlighet 
till självutveckling av den egna könsidentiteten. 

Principen om självutveckling innebär i en trans*kontext en 
plikt att främja människors möjlighet till självutveckling och en 
skyldighet att inte hindra eller begränsa samma möjlighet. Ett så-
dant främjande sker genom tilltro, tilltal och respekt inför trans-
personers självförståelse och självbenämning.
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Deltagandeprincip: Alla bör ha möjlighet att delta i sociala och sam-
hälleliga sammanhang ’som/den de är’ och ingen bör uteslutas på 
grund av den de är.
   Deltagande är ett centralt rättvisevärde och uttrycker vikten 
av representation av flerstämmighet i syfte att synliggöra, hörgöra 
och begripliggöra alternativa perspektiv och sätt att vara. I en 
trans*kontext innebär det särskilt könsvariation. Flerstämmighet 
bör komma till uttryck i alla slags samhälleliga sammanhang. 
Deltagande innebär ett förverkligande av människovärdet och av 
social jämlikhet tolkat som alla människors lika värde och rätt till 
möjligheten att vara delaktiga i sociala sammanhang som den en 
är, utan begränsning eller anpassning efter andras normer.

Principen om deltagande innebär i en trans*kontext att trans-
personers rätt till möjligheten att delta i sociala och samhälleliga 
sammanhang som/den de är bör understödjas Det bör ske utan (di-
rekta eller indirekta) krav om anpassning till könsbinära normer.  

Kniptångsprincipen: När två eller flera erkännandehandlingar före-
faller orimliga att förena bör båda eftersträvas. 

Det behövs en princip som är tillämpbar på situationer när ett 
erkännande riskerar att samtidigt innebära ett misserkännande av 
någon annan (person eller grupp). Motsägelsen i det paradoxiska 
erkännandet av två till synes oförenliga erkännandehandlingar bör 
i linje med Simone Weills hantering av olösliga dilemman, ut-
nyttjas och användas som en kniptång för fasthållande. Genom att 
tänka på motsägelsen som en kniptång blir det, enligt Weill, möj-
ligt att skapa kontakt mellan de båda parterna som erkännande-
kraven gäller.582 Genom kniptången hålls erkännandehandlingen 
envist fast och tvingar människor att föreställa sig ett erkännande 
av båda parterna samtidigt. Erkännande är den övervägande prin-
cipen, därför bör erkännande-etiska dilemman hanteras genom 
kompromiss och ömsesidigt lyssnande. Lyssnandet går inte ut på 
att till varje pris uppnå förståelse av varandra utan att delge var-
andra perspektiv och berättelser. Det ömsesidiga lyssnandet möj-
liggör kompromiss och kniptångserkännande. I en trans*kontext 
kan det handla om erkännandet olika slags transsexuella och köns-

582  Metaforen är Simone Weils, se Teuber 1982, s. 222
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varierade identiteter som står i motsättning till varandra så att 
erkännandet av den ena parten (och dess verklighetsbeskrivning) 
samtidigt innebär ett misserkännande av den andra (och dennes 
verklighetsbeskrivning). Ur en erkännande-etisk synpunkt är det 
en orimlig lösning att välja att enbart erkänna en av parterna, båda 
bör erhålla erkännande. I denna paradoxiska intention lutar jag 
mig mot Derrida som menar att det icke avgörbara utgör grunden 
för etiken, att omfamna det icke avgörbara genom kniptångser-
kännande blir därför till en principiell strategi i en möjliggörande 
erkännande-etik.583

Principen om den paradoxiska kniptången innebär i 
trans*kontexten att all könsvariation bör erkännas och att i fall där 
erkännande av en part innebär misserkännande av en annan part 
måste erkännandet av båda eftersträvas och en kompromiss genom 
ömsesidigt lyssnande formuleras.

Ömsesidighetsprincipen: När oenighet föreligger i sociala och (identi-
tets)politiska sammanhang är det en medmänsklig plikt att lyssna 
till vad den andra parten har att berätta om sig själv, sina perspek-
tiv och erfarenheter och att beakta dessa. Solidaritet och ömsesi-
dighet bör eftersträvas även i sådana fall då förståelse inte uppnås. 

Ömsesidighet innebär ett accepterande av oenighet, även detta 
i linje med Derridas etiska icke-avgörbarhet. Oenigheten i sig bör 
omfamnas och lyssnas till i en anda av flerstämmigt erkännande. 
Erkännande av flerstämmighet är endast möjligt om jag väljer att 
acceptera oenighet. Idealet om asymmetrisk ömsesidighet inne-
bär en uppmaning om att istället för att försöka sätta sig in i den 
andra partens situation, öppna för ett möte med vederbörande, 
där ett ömsesidigt och reflexivt lyssnande med hjälp frågor om 
vederbörandes perspektiv och erfarenhet spelar roll för att förstå 
situationen. Om inte förståelse uppnås bör en försoning, ömsesi-
dighet och solidaritet istället vägleda erkännandet. Solidaritet är 
ett centralt värde när det gäller gruppsliga oenigheter särskilt i 
politiska sammanhang. Solidaritet kan motivera det ömsesidiga 
lyssnandet och beaktandet som jag menar är nödvändigt ur en 
erkännande-etisk synpunkt. Solidaritet innebär också en överskri-

583  Se Shildrick 2005, 43
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dande politisk handling, att tillsammans identifiera och formulera 
en gemensam (men flerstämmig) erfarenhet och utforma strategier 
för att förverkliga flerstämmig rättvisa. Flerstämmighet föranleder 
diskussion kring representation och epistemiska privilegier. Det 
handlar både om inomgruppslig och mellangruppslig oenighet. 
Trans*kontexten rymmer flera grupptillhörigheter och identitets-
kategorier, därför också flera identitetspolitiska och erfarenhets-
mässiga ståndpunkter och anspråk. Oenighet om representation, 
inkluderingar och exkluderingar i representationssammanhang fö-
rekommer. En del transpolitiska organisationer bedriver en inklu-
siv transpolitik (till exempel RFSL och KIM) vilket aktualiserar 
frågan om representation. Patientföreningen Benjamin menar att 
RFSL:s transpersonbegrepp inte representerar transsexuella per-
soner. I bakgrunden ligger en grundläggande skillnad i perspek-
tiv på ontologin bakom könsidentitetsbegreppet. Benjamin är av 
åsikten att transsexualism är en sjukdom och att den transsexuella 
personen efter korrigering är botad och inte längre transsexuell 
utan antingen man eller kvinna, denna ståndpunkt kan inte re-
presenteras av en inklusiv transpolitik menar de. RFSL använder 
transpersonbegreppet i inklusiv mening och definierar inom det 
olika sätt att vara transperson på, bland annat transsexualism ”… 
betecknar en djupt förankrad upplevelse av att inte höra hem-
ma i den kropp man fötts med och den identitet man tilldelats 
juridiskt”.584 Benjamin är dock av åsikten att transsexualism kom-
mer i skymundan av andra transpersonliga identiteter i en inklusiv 
politik och genom ett inklusivt transpersonbegrepp. I en erkän-
nande-etisk synpunkt är det därför av största vikt att eftersträva 
erkännande av båda parterna, både ståndpunktsmässigt och per-
sonligt vilket innebär att både Patientföreningen Benjamins och 
RFSL:s verklighetsbeskrivning måste erkännas samtidigt, liksom 
transsexuella personers verklighetserfarenhet och de som väljer att 
kalla sig transperson och deras verklighetserfarenhet. En annan 
oenighet inom trans*kontexten gäller synen på relationen mellan 
kropp och identitet, flera transsexuella personer upplever att de 
är födda i fel kropp, en verklighetsberättelse som blivit ifrågasatt 
både från queerfeministiskt håll och från andra trans*kontexter 

584 RFSL 2007
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som ett undfallande för psykiatrisering. Oenigheten innebär ett 
misserkännande av varandras verklighetserfarenhet. Även i detta 
fall gäller ur en erkännande-etisk synpunkt att erkännande av båda 
parter bör eftersträvas och att asymmetrisk ömsesidighet mellan 
de båda bör eftersträvas.

Principen om ömsesidighet innebär i en trans*kontext att er-
kännande av alla könsvarierade identiteter och ståndpunkter bör 
erkännas oavsett interna oenigheter vad gäller verklighetserfaren-
het och politiska krav. Ömsesidigt lyssnande, solidarisk generosi-
tet och försoning bör främjas.

De transmöjliggörande erkännande-etiska principerna överlap-
par varandra och samverkar därmed, de aktualiseras olika mycket 
beroende av person, situation och sammanhang. I vissa samman-
hang kan de dessutom behöva specificeras ytterligare för att vara 
tillämpbara och relevanta, de är formulerade så att det ska vara 
möjligt. De är inte tänkta att förstås som normativa sanningar, 
utan som tillfälliga normativa vägledningar för en transmöjlig-
görande erkännande-etik. De motiveras av social jämlikhet, soli-
daritet och rättvisa. De syftar till möjliggörande av könsvarierat 
deltagande och en inklusiv könsflerstämmighet.

Principerna bör därför tillämpas av alla som kan komma i kon-
takt med transpersoner genom sina yrken, särskilt inom vård och 
skola, men även poliser, sociala myndigheter och journalister, lik-
som även i vardagliga möten. Vidare bör de tillämpas i olika beslut 
som på ett direkt eller indirekt sätt berör transpersoner och villko-
ren och förutsättningar för deltagande och inklusion i samhället på 
lika villkor. I egenskap av vara ett uttryck för medmänsklighet bör 
de även tillämpas av alla i möten med transpersoner.
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Sammanfattning

I avhandlingen pekar jag på ett viktigt erkännandeproblem i sam-
hället som behöver uppmärksammas, det handlar om bristen på 
erkännande av könsvariation. Könsvariation är en konkret erfaren-
hetsmässig verklighet för många människor, därför är ett erkän-
nande väsentligt både på ett samhälleligt plan och på ett med-
mänskligt plan. I det transbiografiska materialet har erfarenheter 
om osynlighet och ontologiska konsekvenser av osynlighet, vilket 
innebär en slags icke-existens och föranleder orättvisa och misser-
kännande framkommit. Avhandlingen visar på ett transkontextu-
ellt behov av synliggörande och hörgörande som en moralisk nöd-
vändighet för att möjliggöra existenser genom att begripliggöra 
föreställningar om könsvariation.

Jag har fört en feministisk erkännande-etisk diskussion om be-
greppen rättvisa och erkännande i relation till identitet och identi-
tetspolitik, exemplifierat i en trans*kontext. Jag har låtit den teo-
retiska kontexten kring rättvisa och erkännande och den konkreta 
trans*kontexten samtala med varandra. På så sätt har jag vunnit en 
situerad och relevant moralisk kunskap om erkännandebegreppet. 
Förhoppningen är att den ska visa sig vara relevant och användbar 
i transpolitiska sammanhang.

Begreppet erkännande kan förstås genom ett antal distinktio-
ner som är användbara för förståelsens skull och genom ett antal te-
matiska kategorier. För det första har jag gjort en distinktion mel-
lan föreskrivet och ömsesidigt erkännande, där jag menar att det 
föreskrivna är ett påkallat erkännande som främst framkommer i 
lagar, regler och ’policies’ och framförallt gäller relationen mellan 
stat och människa, men också mellan människor. Den är påkallad 
därför att brist på erkännande i en situation föreligger. Det öm-
sesidiga erkännandet å andra sidan kan inte föreskrivas utan sker 
i möten med andra människor där ett asymmetriskt ömsesidigt 
lyssnande och beaktande sker.  Det föreskrivna erkännandet kan 
liknas vid en plikt och det ömsesidiga erkännandet vid en respon-
siv handling.

Vidare har jag gjort en åtskillnad mellan erkännande av nå-
gon som människa och erkännande som person. Att erkännas som 
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människa handlar om att erkänna att någon delar människolikhe-
ten med andra människor, vilket medger medborgerliga rättighe-
ter och deltagande på lika villkor som andra. Det handlar vidare 
om att den egna mänskligheten blir igenkänd hos andra, det som 
på tyska benämns ’wiedererkennen’, det vill säga att känna igen 
något av en själv i den andra. Ett dolt antagande om likhet under-
ligger därmed detta slags erkännande, för att någon ska erkännas 
som människa krävs att det finns en likhet att appellera för att ett 
erkännande ska ske. Att erkännas som person handlar däremot att 
erkännas som/den en är, utan antagande om likhet. Det handlar 
snarare om ett asymmetriskt erkännande, det vill säga att respek-
tera en annan persons olikhet som annanhet och vederbörandes 
självförståelse. Det asymmetriska erkännandet föregås av ett asym-
metriskt ömsesidigt lyssnande som sker genom ett beaktande av 
de perspektiv och erfarenheter som framkommer. 

De tematiska erkännandekategorierna är: självförverkligande, 
äkthet, social jämlikhet, igenkännande och solidaritet. Självför-
verkligande är centralt för erkännandebegreppet och relaterar 
direkt till tankefiguren ’att vara som/den en är’ och är explicit i 
Honneths teori. Honneth kopplar det till social jämlikhet efter-
som självförverkligande uppfattas som en central nödvändighet för 
människors identitetsutveckling och att därför alla bör ha tillgång 
till det. Självförverkligande, eller självutveckling, är också centralt 
i Youngs diskussion om rättvisa.  Äkthet är en föreställning som 
underligger erkännandebegreppet och som särskilt framkommer 
som en central föreställning i trans*kontexten. Social jämlikhet 
betonar erkännandets betydelse för möjlighet till deltagande i so-
ciala och samhälleliga sammanhang. Frasers teori om erkännande 
fokuseras på jämlikhet i social status. Hon urskiljer två modeller 
för erkännande, identitetsmodellen, till vilken hon placerar Hon-
neth, Taylor och Young, och statusmodellen, till vilken hon själv 
hör. Statusjämlikhet är det som, enligt Fraser, bör orientera erkän-
nande. Deltagande på lika villkor bör, enligt Fraser, fungera som 
ett krav för när erkännande är berättigat, i syfte att motverka att ett 
erkännande medverkar till ojämlikhet för andra eller i andra sam-
manhang. Igenkännande är ett grundläggande element i erkännan-
dehandlingen. Erkännande handlar om att känna igen en person 
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som/den hen är och respektera vederbörandes självförståelse och 
tilltal. Butler betonar igenkännandets betydelse för möjligheten 
till ett levbart liv och en möjlig existens som/den en är genom att 
framstå som begriplig. Begripligheten medger igenkännande och 
därmed också erkännande. Slutligen, menar jag, att solidaritet har 
en viktig funktion i erkännandehandlingar, särskilt i identitetspo-
litiska sammanhang bland annat genom att betona vikten av att 
arbeta tillsammans mot ett gemensamt förtryck. Youngs ideal om 
asymmetrisk ömsesidighet menar jag är ett uttryck för en solidari-
tet som istället för ett antagande om likhet  respekterar annanheten 
hos andra personer, samt upplöser resonemang som utgår från ett 
’vi’ och ’dem’. Så att även om erkännande kommer att handla om 
identitet, så innebär solidaritetselementet en utvidgning och upp-
lösning av identitetskategorier som isolerade entiteter.

Avhandlingen i korthet

De två första kapitlen behandlar trans*kontexten, dels genom 
transbiografiskt tal om identitet och ett transpolitiskt tal om rätt-
visa och erkännande i relation till identitet. I det tranbiografiska 
kapitlet framkom osynlighet som ett återkommande tema, vilket 
kopplas till oförmågan att vara som/den en är och en förståelsemäs-
sig exkludering från människoskap och personskap. Flera beskri-
ver en känsla av att vara dold av den egna kroppen i och med att 
den inte tillåter uttryck av den själverfarna könsidentiteten, vilket 
medför att personer inte känns igen som/den de är. Det skapar 
känslan av att vara osynlig och att inte räknas som människa eller 
person i och med att den egna existensen förefaller omöjlig. 

Det andra kapitlet, innehåller en redogörelse av transpolitiska 
ståndpunkter inom svenska transpolitiska organisationer (RFSL, 
KIM, Patientföreningen Benjamin, INIS och FPE-S), samt av 
könstillhörighetsutredningen Betänkande av lagen om fastställelse av 
könstillhörighet (SOU, 2007:16) och remissvar på den från transpo-
litiskt håll. Vidare har jag redogjort för Socialstyrelsen rapport om 
transsexuellas situation inom vården, Transsexuella och andra könsi-
dentitetsstörningar: Rättsliga villkor för fastställelse av könstillhörighet 
samt vård och stöd, vilken innehåller flera konkreta förslag på för-
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bättringar av vården för transsexuella, vara flera överensstämmer 
med transpolitiska krav. De krav som ställs rör i första hand frågor 
om vård för transsexuella och de villkor som ställs för tillstånd 
för könskorrigering. Transpolitisk kritik har riktats mot sterili-
seringskravet, kravet om att en ska vara ogift, svensk medborgare 
samt 18-årsgränsen. Flera påpekar vikten av att kunna framträda 
i den självidentifierade könsidentiteten (med korrekta papper och 
namn) för unga transpersoner, då de utgör en utsatt grupp. Det 
framställs också en önskan om en åtskillnad mellan den juridiska 
och den medicinska korrigeringen så att det blir möjligt att erhålla 
juridisk korrigering utan att genomgå medicinsk korrigering.  

Det underliggande värde som framstår som centralt i den trans-
politiska kontexten är autonomi. Flera transpolitiska organisatio-
ner hänvisar direkt till autonomibegreppet, särskilt i relation till 
steriliseringstvånget. Flera organisationer påpekar vidare vikten 
av att se över och förbättra vårdsituationen för transsexuella och 
transpersoner, särskilt betonas utsattheten hos unga transpersoner. 
Åldersgränsen på 18 diskuteras, liksom vikten av transkompetens 
i skola och inom vården, både inom specialistvården och inom den 
öppna vården. Vikten av att ha korrekta identitetspapper i enlig-
het med den självidentifierade könsidentiteten framhålls, samt se-
kretesskydd för både den gamla och den nya identiteten.

Det tredje kapitlet behandlar Youngs rättvisebegrepp, som 
innehåller två tillstånd som, enligt henne, kännetecknad rättvi-
sa, självbestämmande och självutveckling. Dessa relaterar till två 
motsvarande tillstånd av orättvisa, dominans och förtryck som 
innebär en begränsning i möjlighet till självbestämmande och 
självutveckling. Jag har karaktäriserat Youngs rättvisebgrepp som 
innehållande två kluster, demokrati och erkännande, där demokra-
ti relaterar till självbestämmande och deltagande, och erkännande 
relaterar till självutveckling och självuttryck. Rättvisa motiveras 
av social jämlikhet tolkat som allas deltagande och inklusion. Vi-
dare menar jag att solidaritet förstått som asymmetrisk ömsesidig-
het är ytterligare en underliggande intention för rättvisa i Youngs 
rättvisediskussion. Youngs kritiserar det assimilationsideal som 
hon menar underligger rättvisa tolkat enligt en identitetslogik, 
där antagande om likhet motiverar jämlikhet och rättvisa, vilket, 
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enligt Young innebär att olikhet negligeras. Istället föreslår Young 
ett ideal om en flerstämmig allmänhet, där öppenhet och ömsesi-
dighet råder och flerstämmiga uttryck möjliggörs. Young menar 
att likabehandling kan vara en god strategi för rättvisa, men att 
det också riskerar att medverka till orättvisa genom att olikhet 
bortses ifrån. Jag har gjort en åtskillnad mellan strikt och kon-
textuell likabehandling för att begreppsliggöra detta. En strikt li-
kabehandling åsyftar likabehandling utifrån ett opartiskhetsideal. 
En kontextuell likabehandling åsyftar likabehandling som utgår 
från visad hänsyn till grupptillhörigheter och olikheters betydelse 
för de förutsättningar och villkor som föregår möjligheter att till-
varata lika rättigheter och rättvisa som likabehandling. Jag har 
vidare karaktäriserat några centrala tematiska kategorierna hos 
Youngs rättvisebegrepp, de är: grupp och olikhet, deltagande och 
inklusion, demokrati samt självutveckling och erkännande. 

Jag tolkar Youngs rättvisebgrepp som en uppmaning till att 
möjliggöra allas förmåga att vara som/den de är. Det innebär sam-
tidigt att begränsningar av möjligheten att vara som/den en är 
utgör grunden för orättvisa oavsett om det handlar om materiell 
fördelning, deltagande i beslutsfattande procedurer, mönster för 
arbetsdelning, inklusion av flerstämmiga perspektiv och erfaren-
heter eller erkännande av identitet och olikhet.

I kapitel fyra diskuterades erkännandebegreppet och jag redo-
gör för några av erkännandebegreppets tematiska kategorier som 
jag menar är relevanta i relation till en trans*kontext. De tema-
tiska kategorierna är: självförverkligande, äkthet, social jämlikhet, 
igenkännande och solidaritet. 

Youngs implicita erkännandebegrepp är direkt kopplat till 
rättvisa. Betydelsen av erkännande för rättvisa består i föreskrivan-
det av möjligheten till deltagande och inklusion som/den en är, 
utan (indirekt eller direkt) krav om anpassning, annars kan det inte 
karaktäriseras som rättvisa. Jag menar därför att misserkännande 
medverkar till orättvisa och att erkännande understödjer rättvisa. 
Youngs erkännandebegrepp kan sägas överlappa Honneths erkän-
nandebegrepp eftersom självutveckling är en central del i hennes 
rättvisebgrepp. Det överlappar också Frasers erkännandebegrepp 
i och med betoningen av social jämlikhet och deltagande. Vidare 
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överlappar det även Butlers erkännandebegrepp då synlighet som 
politisk strategi, asymmetrisk ömsesidighet och flerstämmighet 
som ideal framhävs. Jag relaterar det till Butlers betoning av igen-
kännande genom begriplighet som transformation, vilket innebär 
att begripligheten bör ske genom en anpassning av omgivningen, 
via ett beaktande av personers självförståelse, istället för att be-
griplighet villkoras genom likhet.

I det sista kapitlet, kapitel fem, diskuterade jag erkännandets 
innebörder och dess problem och dilemman, särskilt i en iden-
titetspolitisk kontext. Vidare diskuterades en möjlig(görande) 
erkännande-etik, en transmöjliggörande etisk vägledning och 
jag formulerarde ett förslag på erkännande-etiska principer som 
skulle kunna ingå i en (trans)möjlig(görande) erkännande-etik. 
De erkännande-etiska dilemmana är: 1) betoning eller befrielse, 
2) partikularitetsdilemmat, 3) oenighetsdilemmat, 4) omöjliga 
fall-dilemmat, 5) individ/kollektiv-dilemmat och 6) identitet- el-
ler delaktighetsdilemmat. Dessa dilemman uppmärksammar en 
djupgående konflikt mellan olika verklighetsberättelser, frågor om 
essentialism och konstruktionism, anspråk om äkthet och identi-
tetserfarenhet, samt om representation. En grundläggande proble-
matik är den mellan ett fokus på personlig eller kollektiv identitet 
samt det problematiska i tal om identitet som gärna materialiserar 
talet till en sanning som har större omfång än det ursprungliga 
talet. Det riskerar därigenom att bli determinerande med begrän-
sande konsekvenser som följd. Syftet med att uppmärksamma de 
erkännande-etiska dilemmana är att de bör visas hänsyn i formule-
randet av en erkännande-etik. 

Jag argumenterar för att ett transrelevant erkännande inne-
bär en möjlighet att erhålla juridisk korrigering utan att genom-
gå medicinsk korrigering samt en införandet av en språklig och 
juridisk möjlig alternativ, ospecifik, könskategori. Dessa båda 
erkännande-åtgärder skulle innebära en möjlighet att vara som/
den en är utan anpassning och begränsning för transpersoner. Det 
gäller både de personer som önskar juridiskt erkännande för den 
självidentifierade könsidentiteten men inte önskar genomgå en ki-
rurgisk eller hormonell korrigering, eller bara vissa delar av den 
medicinska korrigeringen. Det kan också gälla unga transpersoner, 
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där det skulle underlätta att antingen erhålla en juridisk status i 
enlighet med en självidentifierad könsidentitet eller en ospecifik 
könskategori. Framförallt skulle den alternativa, ospecifika, köns-
kategorin underlätta för dem som inte passar in den könsbinära 
modellen för könsförståelse och som idag inte har någon möjlighet 
till erkännande förutom att lita till enskilda personers beaktande 
inför deras självförståelse. Det gäller även transvestiter som för att 
leva ut sin fulla personlighet varierar sitt könsuttryck mellan man-
ligt och kvinnligt.
   Slutligen formulerarade jag 12 erkännande-etiska principer:
1) Erkännandeprincipen, 2) Begriplighetsprincipen, 3) Synlig-
görandeprincipen, 4) Hörgörandeprincipen, 5) Tilltalsprincipen, 
6) Principen om tilltro, 7) Benämningsprincipen, 8)Självbestäm-
mandeprincipen, 9) Självutvecklingsprincipen, 10) Deltagande-
principen, 11) Kniptångsprincipen och 12) Ömsesidighetsprin-
cipen. Jag specificerade även dessa till en konkret trans*kontext.

Erkännandeprincipen är den primära principen vilken de an-
dra syftar till att realisera. Begriplighetsprincipen, synlighets-
principen och hörgörandeprincipen hänger ihop och syftar till att 
möjliggöra det igenkännande som är grundläggande för att ett 
erkännande ska vara möjligt. Tilltalsprincipen och principen om 
tilltro handlar om kommunikation och ömsesidig respekt i mel-
lanmänskliga möten och föreskriver både receptivitet, det vill säga 
att svara på tilltal och att sätta tilltro till andra människors själv-
förståelse. Benämningsprincipen överlappar både principen om 
tilltro och självbestämmandeprincipen, då det handlar om rätten 
till självbenämning och att den respekteras och visas tilltro. Själv-
bestämmandeprincipen och självutvecklingsprincipen utgör till-
sammans Youngs rättvisebegrepp och syftar till social jämlikhet 
och en flerstämmig allmänhet, genom att föreskriva allas rätt till 
medinflytande och till att utveckla egna förmågor och möjligheter. 
Jag menar att en flerstämmig allmänhet innebär att ömsesidigt 
erkännande mellan människor föreligger. De två sista principerna 
kniptångsprincipen och ömsesidighetsprincipen är formulerade 
med de erkännande-etiska dilemmana i åtanke och är tänkta att 
fungera vägledande i fall av oenighet eller då två erkännandehand-
lingar kolliderar. Kniptångsprincipen föreskriver att erkännande 
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kapItel v

bör eftersträvas även då två eller flera erkännandehandlingar kol-
liderar och ömsesidighetsprincipen föreskriver acceptans av oe-
nigheter och ett asymmetriskt, ömsesidigt och reflexivt lyssnande 
samt solidaritet. 

Jag vill framhålla vikten av att ur en erkännande-etisk syn-
punkt visa hänsyn till och beakta personers verklighetserfarenhet 
även då det är epistemologiskt problematiskt att hänvisa till en 
verklighet. Det innebär bland annat att det är viktigt att sätta 
tilltro människors identitetserfarenhet och äkthetserfarenhet. Det 
som är särskilt viktigt att visa hänsyn är de faktiska konsekvenser 
dessa erfarenheter har. De är verkliga och kräver hänsyn i syfte att 
förstå situationer av orättvisa och därigenom för att kunna åtgärda 
orättvisa och realisera rättvisa som erkännande. 
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Summary

The main ambition of this thesis is to discuss a possible and em-
powering ethics of recognition. By this I mean an ethics that it is 
possible to outline and that has empowering consequences as its 
intention. The aim of the thesis is to understand the meaning of 
the concepts of justice and recognition in relation to identity and 
identity politics, through a configuration which I call ‘to be as/
who you are’. The theoretical ethical discussion is placed within a 
trans*context in order to orientate the discussion towards a con-
crete and contextual example, hence making it relevant and use-
ful.  The trans*context is exemplified by a transbiographical and 
a transpolitical chapter, in order to be able to describe experiences 
of identities and the politics and moral standpoints that come out 
of it. Through the politics it is possible to identify moral lacks of 
justice and recognition, which, according to Iris Marion Young, 
can be understood as normative possibilities. The idea is to let 
allow the ethics of a theoretical and practical context influence 
each other and the ethical discussion as such, and hopefully this 
produces both theoretical and practical insights. The figure ‘to be 
as/who you are’ is meant to open up and allow for a discussion 
around everyday experiences and the consequences of the concept 
of identity without its problematic consequences, such as essentia-
lism, reification, and the limitation of a person’s possibilities and 
capacities. Young’s discussion on justice and her implicit concept 
of recognition is of special interest for the discussion in this thesis. 
The overall aim is to outline a possible and empowering ethics of 
recognition with open and flexible principles of recognition, and 
further to specify those principles so they can be used as trans-
empowering guidelines. 

The first two chapters focus on the trans*contexts. The transbi-
ographical chapter deals primarily with talk about and experiences 
of identity and the transpolitical chapter with talk about justice 
and recognition in relation to identity. Invisibility is a recurring 
theme in the first chapter that deals with identity experiences, re-
lating to an experience of the impossibility to be as/who you are 
and hence becoming excluded from the sphere of humanity and 
personhood. Many transpersons describe a feeling of being invi-
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sible and hidden behind a body that is not able to show or present 
the self-identified gender identity. From this follows a difficulty in 
being recognized by others as being as/who they are, hence arises 
a feeling of invisibility and impossibility of existence. The second 
chapter presents a variety of standpoints within Swedish transpo-
litical organizations (RFSL, KIM, Patientföreningen Benjamin, 
INIS and FPE-S). First I present the Swedish law, enacted in 1972, 
that regulates permission for gender correction. This law was the 
first in the world at that time but is now regarded as being in need 
of change in order to keep up to date with societal changes (e.g. 
the change in law regarding marriage, which is now available for 
same-sex couples). Further on I present the governmental sugges-
tion for a change in this law, which was delivered to Parliament in 
2007. The suggestion was criticized by transpolitical (and other) 
organizations. First and foremost, the critique dealt with the sug-
gestion to replace the sterilization demand with a demand for cast-
ration (the removal of gonads), with a possibility to save frozen 
eggs and sperm for future use. This, however, collides with the 
Swedish law on genetic integrity, which forbids both surrogacy 
and what is called double donation, which means that both eggs 
and sperm are donated. The consequences of this are that, today, 
only a transsexual woman living with another woman can use her 
saved sperm. The overall demand that, for a transsexual to get per-
mission to have a gender correction, they must be sterile is still 
valid according to governmental suggestion based on grounds that 
are mostly assumptions about what is natural. This report doesn’t 
deal with the healthcare system at all. The critique was directed at 
how the investigation was performed, e.g. that not all trans orga-
nizations were asked for their opinions and that some of those who 
were, did not have their opinions recognized in the report.

Another and later report, from the National Board of Health 
and Welfare (Socialstyrelsen), focused on the conditions of trans 
healthcare and contained suggestions for improvements in that 
care, which in this report is criticized on several grounds. Many 
of these suggestions align with demands already expressed within 
trans organizations. This report made a democratic point to lis-
ten to trans people and views both from organizations in reference 
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groups and private persons on an email basis. Some of the sugges-
tions in the report are: the elimination of the infertility demand, 
the possibility for persons not diagnosed with transsexualism to 
get permission for gender correction, a standardization of healthca-
re and a joint database of information directed towards transsexual 
persons and their relatives and a database of guidelines directed 
towards healthcare personnel in the open health care system and 
the specialized trans healthcare system. 

What is still missing in the two reports regarding the legal and 
health context of gender correction is the age question. Many trans 
organizations raise the question of the minimum age of 18 to get 
permission for a gender correction since trans youth are a vulnera-
ble group, who risk being bullied and not treated correctly either 
in school or in healthcare, mostly due to a lack of trans knowledge 
and competence. The risk of suicide among trans youth is high, 
hence the possibility of early treatment is a vital demand from 
transpolitical organizations. The report from The National Board 
of Health touches upon this question and it has started an investi-
gation into the consequences of early hormonal treatment, in order 
to investigate the possibility of permission for gender correction 
being granted earlier than 18 (at 16). Today there is a possibility 
of administering hormones to stop the current sexual development 
but not treatment with hormones that enables development into 
the opposite sex. The National Board of Health also suggests a 
separation between the decision-making procedures for the legal 
and the surgical correction, which would allow the possibility of 
having the legal correction without the surgical or with only parts 
of the surgical and/or the hormonal correction. 

I argue that these reports lack a gender variant perspective 
which recognizes alternative gender categories and the possibility 
of having a (third) unspecific gender category. I argue that this 
would benefit persons with gender variance in different ways, e.g. 
persons who are undergoing the investigation that is needed in 
order to obtain a gender correction, persons with a variant or fluid 
gender identity and trans youth in need of recognition of their 
self-identified gender identity. One important thing, stressed by 
transpolitical organizations, is the possibility to have identity pa-
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pers that show the self-identified gender identity so that a person’s 
identity won’t be questioned when having to identify with papers. 
This kind of recognition is of crucial importance for transpersons 
in order to be conceived as intelligible, categorizable and recogni-
zable persons. Hence, it is also a possible solution to several trans-
related issues of injustice and misrecognition. 

An underlying value that is apparent in the transpolitical con-
text is autonomy. Many transpolitical organizations explicitly re-
late to autonomy, especially in relation to the demand for steriliza-
tion in order to get permission for gender correction. Autonomy 
is a concept that has been highly criticized from a feminist stand-
point for connoting an androcentric, isolated, independent and 
rational subject and for the idealized distance and independence 
from contexts, emotions and others. I argue, together with Young, 
that autonomy can be understood as a contextual and interdepen-
dent value that connotes empowerment more than independence. 
Hence, I interpret the meaning of the transpolitical emphasis on 
autonomy as empowerment, thereby underlining its contextual 
meaning. This interpretation is motivated by its relation to the 
negative consequences of a lack of autonomy (empowerment) in 
a trans*context, i.e. a structural dominance over trans*persons’ 
identities and bodies and transpersons’ ability to self-identify, to 
participate while being as/who they are in societal settings and 
in decision-making that influences the conditions of their eve-
ryday lives. Furthermore transpolitical organizations emphasize 
the importance of an improvement in the healthcare situation for 
transsexual people and transpersons, underlying its importance for 
trans youth. The issue of the age limit of 18 is stressed, as well 
as the importance for trans-competence in schools and healthcare, 
and the importance of the availability of identity papers that repre-
sent the self-identified gender identity is also stressed. 

The third chapter deals with Young’s conception of justice and 
the implicit conception of and relation to recognition. Young’s 
conception of justice contains two conditions that are of vital im-
portance for its understanding, i.e. self-determination and self-
development. These relate to their negative equivalents, domina-
tion and oppression, which lead to a limitation on the possibility 
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of self-determination and self-development. My interpretation of 
Young’s concept of justice is that it is made up of two clusters of 
meaning: democracy and recognition, where I understand demo-
cracy as relating to self-determination and participation and re-
cognition as relating to self-development and self-expression. Jus-
tice is directly related to the ideal of social equality, as in equality 
among groups or, rather, for individuals as group members; hence 
social equality is understood as participation and inclusion. Young 
is critical of the ideal of assimilation that usually underlies the idea 
of justice interpreted as synonymous with equal treatment. The 
equal treatment ideal builds on a logic of identity, which means 
that a descriptive sameness motivates social equality and justice. 
The logic of identity and the equal treatment ideal link to an ideal 
of impartiality, which relates to a universalist and positivist re-
search ideal. This means that ethical legitimacy is decided from 
a logic of identity that prescribes determination of valid ethical 
conclusions from one set of cases to every other case that is un-
derstood to be the same. The logic of identity hence prescribes 
sameness for just treatment, hence assimilation becomes a condi-
tion. This is due to an ignorance of difference, which means that 
its concrete and particular consequences in people’s lives are not 
acknowledged. Young suggests an ideal of a heterogeneous public 
to replace the logic of identity, where openness and reciprocity 
prevail, which enables heterogeneous expressions. Equal treatment 
can be a strategy for implementing justice, but Young stresses the 
risk of causing injustice because of the ignorance of differences. I 
have made a distinction between a strict equal treatment ideal and 
what I call a contextual equal treatment ideal. The strict equal 
treatment ideal fosters equal treatment from an ideal of impar-
tiality and the contextual equal treatment ideal fosters an equal 
treatment that acknowledges group differences and its consequen-
ces in opportunities and conditions that foregoes possibilities and 
abilities to claim and make use of equal rights and justice as equal 
treatment. The contextual equal treatment ideal can allow for spe-
cial group treatment, representation and rights, the strict equal 
treatment ideal focuses on individual rights. I have further charac-
terized some central thematic categories that I interpret as vital for 
an understanding of Young’s conception of justice; these are: group 
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and difference, participation and inclusion, democracy and lastly 
self-development and recognition.  

I interpret Young’s concept of justice as an imperative to em-
power everybody’s ability to be as/who they are. This means that 
limitations on this possibility are the basis of certain social injus-
tices, regardless of whether it is a matter of material injustice, par-
ticipation in decision-making, patterns for the division of labour, 
inclusion of polyvocal expression and perspectives or the recogni-
tion of identity and/or difference. I further argue that solidarity 
understood as asymmetrical symmetry is an underlying intention 
within Young’s concept of what justice means. Young emphasi-
zes the asymmetrical notion of reciprocity as a way of achieving 
group-based, inclusive and participatory justice based on the re-
cognition of differences as difference, without any expectations of 
assimilation or sameness.

In the fourth chapter, I discuss the concept of recognition and 
categorize it into five thematic categories that are especially re-
levant in a trans*context: self-development, authenticity, social 
equality, recognition (recognizing as the possibility of categorizing 
persons or things into categories) and solidarity. I discuss these 
different aspects of the concept in dialogue with Judith Butler, 
Nancy Fraser and Axel Honneth and their ways of understanding 
the concept of recognition.

Young’s implicit concept of recognition is directly related to a 
concept of justice. The meaning that recognition has for her con-
cept of justice is entailed in its imperative to allow the possibility 
for participation and inclusion while being as/who you are, wit-
hout (direct or indirect) demands for assimilation, otherwise it is 
not justice. The implicit assimilation demand within notions of 
justice understood as equal treatment is in itself a condition of 
injustice in Young’s discussion and understanding of group-based 
(in)justice. I argue that misrecognition leads to identity-based in-
justice and that recognition fulfills identity-based justice. By iden-
tity-based justice I mean justice as a correction of an injustice that 
is the result of a persons’ identity belonging (ascribed or chosen, 
personal or collective). 



-        295        -

In some senses, Young’s concept of recognition overlaps Honneth’s 
concept of recognition, because of the central importance of self-
development in her discussion of justice. For Honneth, self-deve-
lopment is of crucial importance, everybody’s right to the possibi-
lity of self-development is what justice is about. Young’s concept 
also overlaps Fraser’s concept of recognition, because of the emp-
hasis it puts on social equality and participation. Furthermore, it 
also overlaps with Butler’s concept of recognition, because Young 
underlines visibility and listening to and integrating the expres-
sion of many voices, experiences and perspectives as a political 
strategy, along with the ideal of asymmetrical reciprocity and the 
heterogeneous public.  Butler underlines the importance of being 
possible, i.e. a possibility to be recognized as a legible and cate-
gorizable person. This is, according to Butler, a crucial feature of 
humanity and for leading a ‘liveable’ life as a possible human and 
person in others’ understanding. Butler emphasizes recognition by 
intelligibility as transformation, i.e. intelligibility should be made 
possible by the assimilation of the surroundings not of the person. 
This kind of recognition is made possible through acknowledging 
a person’s self-understanding, not by conditions of sameness. In 
my understanding these are related through the overlapping mea-
nings of visibility, recognition, reciprocity and the importance of 
acknowledging asymmetrical relations and conditions. 

In the last chapter, I discuss the meanings of the concept of 
recognition and identify some of its ethical problems and dilem-
mas. I also discuss an empowering ethic of recognition and a trans-
empowering ethical guidance. Furthermore, I outline a suggestion 
for some recognition-ethical principles that might form a (trans) 
empowering ethic of recognition.

The ethical dilemmas of an ethic of recognition are: the dilem-
ma of emphasis or emancipation, the dilemma of particularity, the 
dilemma of disagreement, the dilemma of hard cases, the dilemma 
of individuals and collectives and lastly the dilemma of identity or 
participation. These dilemmas bring the attention to a deep con-
flict between different narratives of reality, issues of essentialism 
versus constructionism, claims on the experience of authenticity 
and identity, and the problem of representation, i.e. what is and 
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can be represented, by whom and for whom. An underlying pro-
blem is that of the perspective of personal or collective identity, 
followed by the problematic speech on identity that easily materia-
lizes into truth about persons according to their supposed identity, 
and hence receives a wider scope than its original speech. It risks 
determination with limiting consequences on people’s possibilities 
as a result. The aim of a discussion on ethical dilemmas within an 
ethic of recognition is to acknowledge these problems when outli-
ning an ethic of recognition.

I argue that a trans-relevant recognition must imply the pos-
sibility of obtaining a legal gender correction without necessarily 
also having a surgical gender correction, along with the introduc-
tion of a semantic and legal alternative and non-specific gender 
category. These two recognitional measures could lead to the pos-
sibility to be as/who you are without claims on assimilation and 
limitation for trans persons. 

Furthermore, I formulate 12 ethical principles of recognition; 
these are: the recognition principle, the intelligibility principle, 
the visibility principle, the listening principle, the principle of 
response, the principle of confidence, the principle of naming, the 
principle of self-determination, the principle of self-development, 
the participation principle, the pincer principle and the reciprocity 
principle. I also specify these to apply to trans*contexts.  

The recognition principle is the overarching principle towards 
which the others aim. The principles of intelligibility, visibility 
and listening are related to each other in their aim for the pos-
sibility of a recognizability of persons as being as/who they are, 
a crucial feature of the concept of recognition. The principles of 
response and confidence are about communication and reciprocal 
respect in interpersonal meetings; they prescribe an ethical impe-
rative to respond to people’s approaches and expressions, as well as 
an imperative to trust and meet people’s expressions of their self-
understandings. The principle of naming overlaps with the prin-
ciples of confidence and self-determination, because of its emphasis 
on the importance of the possibility to determine how you want 
to be called (e.g. name and pronoun) and the right to respect and 
confidence in other persons’ self-naming. The principles of self-
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determination and self-development represent Young’s concept of 
justice and aim towards social equality and a heterogeneous pu-
blic, by their prescription of all persons’ right to empowerment 
and to the ability to develop one’s own capacities and possibilities. 
The principles of the pincer and of reciprocity are formulated with 
the ethical dilemmas of recognition in mind and aim to function 
as guidance in cases of disagreement or when two (or more) re-
cognition claims collide. The pincer principle suggests that when 
two (or more) claims for recognition collide (so that it seems as 
though the fulfillment of one of them would at the same time 
mean the violation of the other) the imperative is to fulfill both, 
by compromise, solidarity, reciprocal communication and specified 
conditions. The reciprocity principle prescribes the acceptance of 
disagreement and an asymmetrical, reciprocal and reflexive liste-
ning and solidarity.  

I want to underline the importance from an ethical point of 
view of being considerate of people’s experience of reality, even 
when it seems epistemologically problematic to refer to reality. 
This means, among other things, the importance of showing con-
fidence in people’s experiences of identity and authenticity. It is 
especially important to be considerate of the actual consequences 
these experiences have in people’s everyday lives. These conse-
quences are certainly real and need to be acknowledged in order 
to understand situations of injustice and from this be able to find 
relevant measures to realize justice as recognition.

In this thesis I point to an important problem of injustice and 
misrecognition in society which is in need of attention, i.e. the 
misrecognition of gender variance. Gender variance is, I argue, a 
concrete experiential reality for many people. Therefore, recogni-
tion is of vital importance both on a societal level and on a personal 
and solidarity level. In the transbiographical material, experiences 
of invisibility and its ontological consequences emerged. This re-
sults in a kind of non-existence for some people and from this fol-
lows injustice and misrecognition. The intention of the thesis lies 
with a transcontexual need for visibility and listening as a moral 
necessity in order to make trans existences possible through a con-
ceptualization of conceptions and imaginations of gender variance.
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I have outlined a feminist-ethical discussion on the concepts of 
justice and recognition in relation to identity and identity poli-
tics, exemplified in a trans*context. I have engaged the theoretical 
discussion and the concrete contextual discussion in dialogue with 
each other in order to gain a situated and practically relevant moral 
knowledge of the concept of recognition and what justice as recog-
nition might mean. 

The concept of recognition can be understood through dis-
tinctions and thematic categories. One distinction I have made is 
between a prescribed and a reciprocal recognition. Prescribed re-
cognition is warranted due to concrete moral lacks or wrongs; this 
is mostly applied in rules, policies and laws and is mostly relevant 
in the relationship between the state and people, but also amongst 
people. Reciprocal recognition cannot be prescribed, it happens in 
a meeting between people where a reciprocal and intersubjective 
listening and consideration takes place. Prescribed recognition can 
be understood as a moral duty and reciprocal recognition as a re-
sponding and considerate act. 

Furthermore, I have made a distinction between the recogni-
tion of someone as a human and as a person. To be recognized as a 
human being is about recognizing a shared humanity with other 
people, from which follow civil rights and participation on equal 
terms with others. This means that an underlying ideal of samene-
ss prevails. To be recognized as a person is about being recognized 
as being as/who you are, i.e. in the uniqueness of a person rather 
than the sameness with others. This relates to the ideal of asym-
metrical reciprocity and to the respect for persons’ differences as 
difference and other people’s self-understanding. An asymmetrical 
recognition must begin with an asymmetrical listening and is due 
to a response to those perspectives and experiences that emerge 
from this. The thematic categories of recognition are: self-reali-
zation, authenticity, social equality, recognizing and solidarity. 
Self-realization is central to the concept of recognition and directly 
relates to the figure ‘to be as/who you are’. Honneth’s theory of 
recognition focuses on self-realization as a crucial feature of social 
equality and justice. Authenticity is an underlying notion in the 
concept of recognition, especially apparent in the trans*context. 
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Social equality emphasizes the relevance of recognition for the 
possibility of participation in social and societal settings. Fraser’s 
theory of recognition focuses on social status equality. Recognizing 
is a fundamental element in the act of recognition. Recognition in 
its ethical meaning is about the possibility of being recognized and 
categorized as being as/who you are, hence being understood as an 
intelligible and possible person; this entails respect for a person’s 
self-understanding and approach. Lastly, solidarity is an important 
feature of the concept of recognition, especially in contexts of iden-
tity politics, due to its emphasis on collaborative political work 
against a shared oppression, which can be understood as the elimi-
nation or widening of identity categories.

Finally, I have outlined an empowering ethic of recognition 
and a specified trans-empowering ethical guidance of recognition. 
Vital elements in this ethic of recognition are: intelligibility (the 
ability to be understood as an intelligible and possible person), vi-
sibility, listening, response (to other people’s approaches and self-
expression), confidence (respect for others’ self-understanding), 
naming (the importance of respect for self-expression through self-
naming), self-determination, self-development, participation, the 
metaphor of a pincer (borrowed from Simone Weill, stating the 
importance of striving for recognition even when claims for recog-
nition seem to collide), and reciprocity. 
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