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Abstract 

The idea for this study was evoked from a number of observations that we did in relation to 

our personal interest for feminism and gender studies. We have noticed tendecies of identity 

politics in feminist webbased discussion forums, which have led to intermutual conflicts 

within the feminist movement. Discussions of great importance between the members of 

these discussion forums, have oftentimes ended up being matters of interpretative 

prerogative, and to whom it belongs, as well as questions about who holds authority to claim 

which opinion, and why one holds authority to claim any opinion at all. We read this 

phenomenon as a matter of power configuration  for even within these formed groups of 

people that are oppressed in the western majority culture, relations including roles with 

oppressing positions as well as roles with oppressed positions emerge. 

In this study we have chosen to focus on a certain type of identities that are frequently 

stressed when conflicts emerge in these webbased forums, namley transgender identities. 

The purpose of this paper is to bring forward the narratives of people with transgender 

identities, about their experienced possibilites to word in feminist webbased discussion 

forums, as well as analyze the discourses of power that figures in these forums. The material 

for this study was collected through qualitative interviews, which were made with four 

different respondents. All of which having experience of being transgender and members of 

different feminist webbased forums. The analysis in turn consists of essential recitals by the 

respondents, which are resolved from a discourse theoretical perspective. According to 

discourse theory, power configurations between people are made from a variation of factors 

that determine the directions of power, and are constantly reformed from one moment to 

another. From the recitals of our respondents we understand that there are several power 

discourses prevailing concurrently in the feminist webbased discussion forums, and that 

there is no binary and consistent divergence between the oppressing position and the 

oppressed position. A person whose identity validates its power in one discussion, can be 

totally powerless because of its identity in another.  
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1.0 Introduktion 

1.1 Feminismen och exkluderandet av transpersoner 

Susan Stryker skriver i sin bok Transgender history (2008) att feminismens andra våg, som hade 

sin framfart under 1960 och 70talet, adresserade frågor som handlade om lika lön, sexuell och 

reproduktiv frihet, erkännandet av kvinnors obetalda hushållsarbete, medias representation av 

kvinnor, våldtäkt, och våld i hemmet.  Under mitten av denna andra våg, formade lesbiska 1

radikalfeminister en ny knytpunkt för rörelsen, utifrån en gemensam kamp för heterosexuella 

kvinnor kunde komma att bedrivas. Knytpunkten låg i en omformulering av själva begreppet 

kvinna. Denna omformulering sökte avskilja kvinnor från män, så att den feministiska kampen 

kunde vila på det emotionella bandet kvinnor emellan.  2

Denna formulering av kategorin kvinna ansåg i sin tur könsroller vara ett resultat av en 

patriarkal struktur som gynnade manliga intressen. Därigenom väcktes en konflikt mellan 

feminismen och transrörelsen. Många feminister anklagade transsexuella män och kvinnor för att 

bidra till könsstrukturerna genom att med sina könsuttryck cementera könsroller. Under 

1970talet slängde sig den feministiska rörelsen med slagorden “det personliga är politiskt”. Med 

bakgrund i dessa slagord riktade många feminister en stark kritik mot just transpraktiker, så som 

att som man bära klackar, eller att ta hormoner för att förändra sin kropps könsliga utseende, 

eller att könskorrigera sig. Dessa transpraktiker ansågs vara “personliga lösningar” till den inre 

upplevelsen av ängslan från att utstå könsbaserat förtryck. De menade alltså att en person med en 

kvinnlig kropp, som gjorde sig passerande som man, försökte fly undan den låga avlöningen för 

kvinnors utförande av arbeten, eller göra sig säkrare i en kvinnofientlig värld. De menade även 

att en person med manlig kropp, som gjorde sig passerande som kvinna, borde arbeta för social 

acceptans för feminina män, istället för att låtsas vara en “normal”, eller “riktig” kvinna.  Men 3

det var inte bara de transsexuella som kritiserades, de butchiga och feminina lesbiska kvinnorna 

sågs även de som hot och anklagades för att försöka leva upp till stereotypa bilder av män och 

kvinnor, genom att anta ett feminint respektive manligt könsuttryck, något som också ansågs gå 

könsrollernas ärende. Det androgyna var det eftersträvandsvärda, då det sågs som en neutral 

1 Stryker, Susan,  Transgender history, Seal Press, Berkeley, CA, 2008. Sid. 2.  
2 Ibid. Sid. 99. 
3 Ibid. Sid. 23. 
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position i förhållandet till könsrollerna.  Bland de hårdaste anklagelserna riktade mot 4

transpersoner kom från den feministiska debattören Janice Raymond, som i sin bok The 

Transsexual Empire: The Making of The SheMale (1979), anklagade transsexuella kvinnor för 

att konstant, både psykiskt och fysiskt, sexuellt våldföra sig på kvinnors kroppar. Raymond 

menar i sin bok att alla transsexuella personer våldtar kvinnors kroppar genom att reducera den 

äkta kvinnliga formen till en artefakt, och därigenom tillgodose sig den kvinnliga kroppen som 

sina egna. Hon menade vidare att transsexuella kvinnor skulle vara utsända av patriarkatet för att 

infiltrera kvinnokampen.   5

Den feminism som influeras av transrörelsens intressen är en del av vad som ibland 

refereras till som den tredje vågens feminism. Denna tredje våg har till viss del varit ett 

generationellt svar på vad som har ansetts vara den andra vågens tillkortakommanden, då i 

synnerhet dess tendenser att överse individuella skillnader mellan kvinnor, i sin ivrighet att se 

kategorin kvinna som en förenande politisk kategori. Den tredje feminismen har således sökt 

framhålla intersektionella frågor som rör ras, klass och sexualitet inom könsbegreppet, och varit 

mer mottaglig för kritik och teorier som behandlar könsbegreppet på ett sätt som ifrågasätter 

kategorin kvinna, och dess position som fundamentet i all feministisk politik. Nutida 

transrörelser använder sig av många insikter och kritiker framkomna under feminismens tredje 

våg.  6

Stryker menar att ett samhälles sätt att socialt organisera sina medlemmar i kategorier 

som baseras på deras ovalda kroppsliga skillnader, aldrig är politiskt neutralt. En av feminismens 

huvudsakliga ståndpunkter är att samhällen oftast är organiserade på sätt som exploaterar 

kvinnors kroppar mer än mäns kroppar. Utan att motsäga den insikten, vill transrörelsen då lägga 

till ytterligare en dimension till detta könsförtryck, nämligen att vår kultur idag ständigt försöker 

reducera det stora antalet möjliga och levbara kroppstyper, till ett system med bara två kön. 

Dessa två kön ingår då i ett dikotomiskt förhållande, och de avgörs enbart utifrån genitalier och 

kroppsliga attribut. Det är då i samband med samhällens sociala organiseringar av människors 

kön, och feminismens huvudsakliga ståndpunkt om exploateringen av kvinnors kroppar, som 

4 Ibid. Sid. 99100.  
5 Ibid. Sid.106107. 
6 Ibid. sid. 2. 
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transrörelsens ärenden politiseras.  Dess motstånd kommer sedan utav, enligt Stryker, något så 7

enkelt som att medlemmar i en minoritetsgrupp är, per definition, mindre vanliga än medlemmar 

i den korresponderande majoritetsgruppen. Samhällen tenderar att vara organiserade på sätt 

(antingen avsikligt eller oavsikligt) som premierar majoriteten, något som ofta sker på 

minoritetens bekostnad.  8

 

1.2 Problemformulering 

Den feministiska rörelsen har haft sin grund i frågor som främst rör vita medelklasskvinnor. 

Detta på grund av att dessa är de som har haft råd, makt och möjlighet att komma till tals inom 

rörelsen.  Med det som avhandlades under den föregående rubriken, kan vi förstå att grupper 9

inom feminismen inte undkommit att utveckla hierarkier och normer, i vilka en majoritet 

premieras på minoriteters bekostnad. I likhet med det Stryker skriver om att transpersoner (som 

tillhörande en minoritetsgrupp) har svårt över huvudtaget inom den feministiska rörelsen, har vi 

uppfattat att många transpersoner upplever svårigheter att komma till tals på feministiska forum 

på nätet. Vi har vid flertalet gånger observerat att många transpersoner skrivit att de känner sig 

otrygga på dessa forum, på grund av bemötanden från såväl cispersoner  som från andra 10

transpersoner. Utifrån detta har vi sett tendenser på splittring och konflikter mellan 

medlemmarna på forumen, och konflikterna tycks ligga i frågan om vem som får säga vad på 

dessa forum. Alltsomoftast åsyftas identitet som något av stor vikt när en för sin talan på dessa 

forum, och det är ofta i egenskap av att vara någon som kan identifiera sig med vad det talas om, 

som en legitimerar sina plats i diskussionerna som förs.  

Detta är även något som den svenska historikern och författaren Åsa Linderborg skriver 

om i sin artikel Det ska fan vara politiskt korrekt. Enligt artikeln finns det på dessa forum 

identitetspolitiska tendenser, som Linderborg upplever leder till skuldbeläggning och splittring 

medlemmarna emellan. Linderborgs tolkning är att en ska känna skuld för att den inte deltar i 

7 Ibid. sid.1011 
8 Ibid. Sid. 56 
9 Gemzöe, Lena,  Feminism, Bilda, Stockholm, 2002. Sid. 136. 
10 Att bära en cisidentitet innebär, i termer av kön, att ens juridiska kön, ens könsuttryck, ens medfödda kön 
och ens självupplevda könsidentitet stämmer överens med varandra. Definierat i RFSL:s begreppslista. 
http://www.rfsl.se/?p=410 (Hämtat 20150108) 
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kampen, samtidigt som en inte får delta i kampen om en inte förstår hur det är att vara till 

exempel svart, homosexuell, eller transperson, et cetera. Människor som ändå vill vara 

solidariska får då höra att de saknar empirisk erfarenhet och därmed empatisk förmåga för att 

förstå dessa frågor.  Det Linderborg beskriver kan liknas vid det vi har observerat. Lindeborg 11

gör dock beskrivningen utifrån sig själv, som vit heterosexuell kvinna (som hon själv beskriver 

sig). Vi har med vår undersökning sökt förstå hur transpersoner själva upplever splittringarna och 

konflikterna på dessa feministiska forum på nätet. 

 

1.3 Syfte 

Syftet med undersökningen är att lyfta fram transpersoners berättelser om sina upplevda 

möjligheter att yttra sig på feministiska forum, samt undersöka de maktdiskurser som finns på 

feministiska forum på nätet.  

 

1.4 Frågeställningar 

1. Hur beskriver transpersonerna i undersökningen att de bemöts på feministiska forum? 

2. Vilka maktdiskurser uppträder på forumen på nätet, enligt respondenternas berättelser? 

3. Hur beskriver respondenterna kopplingen mellan makt och identitet? 
 

1.5 Disposition 

Inledningsvis redovisas den kunskap som har använts i författandet av detta arbete. Detta består 

av en redogörelse av tidigare forskning inom områden som är relevanta för denna uppsats; 

forskningsområden som har avhandlat diskursiva strategier med vilka förtryckta minoriteter 

(med inriktning på transidentiteter) har synliggjorts och diskuterats i offentliga, externa och 

interna sammanhang.  

I det efterföljande teoriavsnittet avhandlas först Foucaults teorier om hur maktdiskurser 

uttrycks via olika sociala mekanismer, samt hur maktrelationer människor emellan uppstår. 

Sedan följer ett avsnitt om diskursteori, vilket ger en förståelse för det diskursanalytiska 

11 Linderborg, Åsa. Det ska fan vara politiskt korrekt. Aftonbladet. http://story.aftonbladet.se/politisktkorrekt 
(Hämtad. 20150111) 
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förhållningssätt som används i analysen. Under denna del av avsnittet förklaras även de termer 

inom diskursteori som används i detta arbete.  

Efter redogörelsen av den teoretiska ramen följer en beskrivning av materialet, samt 

metoden för insamlandet av det. Materialet består av transkriberingar om 104 sidor, från 

kvalitativa intervjuer med fyra respondenter, och därför har denna del även en förklaring av hur 

materialet bearbetades.  

Härefter behandlas materialet utifrån ett diskursteoretiskt perspektiv, med fokus på 

gruppbildning och identiteter, i relation till maktdiskurser. Efter analysen avslutas uppsatsen med 

en slutdiskussion, i vilken resultat och uppsatsens eventuella brister diskuteras. 

 

2.0 Tidigare forskning 

2.1 Diskursiva motsättningar inom feminismen och transrörelsen 

Katrina Roen skriver i artikeln “Either/or” and “Both/Neither”: Discursive Tensions in 

Transgender Politics  om hur transpersoner förhåller sig till två motstridiga politiska strategier, 12

som hon menar framträder i politiska texter inom transrörelsen: gender transgression och liberal 

transsexual politics. Gender transgression betonar vikten av att upplösa könsförtrycket genom 

att öppet komma ut som trans och medvetet motsätta sig föreställningar om de två 

könsbegreppen man och kvinna, och de premisser utifrån vilka dessa begrepp får definieras. 

Inom denna rörelse ses de transpersoner som innehar en önskan om att passera som antingen 

man eller kvinna, som förrädare och aktiva medspelare till könsförtrycket. Den andra politiska 

strategin, liberal transsexual politics, framhåller istället vikten av att föra en rättighetskamp  att 

kämpa för transpersoners sociala, ekonomiska och juridiska rättigheter. Här betonas exempelvis 

vikten av att skydda transpersoner mot diskriminering genom lagar, och verka för att 

transpersoner ska få rätt till medicinsk vård. Inom denna syn är en transidentitet endast något 

övergående: när transpersonen korrigerat sitt kön är denne inte längre trans. Grunden här är 

därför inte att omformulera samhällets syn på vad kön är, utan att kämpa för att transpersoner ska 

inkluderas i samhällets syn på vad en man respektive en kvinna är.   13

12 Roen, Katrina, "Either/or" and "both/neither": discursive tensions in transgender politics, Signs (Chicago, 
Ill.).,  27(2002):1, 2002. Sid. 501522 
13Ibid. Sid. 502503. 
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Roen menar att det finns en politisk hierarki mellan dessa två sidor, där den förstnämnda, 

gender transgression  eller oviljan att passera enligt samhällets normer  ses som “trendigare” 

och viktigare ur en politiskt synvinkel, än liberal transsexual politics. Denna hierarki har inom 

rörelsen lyfts upp som ett problem ur en feministisk synvinkel då den nedvärderar de människor 

vars liv är beroende av att kunna passera. Samtidigt verkar det enligt Roen finnas en social 

hierarki bortom den politiska sfären, där passering premieras över ickepassering, och där 

människor som inte passerar tillräckligt väl enligt samhällets normer blir förlöjligade eller stöts 

bort, enbart på grund av sitt yttre.   14

Jan Wickman skriver i sin bok Transgender Politics: The Construction and 

Deconstruction of Binary Gender in the Finnish Transgender Community (2002) att det finns 

fyra huvudsakliga diskurser i relation till transidentiteter: normalitetsdiskursen (normality 

discourses), utmaningsdiskursen (challenge discourse) , acceptansdiskursen (acceptance 

discourses) samt diskurs för frihet från könsförtryck (discourse of freedom of gender expression). 

Dessa fyra diskurser härstammar från två olika perspektiv  ett insidesperspektiv och ett 

utifrånperspektiv, det vill säga om en identifierar sig som en person som inbegrips av 

transbegreppet, eller står utanför det  samt ur två olika typer av könsparadigm  ett dikotomiskt 

respektive ett ickedikotomiskt paradigm.  15

Normalitetsdiskursen är enligt Wickman majoritetskulturens syn på transidentiteter. 

Synen på kön inom majoritetskulturen är att det är någonting binärt , det vill säga det finns bara 16

två kön  man respektive kvinna  och att alla som går utanför majoritetskulturens syn på kön 

avviker från vad som anses vara normalt. De vanligaste sätten att behandla de som avviker från 

vad som anses vara normalt, är att avfärda det som antingen någonting perverst, eller att 

klassificera det som ett medicinskt tillstånd. Inom denna diskurs existerar det även två 

underdiskurser: en expertdiskurs (expert discourse), vars uppgift är att behandla det medicinska 

tillstånd som transidentiteten anses vara. Samt en publik diskurs (public lay discourse), vilket är 

14 Ibid. Sid 502505. 
15 Wickman, Jan,  Transgender politics: the construction and deconstruction of binary gender in the Finnish 
transgender community, Åbo Akademis förlag, Diss. Åbo : Akad., 2002, Åbo, 2001. Sid. 6970. 
16 Binär kommer från franskans ord binaire, från senlatin bina’rius, som betyder “tvåfaldig”. Definierat av 
Riesel, Hans. Nationalencyklopedin. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/binär (Hämtad 
20150108) 
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översätts till en bild av transpersoner som någonting att bli rädd för, att skratta åt, eller att tycka 

synd om, vilket är en bild som många gånger har porträtterats i media.  17

Synen på transidentiteter som konkurrerar med normalitetsdiskursen som det rätta 

utifrånperspektivet är utmaningsdiskursen. I denna diskurs bedöms transidentiteter utifrån om de 

utmanar eller bekräftar synen på kön som binärt, som existerar inom normalitetsdiskursen. Enligt 

Wickman finns det personer som kritiserar trans och menar att det ger ytterligare fog till det 

binära könssystemet, medan andra ser det som just en utmaning mot detta synsätt. Det 

gemensamma mellan dessa två synsätt är dock att de båda strävar efter att dekonstruera synen på 

vad kön är, men att de har olika uppfattningar om hur detta ska göras. Wickman menar att 

utmaningsdiskursen är vanlig inom feministiska och queerfeministiska kretsar.   18

Från ett inåtperspektiv  det vill säga hur transrörelsen själva ser på hur transidentiteter 

ska tolkas  finns det enligt Wickman två diskurser; acceptansdiskursen respektive diskurs för 

frihet från könsförtryck. Båda diskurserna betonar vikten av att kämpa för transpersoners 

rättigheter, men hur detta ska gå till och utfrån vilken syn kampen ska ta sin utgångspunkt, är 

något som skiljer sig åt. Acceptansdiskursen delar majoritetkulturens syn på kön som någonting 

binärt, och försöker, istället för att revolutionera synen på kön, hitta strategier för att få 

majoritetskulturen att acceptera transpersoner som fullvärdiga medlemmar i samhället, enligt 

majoritetskulturens befintliga premisser för vad som är att anse som begripligt. Den motsatta 

diskursen till detta  diskursen för frihet från könsförtryck  söker, till skillnad från 

acceptansdiskursen, omformulera synen på vad kön är, och utifrån detta kämpa för 

transpersoners rättigheter.   19

Den feministiska teoretikern Nancy Fraser menar i sin bok Den Radikala Fantasin: 

mellan omfördelning och erkännande (2003) att det finns två olika strategier som existerar inom 

politiska rörelser: affirmativa och transformativa strategier. Affirmativa strategier är att försöka 

nå rättvisa utan att förändra de underliggande strukturer som existerar, medan transformativa 

strategier syftar till att förändra den struktur som skapar statushierarkier mellan olika grupper. 

Den förstnämnda har som mål att uppvärdera en viss grupps status i den aktuella hierarkin, 

17 Wickman, Jan, Transgender politics: the construction and deconstruction of binary gender in the Finnish 
transgender community, Åbo Akademis förlag, Diss. Åbo : Akad., 2002, Åbo, 2001. Sid. 71 
18 Ibid. Sid. 7172. 
19 Ibid. Sid. 72. 
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medan den sistnämnda försöker att upplösa de strukturer som ligger till grund för självaste 

hierarkin. Fraser menar dock att det uppstår ett politiskt dilemma, för trots att de transformativa 

strategierna (enligt Fraser) bättre motverkar risken att det skapas nya orättvisor när en grupp 

höjer sin status, så är den svårare att omsätta i praktiken än den affirmativa strategin. Fraser 

menar att det därför är lättare för en politisk rörelse att ta sin utgångspunkt i en affirmativ 

strategi, då dess effekt till förändring är mer omedelbar. Ett exempel på en affirmativ strategi 

som Fraser ger, är den homosexuella rörelsens kamp, där målet varit att uppvärdera gruppens 

status, snarare än att förändra samhällets syn på kön, och ett exempel på den transformativa 

strategin är den queerpolitiska rörelsen, i vilken arbetet handlar om en reformulering av 

samhällsfundamenten.   20

Dessa två strategier kan även kopplas till de diskurser som Wickman beskriver existerar 

inom transrörelsen; acceptansdiskursen är en affirmativ strategi, och diskurs för frihet från 

könsförtryck är en transformativ strategi. Tydliga likheter går även att finna mellan Wickmans 

acceptansdiskurs och diskurs för frihet från könsförtryck och Roens liberal transsexual politics 

och gender transgression. Liberal transsexual politics beskriver Roen på samma sätt som 

Wickman beskriver acceptansdiskursen; en politik vars mål inte är att utmana 

majoritetssamhällets syn på kön, utan snarare sträva efter att bli accepterade via 

majoritetssamhällets redan etablerade könsbeskrivning. Gender transgression och diskursen för 

frihet från könsförtryck beskrivs också på liknande sätt; denna politiska ståndpunkt vägrar att 

konformera sig enligt majoritetssamhällets syn på kön, och strävar istället efter att skapa en ny 

definition av begreppet.    Utifrån Wickmans och Roens beskrivningar verkar det som att det 21 22

främst existerar två skilda strategier inom transrörelsen  en affirmativ och en transformativ  

vars mål är att verka för rättvisa, men där synen på hur detta ska uppnås skiljer sig.  

 

 

20 Fraser, Nancy,  Den radikala fantasin: mellan omfördelning och erkännande, Daidalos, Göteborg, 2003. 
Sid. 195209. 
21 Roen, Katrina, "Either/or" and "both/neither": discursive tensions in transgender politics, Signs (Chicago, 
Ill.).,  27(2002):1, 2002. Sid. 502503 
22 Wickman, Jan,  Transgender politics: the construction and deconstruction of binary gender in the Finnish 
transgender community, Åbo Akademis förlag, Diss. Åbo : Akad., 2002, Åbo, 2001. Sid. 72. 
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2.2 Politiska transidentiteter och motsättande grupperingar 

Ulrica Engdahl skriver i sin avhandling Att vara som/den “en” är: en etisk diskussion om 

begreppet rättvisa, erkännande och identitet i en trans*kontext (2011) att när det kommer till 

identitetspolitiska organisationer eller rörelser förekommer det ofta en motsättning mellan en 

exkluderande (enstämmig) politik och en inkluderande (flerstämmig) politik. Den exkluderande 

politiken har som fördel att den kan fokusera på en grupp, och därigenom en fråga, utan att 

blanda ihop sina intressen med andra grupper. Den inkluderande politikens fördel är att den kan 

samla en större och bredare rörelse, som inte bara kan nå ut till fler, utan också formulera en mer 

generell syn på orättvisa, vilket leder till en mer komplex bild av den sociala verkligheten.   23

Engdahl pekar på att denna motsättning inom transpolitiska sammanhang tar sig i uttryck 

mellan de som kritiserar termerna transgender och transperson, och de som anser att termerna är 

viktiga för att kunna föra en mer inkluderande politik. Den oro som finns inom den enstämmiga 

politiska ståndpunkten, är att olikheterna mellan de olika transidentiteterna är större än 

likheterna, och att en inkluderande politik riskerar att förenkla den variation av könsidentitet som 

finns, vilket riskerar att leda till att vissa grupper inom transbegreppet osynliggörs.   24

Denna motsättning mellan en exkluderande, och en inkluderande politik, syns även 

tydligt i Jan Wickmans analys kring den finska transrörelsens politiska framväxt. Denna analys 

har Wickman gjort utifrån arkiverade dokument och publikationer från finska 

transorganisationer, mejlkonversationer som förts genom epostlistor, intervjuer och deltagande 

observationer. I detta material var en stor debattfråga, under mitten av 90talet, om transvestiter 

och transsexuella hade liknande identiteter, och därmed liknande politiska intressen, eller om 

deras strävan efter rättvisa skulle föras separat. Vad som inledde denna debatt var att den finska 

transorganisationen Trasek ändrade sina stadgar 1995, och antog en ny policy, där kampen mot 

det binära könssystemet hamnade i centrum. Organisationen ändrade även i samband med detta 

23 Engdahl, Ulrica,  Att vara som/den ‘en’ är [Elektronisk resurs] : En etisk diskussion om begreppen rättvisa, 
erkännande och identitet i en trans*kontext, Linköping University Electronic Press, Diss. Linköping : 
Linköpings universitet, 2011 Linköping, 2011. Sid. 249. 
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva63641Ibid.  
24 Ibid. Sid. 249250. 
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sina medlemsregler och välkomnade då transvestiter som medlemmar. Detta bemöttes med ett 

stort motstånd från de transsexuella som ansåg att deras identiteter skiljde sig avsevärt från 

transvestiternas identiteter.   25

Den nya ståndpunkten som Trasek antog härleder Wickman till vad han kallar för the 

continuum paradigm: en ny syn på transvestiter och transsexuella som två olika manifestationer 

av samma transfenomen. Förespråkarna för denna nya ståndpunkt menade att gränserna mellan 

de olika grupperna var väldigt flytande, och som ett bevis för detta påpekades att många 

transsexuella i början identifierar sig som transvestiter. Därför ska dessa identiteter, enligt the 

continuum paradigm, snarare ses som en flytande skala än två separata grupper. Denna nya syn 

på kön, vilket kan inkluderas i diskursen för frihet från könsförtryck, sågs enligt Wickman som 

väldigt radikal i den finska transpolitiken och startade den största politiska debatten i den finska 

transrörelsen under 90talet.  26

Debatten som följde blev väldigt emotionell, och Wickman menar att anledningen till 

varför denna fråga var så känslig berodde på att den så starkt berörde deltagarnas uppfattning 

kring sina egna identiteter och rätten till självidentifikation, samt omvärldens syn på dessa två 

grupper. Det var viktigt ur en strategisk synvinkel hur den egna gruppen definierades och 

presenterades för samhället, då det följaktligen skulle påverka hur transvestiter och transsexuella 

bemöttes och behandlades. Det fanns också en rädsla hos båda parterna för att deras grupper 

skulle blandas ihop av allmänheten, och därmed att deras egna identiteter, och politiska intressen, 

skulle gå förlorade.   27

Detta motstånd mot en inkluderande politik kan även ses inom den svenska transrörelsen, 

i Engdahls beskrivning av den svenska patientföreningen Benjamin. Föreningens åsikt är att 

transsexualism är en sjukdom, inte en identitet, och att när väl en transsexuell person korrigerat 

sitt kön är den inte längre transsexuell. De anser därför att de inte kan identifiera sig med de 

könsidentiteter som är mer flytande, och på grund av detta vill de inte forma en gemensam 

rörelse med denna grupp. Dessutom anser de att begreppet transperson exkluderar transsexuella, 

25 Wickman, Jan,  Transgender politics: the construction and deconstruction of binary gender in the Finnish 
transgender community, Åbo Akademis förlag, Diss. Åbo : Akad., 2002, Åbo, 2001. Sid.101,181183. 
26 Ibid Sid.181185, 191. 
27 Ibid. Sid.186, 188189. 

10 



 

och att de postmoderna identitetpolitiska åsikter som influerat skapandet av detta begrepp, 

premierar icketranssexuella och marginaliserar de som har en binär syn på sin könsidentitet.    28

Enligt Engdahl existerar dock oron över att transbegreppet marginaliserar grupper även åt 

det motsatta hållet: för allmänheten blir ofta begreppet transperson synonymt med transsexuell, 

vilket skapar problem för personer med ickebinära  könsidentiteter som patientföreningen 29

Benjamin inte vill beblanda sig med. Detta menar Engdahl delvis beror på att transsexualism är 

mer bekant för omgivningen eftersom det syns mer i media, men också på grund av att den 

allmänna synen på transsexualism egentligen inte hotar samhällets beskrivning av kön som något 

binärt, eftersom det förhåller sig till könsbegreppen man och kvinna.  Transsexualism kan enligt 30

detta avseende lättare accepteras i vad Wickman beskriver som majoritetsdiskursen. Engdahls 

berättelse kring problematiken mellan en inkluderande och en exkluderande politik, kan även 

kopplas till den motsättning mellan en acceptansdiskurs och en diskurs för frihet från 

könsförtryck, som enligt Wickman existerar inom transrörelsen.   31

I den finska debatten var det dock inte bara rädslan för att omgivningen skulle blanda 

ihop transsexuella och transvestiter, som drev protesterna mot en mer inkluderande politik. 

Wickman menar att det i debatten som följde även går att se argument som kan härledas till en 

hierarkisk syn på förhållandet mellan de båda grupperna; oron som många transsexuella uttryckte 

över att blandas ihop med transvestiter, verkade delvis ha att göra med en syn på transvestiter 

som mindre värda än transsexuella. Wickman menar vidare på att denna hierarki även går att se 

inom gruppen transsexuella, där de som genomgått en operation, värderas högre än de som inte 

28  Engdahl, Ulrica,  Att vara som/den ‘en’ är [Elektronisk resurs] : En etisk diskussion om begreppen 
rättvisa, erkännande och identitet i en trans*kontext, Linköping University Electronic Press, Diss. Linköping : 
Linköpings universitet, 2011 Linköping, 2011. Sid. 250251. 
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva63641 
29 Ickebinär, eller intergender, är en person som identifierar sig bortom eller mellan könen. Definierat i 
RSL:s begreppslista. http://www.rfsl.se/?p=410 (Hämtat 20150516)  
30  Engdahl, Ulrica,  Att vara som/den ‘en’ är [Elektronisk resurs] : En etisk diskussion om begreppen 
rättvisa, erkännande och identitet i en trans*kontext, Linköping University Electronic Press, Diss. Linköping : 
Linköpings universitet, 2011 Linköping, 2011. Sid. 251. 
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva63641 
31 Wickman, Jan,  Transgender politics: the construction and deconstruction of binary gender in the Finnish 
transgender community, Åbo Akademis förlag, Diss. Åbo : Akad., 2002, Åbo, 2001. Sid. 72. 
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gjort det.  Denna observation stämmer överens med Roens beskrivning av en hierarki mellan 32

transpersoner, där de som passerar erhåller en högre social status än de som inte passerar.   33

Dessa motstridigheter mellan gender trangression och liberal transsexual politics  eller 

vad vi kan kalla en inkluderande och en exkluderande politik  kan enligt Roen härledas till vad 

hon kategoriserar till två olika grupper; both/neither  det vill säga att identfiera sig som både 

man och kvinna eller ingetdera  samt either/or  att identifiera sig som antingen man eller 

kvinna. För att undersöka hur transpersoner själva förhåller sig till dessa begrepp, och den 

identitetspolitik som de representerar, har Roen hållit enskilda intervjuer med 11 transpersoner 

med olika transidentiteter från Aotearoa/Nya Zeeland, samt en gruppintervju som skett efter de 

enskilda intervjuerna. Gruppintervjun bestod av fyra personer med olika förhållningssätt till att 

identifiera sig som either/or och both/neither, i syfte att skapa en debatt mellan dessa olika sidor.

 34

Hur respondenterna i studien uppfattade sin egna identiteter, verkade dock vara svårt att 

placera i antingen den ena eller andra gruppen. Vissa valde klart det ena eller det andra, men 

majoriteten var snarare ambivalenta i sitt förhållande till dessa båda begrepp: för många var det 

viktigt att utåt kunna passera inom en viss könskategori, men när det kom till synen på den egna 

identiteten, var respondenterna ofta mer flytande. De flesta lyfte fram att de egentligen inte såg 

sig själva som enbart man eller kvinna, utan att de var grader av både och. En del av 

respondenterna härledde denna önskan om att passera till vårdens bemötande av deras identitet. 

För att få tillgång till vård är det enligt respondenterna ett krav på att individen tydligt visar en 

önskan om att få tillhöra en specifik könskategori. Att då i en utredning visa någon som helst 

osäkerhet kring den egna könstillhörigheten (eller att inte identifiera sig med varken eller) kan 

göra att individen nekas vård. Enligt respondenterna misstas ofta en tillhörighet i gruppen 

both/neither, som ett politiskt ställningstagande, vilket vården inte anser är en lämplig anledning 

till behandling.  35

32 Ibid. Sid. 90. 
33 Roen, Katrina, "Either/or" and "both/neither": discursive tensions in transgender politics, Signs (Chicago, 
Ill.).,  27(2002):1, 2002. Sid. 504505. 
34 Ibid. Sid. 505, 512.  
35Ibid. Sid. 512517. 
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Roen kunde även se att trots att många respondenter i det privata samtalet uttryckte högst 

politiska och radikala åsikter kring synen på kön, i likhet med den politiska ståndpunkten gender 

transgression, så var det inte många som ville kännas vid att de hade ett politiskt engagemang. 

Att engagera sig politiskt verkade inte vara någonting som ansågs eftersträvansvärt, snarare 

fanns det en önskan om att få leva skild från transrörelsen och dess politiska mål. Bakgrunden till 

detta var att många ville leva vad de kallade för vanliga liv, som vanliga kvinnor och män, och 

att då engagera sig politiskt inom transfrågor sågs som en motsägelse till denna önskan. En av 

respondenterna menade att hon inte hade varit i närheten av andra transpersoner på många år, då 

en vanlig kvinna inte tillbringar sin tid i transsammanhang.  36

Vi tolkar det som att majoriteten av transpersoner, enligt Roen, väljer att leva sina liv 

borta från politiska frågor, framförallt på grund av en önskan om att leva vanliga liv, och av 

rädsla för att associeras med andra transpersoner. Vad denna rädsla grundar sig i  om det är 

rädslan för att en association med andra transpersoner ska avslöja den egna transidentiteten för 

omvärlden, eller om det är individens egna tankar om sig själv och sin identitet som en vanlig 

människa som hotas  går Roen tyvärr inte in på. Ur vårt perspektiv hade det varit intressant att 

få reda på denna skillnad, för om det är det förstnämnda, kan då inte den möjlighet som Internet 

erbjuder att anonymt kunna nå ut till andra transpersoner överbrygga denna rädsla? Kanske kan 

detta synsätt ha att göra med den önskan om acceptans som Wickman beskriver finns inom 

acceptansdiskursen: att denna diskurs innehåller en tanke om att passa in i samhällets redan 

givna normer av vad en kvinna eller en man är.   37

Enligt Roen såg respondenterna det publika som synonymt med det politiska; att komma 

ut är en form av politisk handling, från vilket två av deltagarna i gruppintervjun tar avstånd från, 

och de andra två i varierande grad eftersträvar. En av dem som tar avstånd beskriver det som att 

när hon först kom ut för omvärlden, så var det endast med en önskan om att kunna korrigera sitt 

kön, men att det på grund av hennes jobb blev en väldigt publik händelse. Hon beskriver det som 

att detta var hennes bidrag till den politiska kampen, men att hon nu bara önskar att denna del av 

henne ska vara privat. Två av de intervjuade anser dock att för att kunna vara sann mot sig själva, 

36 Ibid. Sid. 517518. 
37 Wickman, Jan,  Transgender politics: the construction and deconstruction of binary gender in the Finnish 
transgender community, Åbo Akademis förlag, Diss. Åbo : Akad., 2002, Åbo, 2001. Sid. 72. 
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och slippa leva ett liv där en måste dölja sin egen identitet, krävs det att en kommer ut för 

omvärlden. I diskussionen kring detta menade Roen att hon i tydligt kunde urskilja den 

transaktivistiska hierarki som existerar  där viljan att passera ses som något mindre värt än 

viljan att komma ut  då deltagaren som önskade att passera kände sig tvungen att framhäva en 

ursäkt till detta.   38

 

3.0 Teoretiskt perspektiv 

3.1 Foucault och utestängningsprocedurer  

Den person som har haft störst inflytande över det diskursiva fältet var den franska filosofen 

Michel Foucault. Genom empiriska undersökningar fick han fram teorier och metoder som ligger 

till grund för stora delar av det diskursanalytiska fältet, om än  i vissa diskursanalytiska 

inriktningar  i modifierad form.  Grunden i Foucaults arbete var att samhället består av 39

diskurser, och när dessa diskurser skapas så kontrollerar och begränsar det människors agerande.

 Detta sker genom ett antal procedurer som han kallade för utestängningsprocesser, och av de 40

tre är den mest kända förbudet. Förbudet innebär enligt Foucault att “alla vet att man inte får 

säga allt, att man inte kan tala om vad som helst när som helst, och, slutligen att inte vem som 

helst får tala om helst.”  41

En annan utestängningsprocess är uppdelning och förkastande. Foucault menade på att 

det finns en uppdelning mellan förnuft och vansinne, något som har funnits sedan medeltiden, 

och som antagit en annan form i dagens instutionella samhälle, nämligen uppdelningen mellan 

vad som anses vara normalt och onormalt, eller vad som anses vara sjukt eller inte sjukt. Det 

normala, eller ickesjuka inkluderas då i samhällsdiskursen, medan det sjuka förkastas.   42

38 Roen, Katrina, "Either/or" and "both/neither": discursive tensions in transgender politics, Signs (Chicago, 
Ill.).,  27(2002):1, 2002. Sid. 518. 
39 Winther Jørgensen, Marianne & Phillips, Louise,  Diskursanalys som teori och metod, Studentlitteratur, 
Lund, 2000. Sid. 19. 
40  Bergström, Göran & Boréus, Kristina (red.),  Textens mening och makt: metodbok i samhällsvetenskaplig 
text och diskursanalys, 3., [utök.] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2012. Sid. 361. 
41 Foucault, Michel,  Diskursens ordning: installationsföreläsning vid CollÃ¨ge de France den 2 december 
1970, B. Östlings bokförl. Symposion, Stockholm, 1993. Sid. 7. 
42 Ibid. Sid. 910. 
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Det tredje systemet för utestängning är motsättningen mellan det sanna och falska. Denna 

motsättning mellan vad som är sant och vad som är falskt är nära förbundet med den etablerade 

tanken om kunskap, och kunskap i sin tur är nära förbundet med makt.  43

Focault beskrev dessa förbud som ett svart galler som är i ständig förändring, och att detta galler 

aldrig är så påtagligt som när det kommer till känsliga ämnen som sexualitet och politik. Det är 

den etablerade och erkända kunskapen i ett sammanhang som driver dessa tre 

utestängningsprocedurer framåt, och blir därmed en maktfaktor då den begränsar människors 

möjligheter till vad de får säga.  Makt var dock enligt Foucualt inte något som vissa enskilda 44

subjekt utövar mot andra subjekt, utan det skapas i relationer mellan människor och formar vår 

sociala omvärld.  Makt innebär “begränsningar för vissa och möjligheter för andra.”  45 46

Foucaults syn på hur diskurser kontrollerar människors agerande via 

utestängningsprocedurer och etablerad kunskap, har en konsekvens på synen på individen. 

Foucault ansåg, i motsats till den gängse uppfattning som finns i västvärlden, att subjektet inte är 

en självständig och oberoende enhet, utan att subjektet till stor del skapas genom diskurser. Den 

uppfattning vi har om oss själva, och om andra, är således beroende av de diskurser som existerar 

i samhället. Foucault menar även att detta gör att vi inte kan avgöra vad som är sant eller falskt, 

då det är omöjligt att helt ställa sig utanför diskurserna för att hitta den ultimata sanningen. Dock 

skapas det inom olika diskurser, så kallade, sanningseffekter; produkten av de utsagor som 

dikterar vad som anses som falskt eller sant inom en diskurs. Då vi ej kan avgöra vad sanning är 

för något, så är det ur ett diskursanalytiskt perspektiv snarare relevant att titta på “hur 

sanningseffekter skapas inom diskurser som varken är sanna eller falska.”   47

Ett problem för den som åtar sig en diskursanalytisk uppgift enligt Foucaults modell är att 

ta ställning till vilka praktiker som ses som diskursiva. Detta kom utav att Foucault hade rötter 

43 Ibid. Sid. 10.  
44 Bergström, Göran & Boréus, Kristina (red.),  Textens mening och makt: metodbok i samhällsvetenskaplig 
text och diskursanalys, 3., [utök.] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2012. Sid. 361. 
45 Ibid. Sid. 361 
46 Ibid. Sid. 361 
47  Winther Jørgensen, Marianne & Phillips, Louise,  Diskursanalys som teori och metod, Studentlitteratur, 
Lund, 2000. Sid. 21, 51. 
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både inom arkeologin och genealogin, vilket gör att tolkningen kring vilken utgångspunkt en 

diskursanalytiker ska ha i sitt arbete skiljer sig åt beroende på vem som tolkar Foucault.  48

En del av de diskursanalytiska angreppssätten skiljer nämligen mellan diskursiva och 

ickediskursiva sociala praktiker. Vissa menar  exempelvis den kritiska diskursanalysen enligt 

Faircloughs modell  att diskursanalysen endast ska innefatta språkliga praktiker och de 

semiotiska tecken som hör därtill. Diskursteorin å andra sidan, skiljer inte på språkliga och 

ickespråkliga praktiker, utan anser att alla praktiker är diskursiva, och därmed kan även 

materiella ting vara diskursiva.  Göran Bergström och Kristina Boréus menar att det finns en 49

enkel lösning på detta problem  att utgå från att Foucaults syn på diskurser rymmer två steg: 

“genom arkeologin betonas de vetenskapliga påståendena i diskurser medan genealogins 

tydligare maktfokus introducerar en vidgad syn på diskurser, som också inkluderar 

ickespråkliga praktiker.”   50

En kritik som ofta förs fram mot Foucaults arbete är den om hans monologism; han 

menade att varje historisk epok endast har haft en rådande diskurs. Inom det diskursanalytiska 

fältet har denna bild förändrats, och det anses numera att det hela tiden råder flera olika 

motstridiga diskurser som står i konflikt för att ses som det sanna.  51

I denna undersökning antar vi Foucaults teori om att sanning är en diskurs, och att det 

kan finnas olika sanningar som hamnar i konflikt med varandra. Det är alltså inte vad som är sant 

eller falskt som ska analyseras i denna uppsats, men snarare vilka olika sanningseffekter som 

finns på feministiska forum på nätet och hur dessa påverkar relationerna mellan människorna på 

forumen. 

 

 

 

48  Bergström, Göran & Boréus, Kristina (red.),  Textens mening och makt: metodbok i samhällsvetenskaplig 
text och diskursanalys, 3., [utök.] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2012. Sid. 358359. 
49 Winther Jørgensen, Marianne & Phillips, Louise,  Diskursanalys som teori och metod, Studentlitteratur, 
Lund, 2000. Sid. 2425. 
50 Bergström, Göran & Boréus, Kristina (red.),  Textens mening och makt: metodbok i samhällsvetenskaplig 
text och diskursanalys, 3., [utök.] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2012. Sid. 360. 
51 Winther Jørgensen, Marianne & Phillips, Louise,  Diskursanalys som teori och metod, Studentlitteratur, 
Lund, 2000. Sid. 20. 
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3.2 Foucault om relationell makt och kön  

I sin bok Sexualitetens historia. 1  Viljan av att veta (1976) gjorde Foucault ett försök till att 

närma sig en analytik kring begreppet makt, ett sätt att definiera det specifika området som 

maktrelationer utgör och fastställa vilka verktyg som behövs för att analysera den. Han ville i 

detta försök tydligt ta avstånd från föreställningen om makten som han själv talade om som 

juridiskdiskursiv,  vilket är en föreställning som anger makten som något juridiskt bundet, 52

vilket sammanställer makten med det formella lagsystemet.  Att analysera makt utifrån en sådan 53

utgångspunkt, menade Foucault vore att analysera den utifrån en syn på makt som är en för våra 

samhällen säregen historisk och övergående form, nämligen den juridiska monarkins makt. 

Foucault menade därför att en maktens analytik som inte tar rätten till mönster och lag var högst 

nödvändig för att få förståelse för hur makten konkret och historiskt har verkat och ordnats. 

Foucaults mål med Sexualitetens historia var att utmynna de historiska relationerna mellan 

makten och diskursers om könet, och detta genom att analysera bildandet av en viss typ av 

vetande kring könet, och då inte termer av i förtryck eller lagar, utan i makttermer. För att 

undvika missförstånd kring vad dessa termer innebar, tydliggjorde Foucault hur makt borde 

förstås, nämligen som något med en mångfald av styrkeförhållanden som ständigt är närvarande i 

de områden de verkar i.  Det är nämligen dessa styrkeförhållandens rörlighet och ojämnhet som 54

skapar makttillstånd som hela tiden är lokala och ostadiga. Makten är allestädenärvarande, därför 

att den skapas i varje ögonblick, på varje punkt, eller snarare i varje relation mellan en punkt och 

en annan. Således är makten överallt; inte för att den omsluter allt, snarare för att den kommer 

överalltifrån. Makt är därför varken en institution eller en struktur, ej heller en viss förmåga som 

bara somliga är utrustade med, utan det är bara namnet som sätts på en sammansatt strategisk 

situation i ett givet samhälle.  55

Med Foucaults resonemang kan det konstateras att makt inte är något som kan förvärvas, 

fråntas, eller delas, för det utövas från oräkneliga håll och i ett växelspel av ojämlika och rörliga 

relationer. Det kan även förstås att maktrelationer står i ett direkt förhållande till andra typer av 

relationer (ekonomiska processer, bekanskapsförhållanden, sexuella relationer), och att det inte 

52 Foucault, Michel, Sexualitetens historia. 1, Viljan att veta, Gidlund, Stockholm, 1980. Sid. 106. 
53 Ibid. Sid. 115. 
54 Ibid. Sid. 117. 
55 Ibid. Sid. 118119. 
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finns en binär och genomgående motsättning mellan härskare och behärskade som något 

grundläggande och allmänt mönster för maktrelationer.  56

Frågan som då bör ställas, när det kommer till relationen mellan kön och makt, är: hur 

möjliggör dessa maktrelationer dessa former av diskurser om könet, och omvänt: hur kan sådana 

former av diskurser om könet vara stöd för dessa maktrelationer?  57

 

3.3 Diskursteori 

De politiska teoretikerna Ernesto Laclau och Chantal Mouffe utvecklade, bland annat i sin bok 

Hegemony and Socialist Strategy (1985), det som kallas för diskursteorin. Diskursteorin ser det 

sociala som en diskursiv konstruktion, och anser att alla sociala interaktioner kan analyseras 

utfrån ett diskursanalytiskt perspektiv. Mouffe’s och Laclau’s diskursteori är dock ingen klar 

analysmetod, då den inte innehåller så många praktiska verktyg, utan en teori som kan användas 

i kombination med andra vetenskapliga metoder.   58

Den övergripande tanken inom diskursteorin är att alla sociala företeelser är evigt 

föränderliga och att betydelser aldrig slutgiltigt kan fastställas. Det pågår ständigt konflikter 

mellan olika diskurser om definitioner av olika tecken, och resultatet av dessa konflikter får 

sociala konsekvenser. Det intressanta för en diskursanalytiker är därför att analysera dessa 

konflikter för entydighet och vilka sociala konsekvenser de får.   59

En diskurs är en reducering av möjligheter. För att en diskurs ska existera så måste den 

ställas i motsats till, eller utesluta, andra möjliga tolkningar. De tolkningar och tecken som 

hamnar utanför diskursen kallas för det diskursiva fältet. Det diskursiva fältet är det som inte får 

plats i den specifika diskursen, och som därför exkluderas för att diskursen ska erhålla en 

entydighet. En diskurs strävar nämligen alltid efter att skapa en entydighet i tecknens betydelse, 

och omforma dem från element  ett tecken vars betydelse är mångtydig  till moment  ett tecken 

vars betydelse har låsts fast. Detta kallas för tillslutning (closure), men enligt diskursteorin är 

56 Ibid. Sid. 119120 
57 Ibid. Sid. 123124 
58  Winther Jørgensen, Marianne & Phillips, Louise,  Diskursanalys som teori och metod, Studentlitteratur, 
Lund, 2000. Sid. 31. 
59 Ibid. Sid. 31 

18 



 

endast denna tillslutning tillfällig; relationen mellan element och moment är i ständig rörelse, och 

därför hotar alltid det diskursiva fältet att undergräva den diskurs som det står utanför.    60

För att en diskurs ska uppstå krävs dock inte bara att den utesluter vissa tecken, utan 

också att vissa tecken framhävs. En nodalpunkt är ett tecken som är priviligerat i förhållande till 

andra tecken, då det är utifrån nodalpunkten som andra tecknen struktureras och får sin 

betydelse.  Inom varje diskurs existerar därför ett antal nodalpunkter, som fungerar som en sorts 61

ledord utifrån vilka diskursens innehåll organiseras. Men för att en organisering ens ska var 

möjlig och för att en diskurs överhuvudtaget ska få mening, måste tecknen sättas i relation till 

andra tecken. Detta sker genom artikulation.  Exempelvis: i det svenska samhället är demokrati 62

en rådande diskurs. En nodalpunkt inom demokratin är yttrandefrihet, och de tecken som kan 

relateras till yttrandefrihet är ord som val, media och mänskliga rättigheter.  I samhället kan dock 

dessa ord definiera många olika saker beroende på i vilket sammanhang de sätts i, men genom 

artikulation  att vi sätter ord som val och röster tillsammans  sätts tecknet i en demokratisk 

diskurs. När detta sker utesluts vissa möjliga tolkningar, medan andra framhävs. I det diskursiva 

fältet till diskursen demokrati finns då tecken som diktatur, censur och tortyr.  

Det finns dock tecken som många olika diskurser försöker definiera på sitt sätt. Dessa 

tecken kallas för flytande signifikanter. En nodalpunkt är således en flytande signifikant. Vilket 

begrepp som används om ett tecken är dock beroende på i vilket sammanhang det sätts: om 

tecknet organiserar andra tecken i den enskilda diskursen refereras det till som en nodalpunkt, 

medan om tecknet ger upphov till en kamp om definition mellan olika diskurser så ses det som 

en flytande signifikant.  I exemplet om demokrati och diktatur, kan en flytande signifikant vara 63

just ordet yttrandefrihet. Inom diskursen demokrati är det en nodalpunkt, medan det i kampen 

mellan demokrati och diktatur är en flytande signifikant som båda försöker göra till ett moment 

genom att fastställa betydelsen av ordet enligt deras definition. I Kina finns exempelvis 

yttrandefrihet i grundlagen, men definitionen av vad yttrandefrihet i praktiken innebär skiljer sig 

avsevärt från den svenska demokratins diskurs.  
 

60 Ibid. Sid. 33. 
61 Ibid. Sid. 35.  
62 Ibid. Sid. 35. 
63 Ibid. Sid. 35. 
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3.4 Identitet och gruppbildning ur ett diskursteoretiskt perspektiv  

Diskursteorins syn på att betydelsen i en diskurs aldrig helt kan fixeras, gör att synen på 

skapandet av gruppindelning och identitet skiljer sig en del från många andra samhällsteorier. Ett 

exempel är historiematerialismen (bl.a. marxismen) där samhället ses som en objektiv totalitet 

där ekonomin delar in människor i klasser som står i ett bestämt förhållande till varandra. Denna 

syn på samhället som en objektiv enhet, och på gruppbildning som en autonom process, existerar 

inte inom diskursteorin. Istället skapas grupper genom att tillfälliga tillslutningar sker, och där 

alla andra möjligheter till identifikation har uteslutits. Identifikation med en specifik klass är 

därmed resultatet av att andra identifikationsmöjligheter  som kön och etnisk bakgrund  har 

uteslutits, och inte resultatet av en objektiv ekonomisk eller materiell indelning.  64

Laclau & Mouffe avvisar, liksom Foucault, tanken på att individen är ett autonomt 

subjekt, utan att individens position inom en diskurs är resultatet av interpellation. Interpellation 

är de bestämda positionerna som diskursen försätter människor i. Om ett barn exempelvis säger 

“mamma” till en person, och denna person reagerar, så har individen interpellerats med 

identiteten “mamma”, och de föreställningar kring uppförande som existerar kring den 

identiteten. Dessa positioner som människor kan inta i en diskurs  subjektspositioner  påverkar 

därför de handlingsmöjligheter som en individ har, och det finns konsekvenser för den som går 

utanför det förväntade uppförandet. Om en patient under ett läkarbesök insisterar på att hen är 

sjuk, trots att läkaren inte anser det, så har patienten överskridit gränsen för hur 

subjektspositionen patient ska agera, och riskerar därför att stämplas som hypokondriker.   65

Enligt diskursteorin är det dock inte bara en enda diskurs som strukturerar det sociala, 

utan subjektet är ständigt utsatt för en rad motstridiga diskurser, vilket gör att subjektet är 

fragmenterat: “det positioneras inte bara på en plats av en diskurs utan av flera olika platser av 

olika diskurser.”  En kan således, under en och samma dag, inta flera olika subjektspositioner 66

och vara hustru, mor, dotter, arbetare och väljare, beroende på vilken aktuell diskurs som en 

interpelleras i. Vanligtvis sker detta obemärkt, men det uppstår en konflikt om dessa motstridiga 

diskurser samtidigt försöker att organisera samma sociala rum. Helt enkelt när motstridiga 

64 Ibid. Sid. 46. 
65 Ibid. Sid. 4849. 
66 Ibid. Sid. 49. 
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diskurser samtidigt försöker att interpellera subjektet, och de olika identiteterna som en innehar 

motarbetar varandra. Denna konflikt mellan de olika identiteterna kallas i diskursteorin för 

antagonism. Det kan ske på valdagen, när en inte vet om en ska interpelleras som arbetare, 

feminist eller kristen. När detta sker är subjektet överdeterminerat  det har möjlighet att 

identifiera sig på olika sätt i samma situation. Denna konflikt mellan olika diskurser existerar 

dock överallt, hela tiden, och därför är subjektet enligt diskursteorin i grunden alltid 

överdeterminerat; det finns ingen objektiv logik i vilken position ett subjekt ska ta.   67

Men varför låter sig subjektet interpelleras av diskurserna? För att besvara detta har 

diskursteorin tagit del av teorier från den franska psykoanalytikern Jacques Lacans, om hur 

människan ständigt försöker att hitta vem den är: att människan under hela livet försöker att hitta 

tillbaka till känslan av helhet från spädbarnsåren när den levde i symbios med modern. Subjektet 

försöker alltid att hitta något att identifiera sig med, och enligt diskursteorin ligger denna 

identifikation i de subjektspositioner som diskurserna erbjuder. Lacan talar om 

mästersignifikanter, vilket kan beskrivas som identitetens nodalpunkter, som erbjuder en 

möjlighet för ett subjekt att identifiera sig. Men för att olika diskurser erbjuder olika sätt att se på 

mästersignifikanterna, krävs det att mästersignifikanten kombineras med andra signifikanter för 

att subjektet ska kunna identifiera sig. Detta kallas för ekvivalenskedjor och är ett sätt att 

relationellt tala om hurdan en är och hurdan en inte är. Ett exempel: ordet man är en 

mästersignifikant, en nodalpunkt, men på grund av att olika diskurser erbjuder olika 

uppfattningar om vad en man är, så måste nodalpunkten man knytas ihop med andra 

signifikanter, som exempelvis fotboll och öl. På detta sätt etableras identiteten inom en diskurs. 

För det är “när man på detta sätt låter sig representeras av en samling signifikanter med en 

nodalpunkt som centrum som man får en identitet. Identiteter är något man antar, tilldelas och 

förhandlar om i diskursiva processer, och därmed uppfattas identitet som något alltigenom 

socialt.”  Detta betyder dock inte identifieringen sker smärtfritt, tvärtom, de olika 68

subjektspositioner som ett subjekt kan inta skapar både en känsla av identifikation och alienation 

på samma gång då ingen position fullständigt lyckas skapa känslan av helhet som individen 

67 Ibid. Sid. 49, 55. 
68 Ibid. Sid. 5051. 
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eftersträvar. Subjektets identifikationsprocess är därmed, liksom diskurserna, aldrig helt 

fulländad.   69

På samma sätt som identiteten formas, skapas även gruppindelningar. Som tidigare nämnt 

i detta avsnitt formas grupper genom att utesluta andra möjligheter till identifikation genom 

tillfälliga tillslutningar. Det är helt enkelt genom att utesluta och samtidigt lyfta fram vissa 

subjektspositioner som gruppbildning skapas. Men det är dock inte alltid som denna 

gruppbildning är frivillig; som Marianne Winther Jorgensen och Louise Phillips ger exempel på 

så skapades gruppen “svarta” i det brittiska samhället genom att alla som inte var vita blev 

behandlade och identifierade som “svarta”. Det blev helt enkelt en kollektiv identitet genom att 

en annan grupp, vita, ställde sig mot denna grupp och identifierade den som “den andre”; “i 

diskursiva gruppbildningar i utesluter man således ‘den andre’, den i förhållande till vilken man 

identifierar sig, och man ignorerar även de skillnader som existerar inom gruppen  och därmed 

alla de andra sätt på vilka man också kunde ha bildat grupper. Gruppbildning är i den meningen 

politisk.”  70

Skapandet av en grupp sker dock inte utan representation. För att en 

gruppbildningsprocess ska ske så måste det finnas någon som talar om eller för gruppen. Det 

existerar inte först en grupp, som sedan representeras, utan allting sker samtidigt i en enda 

rörelse. Om det inte finns någon som representerar en grupp, så existerar inte gruppen. Gruppen 

skapas först när någon talar om, till eller för gruppen, och de förväntningar kring hur gruppen ska 

bete sig och vilka handlingsmöjligheter den har påverkar synen på samhället: “gruppbildning 

ingår därför i kampen om hur hela myten om samhället ska ges innehåll  och omvänt implicerar 

olika samhällsbilder en angivelse om hur människor ska delas in i grupper. (...) Vilken 

samhällssyn som slår igenom och vilken gruppindelning det innebär får avgörande konsekvenser 

för våra handlingar.”  Inom exempelvis den feministiska rörelsen så påverkar idén om ett 71

patriarkat och uppdelningen av kön hur vi ser på världen, och vilka handlingar som är möjliga.  
 

 

69 Ibid. Sid. 50. 
70 Ibid. Sid. 5152.  
71 Ibid. 5253. 
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4.0 Metod och material 

Denna uppsats är en kvalitativ undersökning, i vilken vi har samlat material genom att ha utfört 

semistrukturerade intervjuer med fyra transpersoner. Vi ser den kvalitativ undersökningsmetoden 

som förenlig med vårt mål med uppsatsen, nämligen att utifrån transpersoners berättelser 

analysera de maktdiskurser som finns på feministiska forum på nätet. Kvalitativa undersökningar 

är även en vanlig metod att använda för insamling av data inom just feministisk forskning , 72

vilket vi antar beror på att det inom denna typ av forskning till stora delar handlar om upplevda 

maktförhållanden mellan individer och grupper av individer.  

Intervjuerna togs upp med hjälp av en ljudinspelare, och eftersom de var 

semistrukturerade blev de ganska långa (den kortaste är 38 minuter lång, och den längsta är 

nästan tre timmar lång) och innehållsrika. Dessa intervjuer transkriberades sedan, ord för ord, 

vilket gav oss ett material som översattes till ett sammanlagt omfång av 104 datorskrivna sidor. 

För att lättare precisera vilka delar av materialet som är intressanta för vår undersökning, 

använde vi oss av en metod som kallas analys av meningsinnehåll, med vilken materialet 

granskas och kodifieras (en utförligare beskrivning av metoden redovisas längre fram i detta 

avsnitt). De delar av materialet som vi fann intressanta för vår undersökning, redovisas i 

analysdelen, där de analyseras med verktyg från diskursteorin. 

 

4.1 Semistrukturerad intervju 

Alan Bryman skriver i boken Samhällsvetenskapliga metoder (2011) att semistrukturerade 

intervjuer, även kallat kvalitativa intervjuer, kan se ut på många olika sätt. I regel handlar det om 

en situation där den eller de som intervjuar har en uppsättning frågor som generellt sett kan 

beskrivas som ett schema med frågor som är mer allmänt formulerade än frågorna som ställs vid 

strukturerade intervjuer. Den eller de som intervjuar har också en benägenhet att ställa ytterligare 

frågor, uppföljningsfrågor, till de svar som uppfattas vara bärande för undersökningen.  73

Vid intervjutillfällena hade vi ett frågeschema om sammanlagt 20 frågor (se bilaga 1.), i 

vilket frågorna var indelade i olika teman. Inledningsvis ställdes allmänna frågor om den 

intervjuade, för att sedan ställa allmänna frågor om den intervjuades uppfattning om och aktivitet 

72 Bryman, Alan,  Samhällsvetenskapliga metoder, 2., [rev.] uppl., Liber, Malmö, 2011. Sid. 437. 
73 Ibid. Sid. 206 
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inom feministiska diskussionsforum på nätet. Sedan ställdes frågor kring vilka maktförhållanden 

den intervjuade upplevde på dessa forum, samt vad denne trodde utgör dessa maktförhållanden. 

Under alla intervjuer ställdes följdfrågor. 

I vår undersökning har vi sökt förstå hur makt mellan individer, och grupper av individer, 

tar sig i uttryck på dessa feministiska forum på nätet, och detta via våra respondenters berättelser 

om sina egna upplevelser av att ha verkat i dessa forum. Valet av att utföra semistrukturerade 

intervjuer till insamlandet av materialet, gjordes utifrån att vi ansåg denna intervjumetod ge oss 

de innehållsrikaste berättelserna om forumen. Vi ansåg oss på förhand veta alltför lite om vårt 

undersökningsområde för att använda oss av en ostrukturerad intervjumetod, med vilken vi hade 

lidit risk för att gå miste om viktigt material. Vi då hade genomfört intervjun utan att ha vetat 

vilka frågor som skulle ställas, och vilka svar vi skulle ta fasta på för att leda in intervjuerna på 

det som är intressant för vår undersökning. Vi fann inte heller en strukturerad intervjumetod vara 

lämplig för vår undersökning, eftersom den hade berövat oss benägenheten att ställa följdfrågor, 

vilken har varit väldigt viktig för oss. Det är till stor del med hjälp av följdfrågor som var 

respondents berättelse, och därför även vårt material, blivit så extensiv.  

 

4.2 Reliabilitet och validitet 

Det traditionella sättet att mäta reliabiliteten i en studie har sin grund i den kvantitativa 

forskningen, i vilken ett tillförlitligt resultat anses vara ett som fortsätter vara detsamma över tid, 

även om undersökningen skulle göras om. Detta synsätt på materialet som något statiskt, utgör 

ett problem inom den kvalitativa forskningen, eftersom den bortser från att människor inte är 

statiska varelser, och att åsikter och situationer förändras. I sin bok Kvalitativa intervjuer (2005) 

skriver Jan Trost, att en kvalitativ forskare därför ska anta ett symboliskt interaktionistiskt 

synsätt, vilket menar på att människan ständigt deltar i processer, i vilka vi förändras, eftersom vi 

agerar och interagerar med varandra i dessa processer. Med detta synsätt framhålls det att 

resultaten i en kvaltitativ analys bör förväntas kunna skifta från tid till tid.  Då vår undersökning 74

utgår ifrån, och handlar om, människors berättelser om sina upplevelser av en företeelse, så är 

det viktigt att ta i beaktning att resultatet kan vara något annat om studien görs om. Det är högst 

74 Trost, Jan, Kvalitativa intervjuer, 3. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2005. Sid. 131. 
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troligt att dessa personer som vi har intervjuat kommer få nya erfarenheter och upplevelser att 

berätta om, vilket kan komma att påverka de intervjuades berättelser om vår intervjustudie skulle 

göras med dem igen i framtiden. 

Traditionellt sett förklaras begreppet reliabilitet som något som skapas av fyra olika 

komponenter: kongruens, precision, objektivitet och konstans.  Kongruens innebär att de frågor 

som avser mäta samma sak ska vara liknande. Precision betyder att insamlandet av 

intervjumaterialet ska ske på samma sätt under hela studiens gång. Objektivitet syftar till när det 

är flera som intervjuar, och som samlar intervjumaterial. Då avser det att oavsett vem som 

intervjuar, så ska svaren samlas in och registreras på så lika sätt som möjligt, för att ge studien så 

hög reliabilitet som möjligt. Konstans betonar att materialet som samlas in är statiskt över tid, 

och förutsätter således att det skulle ge samma svar, samma resultat, om det samlas in igen vid en 

senare tidpunkt.  75

Komponenten konstans är då den av dessa komponenter som absolut inte är aktuell vid 

kvalitativ forskning. Vad som enligt det traditionella synsättet kallas för objektivitet är dock 

aktuellt så till vida att den inom kvalitativ forskning skulle kunna översättas till transparens. 

Detta innebär att den som läser undersökningen själv ska kunna avgöra om den uppfattar ett 

resonemang eller svar annorlunda än den som gjort undersökningen. Precision är, enligt Trost, i 

detta sammanhang att den som intervjuar aldrig ska tro sig veta något innan den med säkerhet 

kan säga att den har förstått, och dessutom kontrollerat att vad den tror att den förstått stämmer.  76

I denna undersökning skulle det betyda att vi återgår till den respondent kring vars svar det råder 

smärre oklarheter (med vilka vi ändå skulle kunna dra slutsatser utifrån svaret), och låter denne 

klargöra exakt vad den menade med sitt svar. Detta skulle då varit ett sätt för oss att kontrollera 

om vad vi tror att vi förstått stämmer. Kongruens finns också i en annan tappning i 

sammanhanget. Det innebär då att den som intervjuar ställer ett antal frågor om samma företeelse 

för att kunna förstå alla dess nyanser.  I denna undersökning ställs ett antal frågor om vilka 77

diskurser och förhandlingar om makt som sker på feministiska forum på nätet (som en 

företeelse), för att förstå alla de nyanser och skikt som inbegrips i detta. 

75 Ibid. Sid. 131 
76 Ibid. Sid. 131 
77 Ibid. Sid. 132. 
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Idén med reliabiteten bygger på att det görs kvantitativa studier, i vilka det går att mäta 

och ange värden och variabler för varje enhet. Det är dock något helt annorlunda än att sträva 

efter att förstå hur den intervjuade i en studie tänker, känner, eller beter sig. Att reliabiteten sedan 

också bygger på tanken om ett statiskt material, som ger samma svar på en fråga om den skulle 

ställas vid skilda tillfällen, innebär också problem. Den enskilda människan är varken statisk 

eller stabil i sina föreställningar, beteenden eller åsikter. Det vore således, enligt Trost, alldeles 

galet att tillämpa det traditionella synsättet på reliabiteten på kvalitativa forskningsstudier. 

Människan gör alltför fort nya erfarenheter, möter nya situationer, av vilka dennes 

föreställningsvärld förändras successivt, vilket i sin tur innebär att bakgrunden för ett svar på en 

fråga hela tiden förändras.  78

Enligt Trost är trovärdigheten det som utgör ett av de största problemen med kvalitativa 

studier, och därför även med kvalitativa intervjuer. Som en person som utför en kvalitativ studie, 

måste en kunna redovisa att de data som har samlats in och analyserats i studien är trovärdiga. 

Att redovisa att ens data har samlats in på ett sådant sätt att de är seriösa och relevanta för den 

aktuella problemställningen, kan göras genom en reflektion av de etiska aspekterna som finns i 

anslutning till datainsamlingen.  I denna studie innebär det ett avsnitt i vilket vi avhandlar våra 79

reflektioner kring de etiska aspekterna i vår undersökning, i samband med forskning kring etiska 

aspekter. Detta avsnitt finns att hitta längre ner i detta avsnitt. 

Angående objektivitet som en faktor för trovärdighet menar Trost att det numera är 

endast ett fåtal människor som är av uppfattningen att objektivitet faktiskt existerar. Samtidigt 

som detta är, är det av största vikt att en intervjuares åsikter inte har någon plats i samtalet när 

den intervjuar. Trots att en person inte kan uppnå tillståndet av att vara nollställd, måste denne 

söka undvika att påverka den intervjuade med sina egna åsikter. Här rör det sig inte om grader av 

objektivitet, men snarare om grader av empatiserande.  80

 

 

 

78 Ibid. Sid. 133. 
79 Ibid. Sid. 133. 
80 Ibid. Sid. 134. 
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4.3 Urval och genomförande av intervjuer 

I urvalsprocessen har vi letat efter personer med erfarenhet av att bemötas som just transpersoner 

i feministiska forum på nätet. Vårt mål var att hitta sju respondenter för intervjustudien, eftersom 

vi ansåg att detta antal berättelser skulle ge oss tillräckligt med material till vår undersökning. Vi 

hade även som mål att erhålla en så stor variation som möjligt vad gällde ålder, könsidentitet och 

etnicitet, vilka vi ansåg vara relevanta kategorier för vår undersökning. För att hitta dessa 

personer tittade vi på flera feministiska forum på Internet, bloggar med personer som är öppna 

med sina respektive transidentiteter, samt webbsidor tillhörande organisationer med verksamhet 

inom transrörelsen. För att sedan värva respondenter till intervjustudien skickade vi via mail ut 

ett rekryteringsbrev (se bilaga 2.) till såväl privatpersoner som organisationer, med en förfrågan 

om att sprida brevet vidare via sina kanaler. Vi lade även upp rekryteringsbrevet på de allmänna 

utrymmena i feministiska forum på nätet. Av kring 30 försök till värvning, gav sex stycken 

utslag. Hälften av dessa föll dock bort under skedet att bestämma tid och plats för respektive 

intervjutillfälle, med anledning att personerna inte fann sig ha tid för att intervjuas. Efter 

ytterligare letande kom en fjärde respondent till.  

Den främsta intervjuformen ansåg vi alltid vara den som sker ansikte mot ansikte, och 

sekundärt via telefon eller Skype. Den allra sista utvägen var intervju gjord via mail. Lyckligtvis 

kunde alla fyra respondenter ses under de förutsättningar vi ansåg vara de mest fruktbara. Vid tre 

av intervjutillfällena deltog vi båda som de intervjuande, och vid ett av dessa närvarade bara en 

av oss. Enligt Trost kan det ur intervjuarens synpunkt vara en fördel att ha sällskap av en annan 

kollega vid ett intervjutillfälle. Det kan vara ett gott stöd att vara två, och om de två är samspelta 

så utför de vanligen en bättre intervju med större informationsmängd och förståelse än om det 

endast är en som intervjuar. Om de två inte är samspelta, lär effekten bli den motsatta.  Vi valde 81

att båda delta som intervjuare vid intervjutillfällena, just för att få en större informationsmängd 

vid och förståelse för intervjun, eftersom det gav en hjälp till att komma på så många följdfrågor 

som möjligt. Anledningen till varför bara en av oss närvarade vid ett av de fyra 

intervjutillfällena, var att den andra då fick förhinder. 

81 Ibid. Sid. 6667. 
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Enligt Trost finns det en risk att ta hänyn till när den intervjuade upplever sig hamna i ett 

underläge, om den som enda person sätts inför ett par intervjuare, och att detta blir ett slags 

maktövergrepp. Detta är självklart något som måste undvikas. Å andra sidan, menar Trost, att det 

för den intervjuade kan vara lämpligt med två intervjuare i vissa situationer, och då i synnerhet 

innan förtroendet dem emellan har hunnit byggas upp. Om dessutom ämnet som avhandlar är 

känsligt eller uppfattas som så, kan ett arrangemang med två intervjuare vara lämpligt.  Vi 82

frågade alla respondenter på förhand om de skulle uppleva intervjusitationen som hotande eller 

obekväm om vi båda satt med som intervjuande, vilket ingen av dem menade skulle vara till 

besvär. 

 

4.4 Metod för kodning av material 

Som ett sätt att bearbeta vårt material, transkriberingarna av intervjuerna, använde vi oss av 

analys av meningsinnehåll, en metod som beskrivs i boken Introduktion till samhällsvetenskaplig 

metod (2002), skriven av sociologerna Asbjørn Johannessen och Per ArneTufte. Så som namnet 

antyder står innehållet och dess mening i fokus i denna analysmetod, och för att få fram detta tas 

materialet igenom fyra faser.  Beskrivningen som Johannessen och Tufte använder i sin bok 83

kallar faserna enligt följande: helhetsintryck, kodning, kondensering, och sammanfattning.  84

Avsikten med den första fasen är att bekanta sig med och få ett helhetsintryck av det 

samlade materialet som ska analyseras. Detta åstadkoms genom läsning av hela materialet, med 

noteringar om materialets centrala teman. Vissa betonar att denna inledande del av analysen bör 

sluta med en sammanfattad version av data som framhäver textens meningsinnehåll. Detta gör att 

så mycket irrelevant information som möjligt tas bort, och att materialet kondenseras utifrån vad 

som anses vara centralt utifrån forskningsfrågorna i undersökningen.  85

Fas två innebär en kodning av materialet, och den går ut på att hitta meningsbärande 

element i materialet. Här skiljs det ut vad som är relevant för forskningsfrågorna som ska 

besvaras. Kodningen används för att ordna materialet så att det blir analyserbart. Ordnandet sker 

82 Ibid. Sid. 6667. 
83 Johannessen, Asbjørn & Tufte, Per Arne, Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, 1. uppl., Liber, 
Malmö, 2003. Sid. 109. 
84 Ibid. Sid. 110. 
85 Ibid. Sid. 110. 
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genom att texten delas in i kategorier utifrån begrepp/koder som är centrala för analysen som ska 

göras. En kod är då en beteckning som används på ett textutsnitt  ofta en sats eller ett textavsnitt 

 för att informationen som textutsnittet innehåller ska kunna klassificeras. Processen innebär att 

olika delar av texten slås samman under olika koder, och det är med hjälp av dessa grupperingar 

utgångspunkter kan göras för den fortsatta analysen. Denna typ av kodning kan användas till 

såväl kvantitativa studier som kvalitativa, när det dock används till kvalitativa är det väldigt 

viktigt att inte stycka upp materialet så att de koder som ska användas i analysen mister sitt 

kontext. Självfallet ska kodningen av materialet fungera som en hjälp att koncentrera vad som är 

intressant för studien, och inte göra materialet betydelselöst. Kodningen görs således inte separat 

från tolkningsprocessen, då den ska göras under tolkningsprocessen. Detta innebär att under 

tolkningsprocessens gång görs analysen först utifrån beskrivande koder, för att sedan mer och 

mer bero på tolkande koder. Beskrivande koder är koderna som är tillgängliga i första hand, som 

extraheras från materialet direkt när fas ett har gjorts. Det är vad som markerar 

meningsinnehållet i materialet. Tolkande koder, i sin tur, är koder som står för begrepp, samband 

eller perspektiv som återspeglar hur tendenserna som finns i materialet kan förstås, och om 

samband mellan dessa går att finna.  86

Den tredje fasen i ordningen är kondenseringen, med vilken det sker en utvinning av det 

meningsinnehåll som finns i de koder som framkom i fas två. Till en början dras de delar av 

texten som är kodade ut, alltså de textelement som har identifierats som meningsbärande. Genom 

detta ges ett ytterligare reducerat material som sedan ordnas efter kodorden, återigen. Under 

denna fas är det viktigt att se om kodord kan slås samman eller ordnas under varandra, alltså om 

vissa koder är underkoder i förhållande till mer generella koder. Detta bildar då utgångspunkter 

för att skriva en kondenserad beskrivning utav det kodade materialet. Utifrån detta kan då 

kategorier med mer abstrakta begrepp än de ursprungliga koderna utvecklas. Dessa kategorier 

fungerar då som mer överordnade beteckningar på kodbegrepp som är likartade eller som hör 

ihop. 

Slutligen går materialet, som nu har kondenserats, igenom en sammanfattning, eller 

rekontextualisering, genom att sättas samman på nytt med utgångspunkt från kodorden som 

86 Ibid. Sid. 111114. 
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kommit fram under tidigare faser. Denna rekontextualisering/sammanfattande beskrivning bör nu 

bedömas om det ger samma intryck som kom fram i det ursprungliga materialet. Om det inte 

råder samklang, kan det vara på sin plats att gå tillbaka i processen och se vart skiljelinjen tog sin 

början  kanske i fas två när kodord skulle väljas, eller i fas tre när kondenseringen skedde. 

Samtidigt är en av poängerna med analysprocessen att komma fram till ny kunskap. Målet är att 

hitta mönster och samband som inte fanns att se innan analysens skeende.  87

 

4.5 Etiska överväganden 

Jan Trost skriver vidare i sin bok Kvalitativa intervjustudier (2005), att han vill understryka 

vikten av att de etiska aspekterna vid en intervjustudie mycket noga övervägs. Den som 

intervjuas måste ha rätt till sin egen integritet och sin egen värdighet. Detta gäller vid första 

kontakt, under själva intervjun, och förvaringen av materialet.  Trost betonar att den intervjuade 88

självfallet från början måste ha klart för sig att det är fråga om en intervju, och att tystnadsplikt 

råder, samt att personen inte behöver svara på alla frågor, och att den när som helst kan avbryta 

intervjun.  Varje intervjutillfälle inleddes med att vi som intervjuade informerade den som blev 89

intervjuad, om dessa saker, som Trost tar upp, inför intervjun, samt redogjorde för 

undersökningens syfte (se bilaga 1.). Detta gjorde vi för att uppnå ett informerat samtycke med 

varje respondent, innan var intervju började. 

Tystnadsplikten och konfidentialiteten framhåller Trost som oavvisliga. Detta är något 

som inte sällan blir till ett stort problem vid redovisningen av materialet och av analysen. Att den 

intervjuade känner igen sig själv vållar vanligtvis inga större problem, men viktigt är dock att 

dennes familj, vänner, grannar, bekanta, eller någon annan för den delen, inte ska ha någon 

möjlighet att identifiera den enskildes uttalanden.  I vår undersökning har vi samlat material 90

genom semistrukturerade intervjuer med transpersoner. Den grupp som utgörs av transpersoner 

är en relativt liten och ofta socialt utsatt grupp, vars medlemmar i många fall är svåra att komma 

i kontakt med, något som har återspeglats i vår urvalsprocess. Med gruppens litenhet tillkommer 

87 Ibid. Sid. 115. 
88 Trost, Jan,  Kvalitativa intervjuer, 3. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2005. Sid. 123. 
89 Ibid. Sid. 124 
90 Ibid. Sid. 127. 
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ännu större vikt vid att noga anonymisera respondenterna i intervjustudien, eftersom en 

bristfällig anonymisering av dem kan leda till att de känns igen inom gruppen.  

Trost menar på att endast de uppgifter som behövs för analysen och förståelsen för 

undersökningen ska finnas med, dock att notera: endast om de inte underlättar en identifikation. 

Därför kan det vara såväl helt meningslöst som avslöjande att uppge en persons exakta ålder, 

dens sysselsättning och utbildning.  På grund av att respondenterna alltför lätt kan identifieras 91

av andra transpersoner om för mycket information finns angivet om dem, har vi sållat bort och 

avhållit oss från att delge information som kunde ha varit avslöjande för ens en person.  

Vidare skriver Trost att citat som kan avslöja identiteten hos den intervjuade strikt ska 

bannlysas, och menar att citat inte bör skrivas ut ordagrant, av fler anledningar än denna. Att 

citera en person ordagrant kan uppfattas som integritetskränkande. Den intervjuade personen 

kanske är en som använder många utfyllnadsuttryck, såsom “liksom” och “typ”, eller avbrutna 

meningar, eftersom det är så vårt vardagliga och kanske en smula slarviga, talspråk ser ut. Trost 

menar att även om den intervjuade aldrig kommer läsa undersökningen, bör den som gör 

undersökningen hålla på den oberoende etiska regeln som säger att en inte får eller bör formulera 

sig nedsättande om en som är frånvarande. Den personen ska, oavsett vad, få behålla sin 

personliga integritet. Vill en sådeles använda citat från intervjuer i sin undersökning, kan en gott 

snygga till dem lite, självfallet utan att förvränga med, och med en angivelse att citaten är 

omgjorda från talspråk.   I vår redovisning, behandling och analys av materialet, har vi, där vi 92

tyckt det vara nödvändigt, gjort ändringar i citaten. Ändringarna har till stora delar handlat om att 

snygga till dem, för att göra dem lättare att läsa, samt undvika risken för integritetskränkning. En 

del språkliga ändringar i citaten ansåg vi också vara nödvändiga för att ytterligare ta bort en 

faktor för identifikation. I en del citat har vi även avkodat information som kan vara känslig för 

respondenterna. Till exempel har de ibland nämnt namn på andra personer, och namn på de 

forum som de verkar i, vilka kan vara avslöjande för någon av respondenterna.  

Utöver detta har vi har tagit fram fingerade namn till respondenterna, vilka används i 

analysen. Detta trots att Trost väldigt betämt avråder från fingerade uppgifter. Denna avrådning 

gör han eftersom det mycket väl kan finnas en person på vilken de fingerade uppgifterna 

91 Ibid. Sid. 127128 
92 Ibid. Sid. 129. 
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stämmer, vilket då kan leda till att denne falskt “utpekas” som den intervjuade.  Vi såg dock 93

dessa fingerade namn som nödvändiga för att göra analysen lättare att läsa, eftersom det är lättare 

att skilja två tilltalsnamn åt än att skilja “Respondent 1” och “Respondent 2” åt, när en läser 

analysen. Dessutom är namnen det enda som står som en fingerad uppgift hos respondenterna, 

och resterande uppgifter anser vi vara alltför knapphändiga för att en person falskt ska kunna 

utpekas för att vara någon av de intervjuade. Intervjupersonerna har inte varit delaktiga i valet av 

sina fingerade namn. 
 

5.0 Resultat och analys 

5.1 Introduktion av respondenter 

Respondent 1, Kim: 

Kim är i 40års åldern. I relation till transbegreppet definierar han sig som en transman, eller en 

man med transsexuell bakgrund.  

 

Respondent 2, Alex: 

Alex är i 20årsåldern. I relation till transbegreppet definierar hen sig som en ickebinär, 

intergender transperson. 

 

Respondent 3, Riley: 

Riley är i 50årsåldern. I relation till transbegreppet definierar hen sig som en ickebinär 

transperson. 

 

Respondent 4, Blair: 

Blair är i 20årsåldern. I relation till transbegreppet definierar han sig som en binär transman. 
 

 

 

 

93 Ibid. Sid. 128 
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5.2 Respondenternas relation till transbegreppet 

Alla fyra respondenter har sagt sig uppleva oklarheter kring begreppet trans, och deras utsagor 

om begreppet tyder på att det har genomgått en förändring. Riley säger att hen tidigare inte har 

fallit under transbegreppet, men gör det nu: 

“Jag har alltid haft en stabil könsidentitet. Men däremot har transbegreppet varit rörligt. Så när 

jag var yngre föll jag inte under trans, då avsåg det nästan bara transsexuella och transvestiter. 

Så jag var väl en kvinna som upplevdes av andra vara butchig. Men nu när begreppet har blivit 

mer inkluderande, har jag kunnat närma mig det.” 

Även Alex har närmat sig begreppet sedan hen upplevt det vara mer inkluderande:  

“Begreppet har varit så väldigt binärt. Det var verkligen antingen MtF  eller FtM , och för de 94 95

som var någonstans där emellan fanns det inget riktigt ord. Men sen jag kom ut som ickebinär, 

har det blivit lättare och lättare, på grund av att fler i min omgivning har anammat ordet, som 

att det nu är för alla som inte är cis .”  96

Blair ser också att begreppet trans har kommit att vara mer inkluderande, men menar att det på 

grund av detta kan uppstå problem: 

“(...) i och med att fler och fler ickebinära börjar använda det så känns det mindre bekvämt, för 

det är så totalt olika upplevelser. Eftersom alla ingår i det begreppet så sitter alla personer som 

själva definierar sig med det begreppet och representerar transpersoner, och så blir det en 

väldigt inkonsekvent bild av vad det är att vara trans, och det kan variera så otroligt mycket. 

(...) Så jag känner inte igen mig i en sådan upplevelse som en ickebinär har till exempel. Det 

gör inte jag över huvudtaget, för jag kan liksom inte… jag vet inte… det här kan bero väldigt 

mycket på att jag har vissa forum och kretsar som jag hänger i där majoriteten är ickebinära, 

och därför blir det väldigt svårt för mig när de sitter och är jättearga för att ha blivit felkönade, 

men samtidigt så upplever de inte dysforin  som kommer med att felkönas. För mig så blir det 97

lite såhär en appropriering av min upplevelse när de blir arga av att bli felkönade.” 

94 MtF  Male to Female. En person som bär denna typ av transidentitet, är en person som transformerar 
från man till kvinna. Definierat i RFSL:s begreppslista. http://www.rfsl.se/?p=410 (Hämtad 20150108.) 
95 FtM  Female to Male. En person som bär denna typ av transidentitet, är en person som transformerar 
från kvinna till man. Definierat i RFSL:s begreppslista. http://www.rfsl.se/?p=410 (Hämtad 20150108.) 
96 Att bära en cisidentitet innebär, i termer av kön, att ens juridiska kön, ens könsuttryck, ens biologiska kön 
och ens självupplevda könsidentitet stämmer överens med varandra. Definierat i RFSL:s begreppslista. 
http://www.rfsl.se/?p=410 (Hämtad 20150108.) 
97 Könsdysfori är enligt Socialstyrelsen “ett psykiskt lidande  eller en försämrad förmåga att fungera i 
vardagen som orsakas av att könsidentiteten inte stämmer överens med det registrerade könet.” 
http://www.socialstyrelsen.se/jamlikhalsavardochomsorg/sarskildagrupper/personermedkonsdysfori 
(Hämtad 20150516). 
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Blair fortsätter: 

“Inåt så förstår ju alla andra begrepp som binär eller ickebinär, eller transfeminin eller 

transmaskulin. Men utåt så förstår inte folk (...) därför tycker jag att begreppet blir 

problematiskt. Det innefattar så otroligt mycket olika upplevelser.”  

Kim menar på att förändringen av transbegreppet beror på en relativt snabb 

terminologiutveckling inom transrörelsen. Han är inne på samma spår som Blair, och menar att 

detta har gjort begreppet “onödigt luddigt”, och att det kan ställa till med problem:  

“Framförallt så blir omgivningen väldigt osäker på vem man pratar om om folk använder olika 

termer. Så det låter som att man pratar om en massa olika frågor, när man kanske egentligen 

pratar om precis samma saker.” 

Blair gör en jämförelse med begreppet HBTQ. De flesta människor förstår att det 

innefattar olika identiteter (Homo, Bi, Trans, Queer), medan det verkar vara desto svårare att 

förstå att även trans gör det. Detta, menar Blair, leder till att transpersoners identiteter och 

erfarenheter blandas ihop, vilket i sin tur leder till problem utifrån sett, då en transperson väldigt 

lätt tas för en representant för alla transpersoner. Även inom rörelsen anser Blair att det skulle 

vara användbart med tydligare definitioner av vilken transidentitet en person bär när den kliver in 

i en diskussion, för att delge utifrån vilka upplevelser den talar.  

Alla respondenter pratar om att det inom transrörelsen har skett en förändring som gjort 

att transbegreppet innefattar fler identiteter (inom diskursteorin kallat subjektspositioner) än 

innan. Vi tolkar deras berättelser som att det uppstått en ny diskurs inom rörelsen som har en 

annan definition av transidentitet än den som fanns innan. Respondenterna uppger att 

transbegreppet tidigare har varit snävare, eftersom det har varit binärt, och därmed exkluderat 

ickebinära transidentiteter. Dessa identiteter har således tillhört de subjektspositioner som 

tidigare exkluderats för att skapa en entydighet inom transdiskursen, och därför placerats utanför 

diskursen, i dess diskursiva fält. 

Att transbegreppet numera inbegriper ickebinära könsidentiteter, är alla respondenter 

eniga om. Den tydligaste definitionen av begreppet som givits av respondenterna, är den från 

Alex, som säger att trans inbegriper allt som inte är cis. Detta kan knytas an till diskursteorin 

som menar att gruppbildning sker genom att definiera sig utifrån den andre, och i Alex 

resonemang är den andre cisidentiteten. Detta verkar dock vara en faktor till varför 
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transbegreppet är just så svårbegripligt. Om begreppet nu innefattar allt som inte är cis, föreslås 

det vara endimensionellt i den mån att det samlar alla “ickecisidentiteter” under ett enda 

begrepp, vilket föreslår följande: antingen bär en en cisidentitet, eller så gör en inte det, och då 

bär en en transidentitet. I detta samlande av transidentiteter, blir definitionen av att vara trans 

oerhört svår att göra, då det snarast kan säga att en inte är cis, men inte mycket mer. Därför är 

transbegreppet som en förklaring till det motsatta för cis, och vice versa, en svår utgångspunkt, 

eftersom en generalisering av vad transidentitet innebär verkar leda till problem både inom 

transrörelsen, och utanför den.  

Samtidigt tycks det ha varit en strategi från transrörelsen att mynta begreppet cis. Den 

amerikanska teoretikern Susan Stryker skriver i sin bok Transgender History (2008) att termen 

cis är viktig, just för att undvika att begreppen man och kvinna per automatik handlar om 

cispersoner. Stryker menar att poängen med termen är att omdefiniera vad en man och en kvinna 

är, så att även transpersoner kan innefattas av dessa begrepp.  Genom att använda cisbegreppet, 98

och således göra cisidentiteten till en påpekad faktor när kön avhandlas, talar en om att ordet 

man per definition inte enbart åsyftar en cisperson, utan även kan åsyfta en person som bär en 

transidentitet. Vi tolkar detta som att tecknet man är en flytande signifikant som olika diskurser 

konkurrerar om att få definiera. Utifrån Strykers berättelse kring meningen med termen cis, kan 

vi se att det finns en utbredd diskurs i samhället, som vi enligt Wickmans definition kan kalla 

normalitetsdiskursen , vars sanningseffekt är att tecknet man per automatik kopplas samman 99

med tecknet cisman. Denna sanningseffekt, eller konsensus, har då stött på konkurrens från en 

transfeministisk diskurs som ifrågasätter normalitetsdiskursens sanningseffekt. Genom en 

omformulering av begreppen man och kvinna försöker den transfeministiska diskursen öppna 

upp för att fler subjektspositioner inkluderas i den rådande normalitetsdiskursen.  

När cisbegreppet i sin tur används för att tala om vad transbegreppet innebär, görs trans 

väldigt inkluderande, eftersom det då förklaras som allt som inte är cis. Otydligheten som följer 

av att transbegreppet öppnas upp för fler subjektspositioner, menar Riley är oundviklig. Hen 

98 Stryker, Susan,  Transgender history, Seal Press, Berkeley, CA, 2008. Sid. 22. 
99 Wickman, Jan,  Transgender politics: the construction and deconstruction of binary gender in the Finnish 
transgender community, Åbo Akademis förlag, Diss. Åbo : Akad., 2002, Åbo, 2001. Sid. 71 
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menar att sådana problem vanligtvis uppstår när en ska bestämma var gränsen för en term, eller 

en kategori av, människor ska dras: 

“Det är så med självdefinitioner, de blir så oerhört beroende av subjektiv uppfattning. All form 

av kategorisering av en så rörlig grupp som människor, blir luddig i kanterna. Det betyder inte 

att begreppen står utan mening, för de har absolut innehåll som vi ofta kan ha någon kollektiv 

förståelse för vad de är, men det kommer alltid uppstå gränser  vilka individer som faller utom 

och inom kategorin.” 

Kim menar att otydligheterna kring termerna ger negativa konsekvenser när rörelsen ska samla 

sig kring vissa frågor: 

“Det är som all politik. Termerna är väldigt, väldigt viktiga, och definitionerna av dem. När 

orden är luddiga blir politiken luddig, för det blir svårt att formulera tydliga frågor. (...) 

Otydligheten leder till att folk inte kan kommunicera, så det blir svårt att ena sig kring 

gemensamma frågor, vilket leder till en väldigt heterogen rörelse”.  

Enligt Rileys och Kims utsagor är det svårt att enas om vad som ska falla innanför eller 

utanför transbegreppet, samtidigt som att det är viktigt med tydliga definitioner för att kunna 

enas kring politiska frågor och driva en gemensam transrörelse. Vi tolkar det som att problemet 

ligger i att det nu inbegrips så många olika subjektspositioner i transbegreppet, vilket gör att ett 

transvarande då kan innebära så många olika saker och innehålla så många olika upplevelser, 

vilket gör att gruppbildningen sviktar. Enligt diskursteorin krävs det att en uteslutning av vissa 

subjektspositioner sker, samtidigt som att andra subjektspositioner lyfts fram, för att skapa en 

entydighet utifrån vilken gruppen ska kunna formeras. Transbegreppet som mer inkluderande 

försätter således transrörelsen i splittring, just för att alla subjektspositioner (transidentiteter) får 

innefattas i diskursen och lyftas fram i den. När alla subjektspositioner lyfts fram, kan det uppstå 

konflikter, vilket Blairs upplevelse av att ickebinära approprierar på hans kamp när de blir arga 

av att bli felkönade, är ett exempel på. 

Den sviktande gruppbildningen är något som är sedan innan bekant inom den 

feministiska rörelsen. Lena Gemzöe ger i sin bok Feminism (2002) exempel på hur kategorin 

kvinna varit och är problematisk på grund av att den förbiser de skillnader som existerar inom 

gruppen. Kategorin kvinna har fått utstå kritik på grund av att den inte bara exkluderar 

transpersoner, men även för att den har varit synonym med kategorin vit kvinna. Gemzöe skriver 
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att det på grund av att könsskillnaderna är det som fått stå i centrum för den feministiska 

kampen, och alla andra identitetsmarkörer har tonats ner, så har den dominerats av den vita 

kvinnan och de problem som lyfts av rörelsen har utgått från dessa erfarenheter.   100

Den ensidiga betydelsen Gemzöe menar att begreppet kvinna givits inom feminismen, 

kan kopplas till de argument mot ett inkluderande transbegrepp som Engdahl beskriver. Enligt 

Engdahl är nämligen argumenten just det att begreppet transperson riskerar att leda till en 

förenklad bild av vad det innebär att vara trans, och att denna förenklade syn i sin tur riskerar att 

osynliggöra vissa identiteter inom begreppet.  Inom feminismen skedde detta, som Gemzöe 101

beskriver, då kvinna blev synonymt med vit kvinna,  och enligt Engdahl ses samma fenomen 102

med transbegreppet, då transperson ofta av allmänheten ses som synonymt med transsexuell. 

Detta leder till att de transpersoner som inte är binärt identifierade, eller inte vill genomgå 

behandling, osynliggörs. Engdahl menar att anledningen till att transsexualism framhålls inom 

normalitetsdiskursen, är att den inte utmanar majoritetkulturens syn på kön som något binärt.   103

Gruppbildning verkar vara en av feminismens största svårigheter. Gemzöe menar att det 

finns två feministiska ståndpunkter som trätt fram inom detta område, främst i koppling till 

gruppidentitetsskapande inom etniska minoriteter. Den ena är en identitetpolitisk ståndpunkt som 

betonar en gemensam historia, gemensamma erfarenheter och en gemensam kamp som grunden 

för en etnisk identitet. Den andra är en skillnadspolitisk ståndpunkt som menar att gränserna 

mellan olika etniska identiteter är oskarp, samt att kulturella identiteter och erfarenheter är under 

ständig förändring. Det förstnämnda sättet att se på etnicitet är exempelvis något som har 

anammats av den svarta amerikanska feminismen, medan den sistnämnda kritiserat 

kategoriseringen av gruppen svarta, då de skillnader som existerar inom gruppen svarta förbises.

   104

100  Gemzöe, Lena, Feminism, Bilda, Stockholm, 2002. Sid. 153154. 
101  Engdahl, Ulrica,  Att vara som/den ‘en’ är [Elektronisk resurs] : En etisk diskussion om begreppen 
rättvisa, erkännande och identitet i en trans*kontext, Linköping University Electronic Press, Diss. Linköping : 
Linköpings universitet, 2011 Linköping, 2011. Sid. 250251. 
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva63641  
102 Gemzöe, Lena, Feminism, Bilda, Stockholm, 2002. Sid. 153154. 
103 Engdahl, Ulrica,  Att vara som/den ‘en’ är [Elektronisk resurs] : En etisk diskussion om begreppen 
rättvisa, erkännande och identitet i en trans*kontext, Linköping University Electronic Press, Diss. Linköping : 
Linköpings universitet, 2011 Linköping, 2011. Sid. 251. 
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva63641  
104 Gemzöe, Lena,  Feminism, Bilda, Stockholm, 2002. Sid. 155156. 
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En liknande debatt verkar existera inom transrörelsen, mellan de ståndpunkter som Roen 

kallar för gender transgression och liberal transsexual politics, eller som Wickman kallar för 

acceptansdiskursen och diskurs för frihet från könsförtryck. I debatten är den ena sidan för en 

inkluderande politik där alla transupplevelser ska få ingå, och den andra sidan är för en striktare 

uppdelning av de olika transgrupperna.  105

 

5.3 Respondenternas förhållande till det feministiska begreppet  

Respondenternas utsagor om hur de ser på feminism går i linje med Gemzöes teorier om dels en 

identitetspolitisk ståndpunkt, men främst en skillnadspolitisk ståndpunkt. Samtidigt som 

transbegreppet nu är mer inkluderande i den mån att det ger plats åt alla subjektspositioner som 

inte identifierar sig med cisbegreppet, ligger konflikten kring transbegreppet i att det nu 

möjliggör ett förbiseende för att olika transidentiteter ger olika upplevelser. Oenigheter kring 

begrepp och termer visar på att rörelsen är beroende av subjektiva uppfattningar, och dessa 

subjektiva uppfattningar framhålls även när respondenterna talar om feminism. Blair menar: 

“Jag kan inte köpa någon annans definition av feminism, för det finns så otroligt många olika 

reflektioner, och en del av dem är så extremt exkluderande att jag kan liksom inte identifiera 

mig med dem.” 

Även Kim åsyftar sin subjektiva uppfattning när han ska förklara feminism:  

“Jag kan inte vara feminist utan att vara intersektionell, det blir väldigt konstigt. Man kan inte 

kämpa för en grupp och samtidigt ignorera andra grupper. Man kan aldrig kämpa lika mycket i 

allting, så att säga, för det har man aldrig möjlighet till. Men man kan aldrig låta en grupp 

förlora på en annan grupps rättigheter.“ 

Rileys uppfattning om feminism är i enlighet med Kims behov av ett intersektionellt 

perspektiv, men framhäver att det viktigaste sättet att analysera orättvisor i ett feministiskt 

kontext är att utgå från att samhället byggs upp av en patriarkal struktur: 

“Jag är ju av den åsikten, som inte alls alla delar, att transfobi är av samma art som misogyni, 

vilket också tillhör den patriarkala vrån och underordningen. Och sen kan man ju liksom själv 

välja vad man vill ta som utgångspunkt. Folk kan ta olika utgångspunkter och ändå tänka i 

princip på samma sätt. Var börjar man liksom i att fundera på förtryck och sånt där? Men jag 

105 Roen, Katrina, "Either/or" and "both/neither": discursive tensions in transgender politics, Signs (Chicago, 
Ill.).,  27(2002):1. Sid. 502503. 
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tycker nog för min del att vad man i en vid bemärkelse kan kalla ‘patriarkal ordning’ är en 

väldigt bra utgångspunkt. För både rasism och HBTfobi, och så vidare.”  

Hen anser att det är lättare att förklara förtrycket av transidentiteter med feministiska termer än 

vice versa, och att analyser av alla normer och förtryck bör utgå från den patriarkala ordningen. I 

den feministiska diskurs som Riley beskriver är patriarkatet en nodalpunkt, från vilken de andra 

tecknen  transfobi, misogyni, rasism och HBTfobi  i diskursen organiseras.  

Rileys beskrivning av en feminism där betoningen ligger på den patriarkala strukturen är 

något som Kim kallar för en mainstreamfeminism, och han menar att dess definition av kön 

skiljer sig från ett transfeministiskt synsätt: 

“Vi betonar vikten av könsidentitet. Att det är en essentiell faktor, så att säga. Vi vägrar sortera 

in det och låtsas att det är socialt kön, att det är konstruerat. Vi pratar inte bara om biologiskt 

kön och socialt kön, utan vi pratar alltid om könsidentitet också, och ganska ofta om 

könsuttryck som en väldigt specifik del av kön, och vi slänger gärna in juridiskt kön också, för 

att kunna prata om alla de här faktorerna.” 

Kims berättelse innehåller en beskrivning av två olika diskurser inom den feministiska 

rörelsen; en diskurs som menar att kön är något biologisk (kroppsligt), och socialt konstruerat, 

samt en annan diskurs som utöver det biologiska och sociala inkluderar könsidentitet som en 

väldigt specifik del i definitionen av kön. Tecknet kön är i båda dessa diskurser en nodalpunkt, 

samtidigt som det är en flytande signifikant i konflikten mellan diskurserna. Båda diskurserna 

försöker slå fast vad kön ska innefatta, för att ha en fast nodalpunkt utifrån vilken de respektive 

diskursernas andra tecken kan ordnas. Den första diskursen exkluderar tecknet könsidentitet, 

vilket den andra diskursen söker inbegripa och ordna utefter kön. Detta leder till en konflikt, 

eftersom denna exkludering av tecken placerar de subjekpositioner som identifierar sig med detta 

tecken utanför den feministiska diskursen, i dess diskursiva fält. Att könsidentitet, alltså en 

persons egen upplevelse av vilket kön denne bär eller borde bära, exkluderas i den första 

diskursen, exkluderar automatiskt personer med transidentiteter. Detta eftersom det är främst hos 

personer med transidentiteter könsidentiteten är av största vikt, då det är denna som inte 

korrelerar med resten av det som utgör personens kön  det biologiska, juridiska och sociala.  

Liksom Kim menar Alex och Blair att det finns en skillnad mellan feminism och 

transfeminism, och även om Alex och Blairs definition av feminism liknar varandra  att alla ska 
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ha samma förutsättningar för att kunna lyckas i livet, oavsett sexualitet, könsidentitet och 

etnicitet  så har de olika synpunkter på var tyngdpunkten ska vara i det transfeministiska 

begreppet. Alex betoning av transfeminism skiljer sig en del från de andra respondenterna: 

“Det är en feminism där, för mig specifikt nu då, transbegreppet inte är binärt, utan där även 

mina och andra ickebinäras historier och bakgrunder får komma in och ha en verkan i själva 

kampen.“ 

I Alex berättelse finns ett ställningstagande till vad transbegreppet inte borde vara  det 

borde inte vara binärt. Här är kön en flytande signifikant som artikuleras olika beroende på vilka 

andra tecken det sätts ihop med, och inom vilken diskurs dessa andra tecken organiseras utifrån 

könsbegreppet. I Alex berättelse kan vi se det som att de feminismer som inte är 

transfeministiska, förhåller sig till ett binärt könssystem, där det endast finns könskategorierna 

man och kvinna. I en sådan feministisk diskurs inkluderas endast subjektspositioner, 

könsidentiteter, som är binära. Alltså inkluderas där män och kvinnor, som bär antingen 

cisidentiteter eller binära transidentiteter (MtF eller FtM).  Den transfeministiska diskursen, 

enligt Alex, skiljer sig då genom att detta binära könssystem inte är tillämpat, och utöver de 

binära könsidentiteterna, inkluderas även subjektspositioner, transidentiteter, som förhåller sig 

ickebinärt till könsbegreppet. 

  Blair menar att skillnaden mellan feminism och transfeminism, ligger i att 

transfeminismen tar avstånd från en annan typ av feminister, så kallade TERF:s :  106

“Alltså den enda skillnaden är att transfeminism exkluderar TERF:s. Det är den enda 

skillnaden. För att dra ett streck, att TERF:s inte är välkomna här. Det blir ju liksom… för att 

all feminism, tycker jag, borde inkludera att man försöker förstöra transmisogyni och sådana 

grejer. För mig är det självklart att det ingår i feminism, så just därför så har man 

transfeminism, för att dra ett streck mot vidriga TERF:s.”  

Enligt Blair syftar begreppet TERF på en grupp inom feminismen som menar att 

transkvinnor inte är “riktiga” kvinnor, och att transmän inte är “riktiga” män. Anledningen, enligt 

TERF:s, till varför transpersoner vill ha en annan könsidentitet än den som de tilldelades vid 

106 TERF betyder “Trans Exclusionary Radical Feminist”. För mer läsning om begreppet och en insyn i en del 
av den kritik som riktas mot denna grupp läs: Brynn Jones, Kelsie. TransExclusionary Radical Feminism: 
What Exactly Is It, And Why Does It Hurt? Huffington Post, 20140208. 
http://www.huffingtonpost.com/kelsiebrynnjones/transexclusionaryradicalterf_b_5632332.html (Hämtad 
20150516).  
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födseln, är för att de på olika sätt är ute efter vissa fördelar. Blair förklarar vidare vilken syn 

TERF:s har på transpersoner: 

“Det är alltså, helt förenklat: transmaskulina är kvinnor som inte tycker om att bli utsatta för 

misogyni, och transfeminina är män som vill appropriera på kvinnokampen.” 

Enligt diskursteorin ställs alltid olika grupper gentemot varandra för vad de inte är  

gruppen definierar sig utifrån den andre.  I detta fall är det gruppen transfeminister som ställs 107

mot gruppen TERF:s. Enligt Blairs berättelse är vad som skiljer dessa feministiska grupper åt, 

synen på transidentiteter. Transfeminismen definierar Blair i sin berättelse utifrån dess definition 

av transmaskulina och transfeminina, och hur den förhåller sig till den definition TERF:s 

erbjuder. Det sker här ett förhållningssätt till TERF:s, med vilket dessa hamnar i 

transfeminismens diskursiva fält, eftersom deras diskurs angående transidentiteter  att det 

handlar om endera kvinnor som inte vill bli utsatta för misogyni, eller män som vill appropriera 

på kvinnokampen  helt exkluderats av den transfeministiska diskursen, enligt Blair.  

Vi tolkar även Blairs berättelse som att det här  liksom i Kims beskrivning  råder en 

konflikt kring synen på kön. I detta fall är det gruppen TERF:s som inte anser att transkvinnor 

verkligen är kvinnor, eller att transmän verkligen är män, medan det i Kims beskrivning är 

begreppet könsidentitet som saknas inom mainstreamfeminismen. I båda berättelserna utesluts 

transpersoners identiteter ur den aktuella diskursen, då synen på kön inte medger att en 

transidentitet som grundar sig i en mental självuppfattning faktiskt kan existera.   

Judith Butler skriver i sin bok Gendertrouble (2006) om hur kön socialt konstrueras via 

performativa och repetitiva beteenden. Könen man och kvinna är alltså någonting som 

människor gör, snarare än är.  Förenklat innebär detta att en person är en kvinna eftersom den 108

repetitivt agerar med beteenden som vi lär oss ska anses vara kvinnliga. Detta synsätt är en teori 

som har fått väldigt mycket resonans inom den feministiska rörelsen. Kim menar på att väldigt 

många “glada anhängare till Butler” misstolkar denna teori, och att dessa då föreslår att det 

egentligen inte finns några identiteter över huvudtaget:  

107 Winther Jørgensen, Marianne & Phillips, Louise,  Diskursanalys som teori och metod, Studentlitteratur, 
Lund, 2000. Sid. 5152. 
108 Butler, Judith,  Gender trouble: feminism and the subversion of identity, Routledge, New York, 
2006[1999] Sid. 33. 
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“Men det här att man blir så konstruktivistisk att jaget försvinner, på något sätt. De har liksom, 

de är inga identiteter, de är inga jag över huvudtaget. Sen så samtidigt ser jag ju lik förbaskat, 

att de i sina praktiska liv så lever de ju inte som att de inte har någon identitet.”  

Att förseslå att det inte finns några identiteter över huvudtaget, är något som Kim menar 

exkluderar personer med transidentiteter, då den helt negligerar transpersoners upplevelse av sig 

själva och sin egen könsidentitet. Detta eftersom synen på kön som antingen någonting 

biologiskt kroppsligt, eller socialt konstruerat, föreslår att uppfattningen om ens kön kommer 

utav hur ens kropp ser ut, eller utav social utformning, snarare än av ens mentala självupplevelse. 

Att framhålla en mer mångsidig bild av begreppet kön, i vilken könsidentitet inbegrips, är enligt 

honom en viktig strategi som transpersoner världen över använder sig av när de kämpar för sina 

rättigheter. 

Denna strategi kan dock vara känslig. Kim säger att vissa feminister kan ta illa upp av att 

transpersoner påpekar att kön inte bara är socialt konstruerat, vilket Kim menar har att göra med 

synen på identitet. Vi tolkar Kims berättelse som att de feminister som Kim menar tar illa upp av 

att transpersoner påpekar att kön inte bara är socialt konstruerat, gör så på grund av att de byggt 

sin syn på feminism och sina argument för jämställdhet kring att uppfattningen om vår könsliga 

identitet skapas av sociala kontexter. Om vår uppfattning av skillnaderna mellan könen endast 

beror av sociala föreställningar, så går de följaktligen att ändras, och jämställdhet kan uppnås 

genom att ändra de sociala förutsättningarna i samhället.   

Kön är någonting som är starkt förknippat med ens identitet, och är därför en nodalpunkt 

inom många diskurser. När denna nodalpunkt ifrågasätts, ifrågasätts även individernas 

subjektspositioner inom diskursen och en konflikt mellan de mötande diskurserna uppstår. Jan 

Wickman menar att det finns två olika feministiska synsätt inom utmaningsdiskursen, som båda 

vill omformulera majoritetsdiskursens syn på vad kön är, men vars syn på transidentiteter skiljer 

sig åt. Dessa olika synsätt beror enligt Wickman på frågan om transpersoner upprätthåller, eller 

dekonstruerar, samhällets binära syn på kön. Ett exempel på de som anser att transpersoner är en 

del av normalitetsdiskursens könsförtryck är enligt Wickman den feministiska teoretikern Janice 

Raymond,  som vi nämnt i inledningen till denna uppsats. Queerfeminismen kan enligt 109

109 Wickman, Jan,  Transgender politics: the construction and deconstruction of binary gender in the Finnish 
transgender community, Åbo Akademis förlag, Diss. Åbo : Akad., 2002, Åbo, 2001. Sid. 7172. 
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Wickman ses som Raymonds motsats, då den oftast inkluderat transpersoner i sin kamp mot 

könsnormerna.   110

Kanske är de personer som Kim menar tar illa upp av transpersoners syn på kön, just 

denna grupp av feminister som Wickman menar att Raymond tillhör. Oavsett om så är eller inte, 

menar Kim att det finns en socialkonstruktivistisk syn på kön inom feminismen, som inte 

överensstämmer med transpersoners upplevelser av deras egna identiteter, vilket orsakar 

problem. Kim menar vidare att detta socialkonstruktivistiska synsätt på kön styr den feministiska 

debatten, och ger ett exempel på hur nära kopplat könsbegreppet är till den egna identiteten: 

“Det är ganska intressant att jämföra med… för det man ifrågasätter är att det över huvudtaget 

skulle finnas en könsidentitet, däremot ifrågasätter man inte alls lika tydligt, eller högljutt i 

debatten att det inte skulle finnas en sexuell identitet. Jag tolkar det som att det handlar om att 

det skulle få ett mycket starkare motstånd, för där har du alla homo och bisexuella som blir 

skitförbannade i det läget. Och de är starkare, de har starkare röster. Så länge det bara är 

transpersoner som säger emot när det gäller könsidentitet, då kan man hävda att våra identiteter 

inte existerar. Men homo och bisexuella, deras identiteter kan man inte säga inte existerar, för 

då blir de jävligt arga.” 

Varför ett ifrågasättande av könsidentiteten är mer acceptabelt än ett ifrågasättande av den 

sexuella identiteten, har enligt Riley att göra med den kamp som homosexuella och bisexuella 

drev för sina rättigheter: 

“Det jag har kommit mest i kontakt med, och tidigast i kontakt med, är transfobi bland 

homosexuella. Främst bland flator  vilket nog dels har att göra med att en viss typ av feminism 

har ett väldigt starkt fäste där  men också bland bögar. Jag tror att det är samma typ av 

förklaring som… jag är gammal nog för att ha varit med när homosexualitet befann sig i 

ungefär samma sociala position som trans befinner sig i nu. De var rätt socialt stigmatiserade: 

en öppet homosexuell person hade betydligt sämre chanser till arbete, acceptans i samhället och 

så vidare. Och sen kämpade de satan, Jonas Gardell och gänget. De ockuperade socialstyrelsen, 

och framförallt så tog de tillbaka någon form utav, vad ska man säga… stolthet, social plats. 

(...) Det finns fortfarande en form av homofobi, men idag har man i stort sett alla formella 

rättigheter. Och för en kulturmänniska i Stockholm idag så är det absolut inte en förtryckt 

position längre. Så det är ju en jätteresa man har gjort. Och den här resan har gjorts i termer av 

110 Ibid. Sid. 76 
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kön. För vad är homosexualitet? Jo, det är något manligt som åtrår något annat manligt, eller 

hur man nu formulerar det. Det har gjorts utifrån en ganska enkel förståelse av kön, oftast 

liksom kroppsligt könsligt. Och det är de begreppen man har vunnit acceptans för. Man har 

definierat sig, man har liksom på något sätt skapat en förståelse av sig själv  en identitet  som 

handlar både om vad man vill ha och vad man vill va’. Kön gånger två ingår i den här 

beskrivningen. Och så kommer några djävular och ifrågasätter detta, på samma arena. Det är 

därför, tror jag, Jonas Gardell har tappat huvudet. För det är en intelligent kille, som dessutom 

verkar ha en inbyggd ‘solidaritetsreflex’ med andra utsatta grupper. Och ändå beter han sig 

väldigt dumt nu. (...) Folk blir dumma när deras identiteter är i svaj. Det gäller massa andra 

parametrar också. Man undrar varför folk beter sig fult på nätet, eller startar krig mot andra 

folkgrupper, och det handlar oftast om en hotad identitet. Och det är precis vad jag tror att det 

handlar om här. “ 

Denna berättelse av Riley gör ytterligare ett exempel på hur två diskurser står i konflikt med 

varandra om nodalpunkten och tecknet kön, och understryker Kims uttalande om hur centralt 

könsbegreppet är för den egna identiteten. De menar att den allmänna samhällsdiskursen som 

råder innefattar en beskrivning av kön som något biologiskt respektive socialt, och framförallt 

som något binärt. Enligt Riley är det utifrån denna förståelse, denna binära definition av kön, 

som homosexuella och bisexuella har utformat identiteter som av samhället kan förstås och 

acceptera, och genom detta har de vunnit sina rättigheter. Denna beskrivning stöds av den 

feministiska teoretikern Nancy Fraser, som menar att homosexuellas och bisexuellas kamp har 

drivits utifrån en affirmativ strategi, där målet varit att uppgradera gruppens status, snarare än att 

förändra samhällets syn på kön.  På grund av denna strategi har subjektspositioner som 111

definierar sig som homosexuella eller bisexuella därför givits plats i den allmänna 

samhällsdiskursen (normalitetsdiskursen), och lämnat dess diskursiva fält. Detta hände utan att 

någon omformulering av kön föreslogs eller krävdes  nodalpunkten lämnades intakt och ingens 

könsliga identitet ställdes under hot. Vi tolkar det som att det Riley menar är att när personer 

med transidentiteter utmanar denna diskurs genom att kräva en ny definition av könsbegreppet, 

upplever en del homosexuella och bisexuella personer att de även utmanar grunden för den 

rättighetskamp de har drivit. Denna diskurs vill bryta upp könsbegreppets intakta tillstånd, göra 

111 Fraser, Nancy, Den radikala fantasin: mellan omfördelning och erkännande, Daidalos, Göteborg, 2003. 
Sid. 195198. 
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det ickebinärt och baserat på mental självupplevelse, utöver kroppsliga attribut och social 

konstruktion. Detta är dock ett företag som upplevs som hotande av andra personer vars 

identiteter förklarat sig och vunnit acceptans, enligt majoritetskulturens redan befintliga 

premisser för det som kan förstås som gångbart.  

 

5.4 Diskurser om identitet och könsidentitet 

Den konflikt som våra respondenter vittnar om när den transfeministiska diskursen som 

Wickman kallar för diskurs för frihet från könsförtryck, söker omformulera könsbegreppet, och 

hur detta av andra personer upplevs som ett hot mot deras egna identiteter, visar tydligt hur nära 

kopplat kön är till identitet. Som tidigare nämnt anser respondenterna att det finns fler än en enda 

typ av feminism, och vilken feministisk diskurs det är som råder på ett forum, påverkar även 

vilka personer, vilka subjektspositioner, det är som får utrymme till att föra sin talan. Kim 

förklarar: 

“Det beror återigen på vilket slags feminism vi pratar om. Pratar vi om statsfeminism så är det 

väl medelålders, vita, akademiska kvinnor. Ciskvinnor. Inte med nödvändighet heterosexuella. 

Där dyker det upp homosexuella och bisexuella kvinnor. Det är inget problem, längre. Det är 

inte så knepigt att vara man heller, men tolkningsföreträdet ligger ändå hos kvinnor.”  

Med denna utsaga gör vi tolkningen att inom de forum där Kim menar att statsfeminism råder, 

premieras subjektspositionerna vit, akademiker, medelålders, kvinna med en cisidentitet, som är 

homo, hetero eller bisexuell. Utifrån det kan vi förstå att de vars subjektspositioner inte 

överensstämmer med dessa tecken, exempelvis rasifierad, man eller kvinna med en transidentitet, 

har svårt att komma till tals inom dessa forum. Kims beskrivning av de subjektspositioner som 

premieras inom forum med statsfeminism, kan liknas vid Gemzöes berättelse om hur den 

feministiska kampen till stor del dominerats av vita, västerländska, oftast heterosexuella, 

medelklasskvinnor (som inte är trans).  Detta kan tyda på att dessa feministiska forum 112

återspeglar den feministiska rörelsen som funnits och till stor del ännu finns utanför forumen, 

eftersom kvinnor som bär andra subjektspositioner än vit och cis, enligt Gemzöe har exkluderats 

ur den feministiska diskursen överlag. Att det enligt Kim inte längre ses som ett så stort problem 

112 Gemzöe, Lena,  Feminism, Bilda, Stockholm, 2002. Sid. 136. 
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att inom dessa forum vara bisexuell eller homosexuell, kan kopplas till Rileys tidigare berättelser 

kring hur sexuella identiteter har kommit att inkluderas i den allmänna samhällsdiskursen.  

Alex är inne på samma spår som Kim, och menar att ens subjektspositioner inom 

diskursen styr huruvida en får respons eller inte på sina inlägg på forumen: 

“Jag märker ju ofta att om jag skulle komma in och säga någonting, som transperson, och sen 

få lite respons på det, och så skulle en cisperson komma in och säga samma sak, så skulle den 

personen få mycket mer respons än mig, enbart på grund av att den är norm. Detta märker jag 

väldigt ofta. Men det är väl så med alla som är i maktposition, att de får ofta mer respons som 

är liksom ‘ja, det här håller jag med om’, än någon som inte är i maktposition och säger exakt 

samma sak.”  

Alex menar att denna maktposition till viss del kommer utav språkbruket på forumen. Hen menar 

att den som känner sig inkluderad av de termer och det tilltal som används på forumet, har en 

större makt än den som känner sig exkluderad:   

“Jag hade en diskussion om det här med en vän. Hon sa just det att hon känner sig direkt 

välkommen i ett feministiskt sammanhang, och vet precis liksom att… skulle de säga man och 

kvinna, då skulle inte hon ta illa upp. Det är det här binära språket, och det skulle inte hon ha 

någonting emot. Men om jag som transperson skulle vara i ett sånt feministiskt forum, skulle 

jag direkt känna mig exkluderad.” 

Enligt Foucault sker maktens uttryck via olika utestängningsprocedurer, vars syften är att 

påverka människors möjligheter att komma till tals. En av dessa utestängningsmekanismer 

kallade Foucault för uppdelning och förkastande, vilken delar upp 

personer/identiteter/subjektspositioner i vad som är att anses som normalt och vad som är att 

anses som onormalt. De subjektspositioner som anses vara onormala förkastas, exkluderas från 

diskursen, och de subjektspositioner som anses vara normala får ingå i diskursen och får 

möjligheter till att komma till tals inom den.  Detta kan vidare kopplas till diskursteorin, som 113

menar att de tecken som får ingå i diskursen bestäms och ordnas efter diskursens nodalpunkt.  114

Om tecknet kön, artikulerat med binäritet, är nodalpunkten inom en feministisk diskurs, kommer 

diskursen exkludera de tecken som föreslår ett ickebinärt könssystem. Är dessutom tecknet cis 

113 Foucault, Michel,  Diskursens ordning: installationsföreläsning vid CollÃ¨ge de France den 2 december 
1970, B. Östlings bokförl. Symposion, Stockholm, 1993. Sid. 910. 
114 Winther Jørgensen, Marianne & Phillips, Louise,  Diskursanalys som teori och metod, Studentlitteratur, 
Lund, 2000. Sid. 35. 
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en nodalpunkt, kommer diskursen exkludera de tecken som talar om transidentitet. När de tecken 

som talar om transidentitet eller ickebinäritet exkluderas ur denna feministiska diskurs, kommer 

även termer som omtalar eller tilltalar transidentiteter och ickebinäritet att frånvara i det 

språkbruk som finns på det forum där denna feministiska diskurs råder.  

Vissa forum beskrivs av respondenterna ha en sanningseffekt i vilken det normala är att 

det endast existerar två kön, och när ett subjekt går emot denna uppfattning, ifrågasätts 

sanningseffekten inom diskursen. Då en diskurs alltid strävar efter entydighet, blir konsekvensen 

av detta antingen att sanningseffekten omformuleras, eller att det subjektets position förkastas. 

Förkastas subjektet, blir det exkluderat från diskursen, och hamnar i det diskursiva fältet, där den 

ständigt hotar att störa den rådande diskursen. I detta fall upplever Alex att hens subjektsposition 

exkluderas när språket som används är binärt, och detta leder till att hen hamnar utanför, i det 

diskursiva fältet till den rådande diskursen. 

Blair tror, liksom Alex, att språket är en viktig faktor som kan exkludera eller inkludera 

personer i en diskurs: 

“Alltså det är som allt annat, en cisperson behöver aldrig tänka på att bli ifrågasatt eller 

förminskad eller felkönad, eller någonting. Transpersoner behöver alltid det, i alla 

sammanhang, överallt. Och det är klart att det spelar in i sådana forum också. Det är nästan 

ännu värre där, för transpersoner kan ofta bli exotifierade av feminister, liksom att det är sådär 

‘men gud vad intressant! När blev det såhär, och hur visste du det här?’, och så vidare, och man 

bara: nej... bara nej.“  

Enligt Alex och Blairs utsagor har personer med cisidentiteter subjektspositioner som i de 

allra flesta diskurser är inkluderade, vilket gör att dessa personer aldrig utsätts för de problem 

som personer med transidentiteter möter vardagligen. Den exotifiering Blair menar på existerar 

är också en form av uppdelande och förkastande, där det sker ett uppdelande av vad som anses 

vara normalt och onormalt. Att en person har en cisidentitet är förgivet taget, och är inte något 

som ses som exotiskt eller onormalt, medan en transidentitet är något som behöver påpekas och 

förklaras, och på det sättet särskiljs från det normala. Den könsliga cisidentiteten är i väldigt 

många diskurser en sanningseffekt. 

Inom den transfeministiska diskursen, och i de forum där denna diskurs råder, är dock 

inte den könsliga cisidentiteten en sanningseffekt, och det verkar där finnas problem med att 
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definiera cis, så som det uppstår problem när transbegreppet ska definieras inom denna diskurs. 

Riley menar på att det finns två olika sätt att tänka kring begreppen trans och cis, och att dessa 

kan ställa till med problem i diskussionerna: 

“Det är jättevanligt, i dessa feministiska forum, att folk har synpunkter på cis. Många menar att 

det inte är ett bra analysverktyg, oftast i en kritik av trans då. Men cis används på väldigt olika 

sätt. Vissa använder det historiskt: som att de tänker sig att en cisperson måste haft 

sammanfallande könsaspekter  som pekat hyggligt i samma riktning  hela livet! Så om du, så 

att säga, tidigare haft en kropp, ett genus, som inte gått ihop med din könsidentitet… om du för 

40 år sen haft det, då är du fortfarande trans, du är inte cis, för dessa har gått isär någon gång i 

ditt liv. Trots att de idag ligger fint i linje. Men du är fortfarande inte cis, för du har en 

transbakgrund. Det är ett sätt att använda cis. Ett annat sätt att använda cis är att man pekar 

mentalt på ‘hur ser det ut nu i den här människans liv?’. ‘Du föddes visserligen som och 

tillskrevs könet pojke, men idag är din sociala identitet, din upplevda identitet, din kropp och 

ditt juridiska kön allesammans kvinnligt. Så du är cis!’ Då använder man alltså om en tidigare 

transperson, om man har den typen av distinktion. Det är två olika sätt att använda cis, och det 

blir skit ibland om man i en och samma diskussion använder olika, utan att man liksom 

kommer på det. Definierande är viktigt när man ska argumentera, tycker jag.”  

Utifrån Rileys berättelse kan vi se att beroende på vilken definition av cis en antar kan 

subjektspositionen transidentitet och cisidentitet interpellera olika med olika individer. Klart är 

dock att begreppet cis, liksom begreppet trans, är en nodalpunkt inom den transfeministiska 

diskursen och en flytande signifikant i förhandlingar mellan olika diskurser inom den 

transfeministiska diskursen. Oavsett vilka avgränsningar som görs så definieras begreppet cis 

ständigt utefter den andre, alltså för vad det inte är. I Rileys berättelse är cisbegreppets andre 

transbegreppet, och trans är en förklaring till det motsatta för cis. Detta kan kopplas till Alex 

definition av transbegreppet som att det inbegriper allt som inte är cis, vilket avhandlas under 

rubriken Respondenternas relation till transbegreppet. Trans som en förklaring till det motsatta 

för cis gäller för båda definitionerna av cis i Rileys berättelse. I den första föreslås det att en 

person är cis endast om dens könsaspekter har sammanfallit under hela den tid som personen har 

levt, alltså att personen aldrig har befunnit sig i ett transvarande. Detta förutsätter att 

cisidentiteten är en identitet som alltid bärs, från födseln till döden. I den andra definitionen 

föreslås det att en person som befunnit sig i ett transvarande, men som har korrigerat sina 
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könsaspekter till att numera sammanfalla, är cis. Skillnaden mellan dessa två definitioner är att 

den ena ser cis som något konstant, och den andra som något föränderligt. Ett exempel på den 

sistnämnda är Engdahls beskrivning av patientorganisationen Benjamin, där transsexualism ses 

som en sjukdom som efter medicinsk behandling försvinner och ersätts av en cisidentitet.  115

Riley menar vidare att oklarheter som uppstår kring termer och deras definitioner är ett 

vanligt förekommande problem inom dessa transfeministiska forum, och att detta rör fler termer 

än enbart cis och trans: 

“Folk kan prata i en jättelång tråd, och de mesta av oenigheterna verkar stå i att de pratar om 

olika saker, fastän samma ord används.” 

För att råda bot på oklarheter, och därigenom undvika att folk pratar över huvudet på varandra 

och hamnar i konflikt med varandra, föreslår Riley att använda stipulativa definitioner. En 

stipulativ definition, eller en nominaldefinition, är när en användare av ett ord i ett specifikt 

sammanhang bestämmer vilken avgränsning som ordet ska inneha just då.  Riley förklarar: 116

“Till exempel, om jag håller föredrag kanske jag säger ‘ja, men queer är ju ett skitluddigt 

begrepp, men i den här föreläsningen kommer jag att mena detta med queer. Take it or leave it.’ 

Det kanske inte är en definition alla håller med om, men vi alla kommer åtminstone veta vad 

jag pratar om när jag nämner ordet queer.”  

Otydliga definitioner som en orsak till att personer har svårt att kommunicera på 

forumen, är något som även Kim nämner, vilket avhandlades under rubriken Respondenternas 

relation till transbegreppet.  

 

5.5 Identitet i centrum 

Alla respondenter menar att ens identitet, det vill säga ens subjektsposition i förhållande till 

diskursen, spelar en betydande roll när det kommer till diskussioner i forumen. Alex menar att 

det självupplevda ska få företräde i diskussionerna, snarare än att lyfta fram berättelser komna ur 

ett utifrånperspektiv: 

115  Engdahl, Ulrica,  Att vara som/den ‘en’ är [Elektronisk resurs] : En etisk diskussion om begreppen 
rättvisa, erkännande och identitet i en trans*kontext, Linköping University Electronic Press, Diss. Linköping : 
Linköpings universitet, 2011 Linköping, 2011. Sid. 250251. 
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva63641 
116 Prawitz, Dag. Syften med en definition. Nationalencyklopedin. 
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/definition/syftenmedendefinition (Hämtad 20150108) 
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“Just det här att som cisperson inte skriva en text om transfeminism, utan istället ta fram en text 

som en transperson har skrivit om ämnet och säga ‘ja, men titta vad som har skrivits’. Eller att 

som en vit person inte skriva en text om rasifiering och hur det påverkar samhället, utan ta fram 

en av de tusentals texter som redan finns om ämnet. För jag tror att det är jätteviktigt att höra 

rösterna från de som inte har hörts innan. Istället för att någon ska sitta här och liksom försöka 

säga samma sak, men inte få riktigt samma tryck för att de inte har varit med om det själva. Så 

det tror jag är jätteviktigt.” 

Hen menar vidare att cispersoner självfallet får delta i diskussioner kring transfrågor, men att 

dessas talan inte är ska ges samma vikt som transpersoners talan i diskussioner om trans, då en 

cisperson inte upplever det förtryck som de flesta transpersoner möter vardagligen. Hen pratar 

om att en måste kunna veta vilka känslor en pratar om och att cisperson som skriver om förtryck 

av transpersoner inte kan “legitimera känslorna som den skriver om”. Riley är inne på samma 

spår och menar att transkampen har börjat engagera allt fler människor, även personer som inte 

identifierar sig själva som trans, men att dessa personers engagemang ibland grundar sig i en 

strävan efter att ha “rätt” åsikter. Det problematiska med detta är enligt hen att det leder till att 

cispersoner tar sig tolkningsföreträde i frågor som de inte äger tolkningsföreträde. 

Tolkningsföreträde är dock ett begrepp med flera olika definitioner som beror av personlig 

tolkning. Kim menar att tolkningsföreträde ska handla om vem som har rätt att definiera 

problemet och vad en ska göra åt det och att denna definition inom feminism bör ligga hos 

“feminina personer”, men att de röster som oftast hörs kommer från en specifik grupp av 

människor:  

“Men det är ju vita kvinnor, överallt, och på de allra flesta håll, ciskvinnor. Och ganska så ofta 

heterosexuella ciskvinnor, som är akademiskt utbildade, medelålders.” 

Han menar även att användningen av begreppet tolkningsföreträde ibland blir exkluderande: 

“Att säga det här ‘alla har rätt att uttrycka sina känslor hur som helst och när som helst’, sådär. 

Alla har absolut tolkningsföreträde, även i faktafrågor. ‘Mina känslor är mer värda än någon 

annans fakta.’ Det är exkluderade, garanterat. När fakta och kunskaper inte är relevant längre. 

När identitet blir viktigare än åsikter, och åsikter blir viktigare än kloka argument. Det är en 

viss åsikt som gäller, och det är alltid den som är rätt oavsett om det är goda argument eller 

inte. Då börjar man att exkludera. (...) Det är exkluderande att inte respektera att du kan vara 

feminist och vara borgare, till exempel.” 
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Kim menar att begreppet tolkningsföreträde tenderar att missbrukas till den grad att även erkänd 

fakta blir en diskussionsfråga istället för en utgångspunkt där diskussionen kan ta sin början. 

Detta menar han delvis har att göra med att människor tolkar begreppet som att det innebär att 

ens egna individuella känslor föregår allt annat, och att detta hämmar möjligheten till att föra 

relevanta diskussioner kring viktiga frågor. Detta fokus på individens personliga åsikter och 

erfarenheter leder även till att debattörers identiteter lyfts fram som en relevant faktor i 

sammanhanget, till den grad att det enligt Kim överskuggar giltiga argument och gör att fokus 

istället hamnar på vem det är som pratar, istället för vad det är som sägs. Individens 

subjektsposition blir därmed viktigare än de åsikter som denne ger uttryck för.  

Även Blair anser att användningen av begreppet tolkningsföreträde används på ett sådant 

sätt att individens subjektsposition hålls som viktigare än allt annat: 

“Jag kan bli lite arg över huvudtaget i feministiska sammanhang, på att det såhär...det är klart 

man har tolkningsföreträde om man tillhör en viss grupp, men då att ens egna upplevelser ska 

gå före andra saker, det tycker jag inte att de på något vis ska. Jag tycker att man ska vara 

beredd på att man kan vara förtryckt och förtrycka samtidigt. Till exempel, det kom upp en 

diskussion om bisexualitet, och sen kom det upp en diskussion om själva ordet, att det liksom 

är binärt. Reaktionen blev då att ‘men vi behöver inte försvara det här’, och man bara ‘men det 

här handlar ju inte om er, utan det handlar om att det är möjligt att ha ett mer inkluderande 

språk, det finns ett annat sätt att säga det på’, och svaret blev ‘men vi tycker inte att det betyder 

det’,‘nej, men andra uppfattar ju ordet som så, så det spelar ju ingen roll. Det är ju jättebra att ni 

inte ser det som så, men, och så vidare’, ‘men vi ska inte behöva svara på det här’, ‘okej, så ni 

ska inte behöva svara på att begreppet används på bekostnad av transpersoner?’.“ 

Vi tolkar det som att Blair menar att bara för att en tillhör en förtryckt grupp, eller 

subjektsposition, så betyder det inte att en går fri från att förtrycka andra. Han verkar uppleva att 

människor på dessa forum har ett alltför stort fokus på sina egna upplevelser av förtryck att de 

inte ser sina egna förtryckande handlingar. Blairs exempel med diskussionen kring bisexualitet 

uppfattar vi som att människor i diskussionen som identifierade sig som bisexuella inte ansåg 

termen bisexualitet vara exkluderande eller förtryckande mot transpersoner, medan Blair menar 

att begreppet är binärt och något som används på transpersoners bekostnad. Detta menar Blair 

kommer från att de bisexuella i detta fall använder begreppet tolkningsföreträde i syfte att 
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rättfärdiga det förtryck som de själva utför. Diskussionen kring bisexualitet går att härleda till 

Rileys berättelse om transfobi inom den homosexuella och bisexuella sfären som ett uttryck för 

en hotad identitet. Vi tolkar det som att det återigen handlar om självidentifikation och att 

människor ser sin subjektsposition inom diskursen som hotad. I detta fall är det även 

formuleringen av bisexuella och deras kamp som de upplever hotas när transpersoner påstår att 

begreppet bisexualitet är binärt och exkluderande gentemot transpersoner.  

Trots att Blair anser att vikten av ens egen identitet och egna erfarenheter överdrivs inom 

begreppet tolkningsföreträde, så anser han att vilken identitet en har avgör vilken typ av handling 

en person har rätt till: 

“Och just den punkten att appropriera andras kamp; man kan stödja den men inte appropriera. 

Så just därför är det inte okej när det står vita människor längst fram i ett antirasistiskt tåg. Det 

funkar inte, det är helt fel på alla nivåer, för det är en egocentrisk grej.” 

Vi tolkar detta uttalande som att för att få delta i en kamp, så måste individen vara med av rätt 

orsak. Den rätta orsaken är i sin tur att individen har erfarenhet av de frågor den talar om 

(tolkningsföreträde) samt att individens subjektsposition i diskursen överensstämmer med detta 

tolkningsföreträde. För att få delta fullt ut i en politisk kamp så måste individen helt enkelt vara 

en del av den grupp som den politiska rörelsen kämpar för. Om individen inte uppfyller dessa 

krav, men samtidigt tar del av den politiska kampen ändå, så är det enligt Blair att appropriera på 

någon annans kamp.  

Frågan som både Kim och Riley lyfter  hur stor roll ens identitet och erfarenhet ska ha 

för att kunna skapa giltig feministisk kunskap och vilken rätt en individ har att delta i en kamp  

är även något som diskuterats inom den feministiska teorin standpoint theory. En av de stora 

förespråkarna för standpoint theory är den amerikanska filosofen Sandra Harding, som menar att 

denna teori erbjuder en lösning på det stora dilemma kring objektivitet som vetenskapen länge 

har stått i konflikt med.  Ur ett traditionellt vetenskapligt synsätt så ska det inte spela någon roll 117

vem det är som producerar kunskap, resultatet ska bli densamma oavsett. Ståndpunktsteorin 

menar dock att det faktiskt spelar roll vem det är som producerar kunskap och att vi inte kan 

separera forskaren från det samhälleliga kontext som denne lever i. Lösningen är därför att 

117 Harding, Sandra G.,  Whose science? Whose knowledge?: thinking from women's lives, Open Univ. 
Press, Milton Keynes, 1991. Sid. 138139. 
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forskaren är medveten och förhåller sig kritisk till sina egna förutfattade meningar som 

härstammar från dennes egen identitet och erfarenhet.   118

Att just förhålla sig kritisk till sin egen identitet och erfarenheter i diskussioner, är även 

något som återkommer i alla respondenternas berättelser, främst i frågan kring 

tolkningsföreträde. Dock skiljer sig åsikterna när det kommer till hur tolkningsföreträde ska 

användas i en diskussion, och vilken tyngd det ska ha. Riley tycker inte att tolkningsföreträde är 

ett tomt begrepp, utan att en får en viss typ av legitimitet i diskussionerna beroende på sina 

erfarenheter, men att det kan vara problematiskt att avgöra vad en persons identitet är: 

“Det är jätteintressant och det finns några saker som man ofta tangerar i det här och där jag på 

något sätt får slå mig på kinden för att inte trampa i ett klaver, som jag inte själv skulle 

uppskatta. Till exempel när en försöker utläsa vad en persons egen identitet är, och spelar det 

någon roll i detta fall? Man har definitivt gått över en gräns när man heter Staffan, har 

mustasch, har en bild som sänder någon form av signaler om maskulina attribut till mig, och 

där min gissning, troligen är rätt om att detta är en person också född, tillskriven, det manliga 

könet, och som har behållit det, som fortfarande har ett M i sitt pass. I en enkel bemärkelse blir 

det här cis för mig. Men då har vi en sak kvar och det är könsidentiteten, och den har vi ingen 

aning om. Och den kan vi heller inte ifrågasätta för att den är så formulerad per definition  att 

någons egna upplevelse just nu  ska vi inte fucka med. Så jag ifrågasätter inte en påstådd 

transidentitet, men när jag tittar på den här personen så tänker jag att ‘här uppbärs 

cisprivilegier’, även om de är ofrivilliga. De gör ont, det är inte bra, det ska inte vara så  vi 

drömmer alla om en värld där vi inte könas  men den människan kommer inte att strykas i 

jobbansökningar, den här personen kommer inte att ifrågasättas vid ett toalettbesök, och så 

vidare. Att då få läxat, kring transupplevelsen och tolkningsföreträde, då har det passerats en 

gräns. För jag kan inte gå på vilken toalett jag vill. Det har jag aldrig kunnat. Och det där är inte 

saker som man bara kan trolla bort. Det är en del av en transupplevelse.“ 

I Rileys berättelse är cisprivilegier, det vill säga att kunna passera som en cisperson i offentliga 

sammanhang, någonting som påverkar huruvida en kan erhålla tolkningsföreträde eller inte, när 

det kommer till transfrågor. En persons rätt att utala sig avgörs således av hur omvärlden 

uppfattar den. Kim menar dock att fokuset på identitet inom de feministiska forumen står i stark 

kontrast till syftet med den feministiska kampen:        

118Ibid. Sid.149ff.  
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“(...) Men det handlar om att man värderar folks inlägg  om man pratar sociala forum  

värderas inte utifrån vilka åsikter de uttrycker, eller hur de argumenterar, utan utifrån vilka de 

är. Där någonstans så blir det väldigt problematiskt, för det betyder att du det facto sysslar med 

det du själv vill motverka. Du lyfter antingen kön, transidentitet, eller sexuell läggning, eller 

vad det nu är, som någonting som är relevant i diskussionen. Och det ska det egentligen inte 

vara. Det är precis det man kämpar emot om man är feminist, det är inte relevant om någon är 

kvinna eller man eller vad man nu är, det ska inte spela någon roll för vi ska ha samma 

möjligheter och skyldigheter ändå. Men i de här sammanhangen kan det bli så att man inte har 

det, för man värderar identiteten högre än åsikterna och argumenten. Och det blir jätteknepigt 

ur ett feministiskt perspektiv. Det gäller ju inte bara kön, det har ju att göra med allt det här som 

personen antas ha mer eller mindre makt, det beror på vilken typ av åsikt såklart.”  

Den amerikanska filosofen Nancy Fraser menar att en identitetspolitisk rättvisekamp till 

slut har en tendens att motverka sitt eget syfte. Genom att sortera in identiteter i grupper och lyfta 

fram dessa gruppidentiteter som viktigare än någonting annat, så förbises individuella skillnader 

inom gruppen, och en gruppdynamik skapas som sätter press på den enskilda individen att 

anpassa sin identitet till den kollektiva identiteten. Denna strävan efter en gemensam 

gruppidentitet får även till följd att interna granskningar av gruppen stämplas som illojalitet och 

att makthierarkier inom gruppen osynliggörs, vilket Fraser anser alltför ofta bidrar till 

“konformism, intolerans och patriakalism”. Fraser menar också att tanken om att en individ, eller 

en grupps självtolkning, ska gå före omvärldens tolkning av densamme, strider mot 

identitetsmodellens utgångspunkt som menar att identitet skapas i dialog med andra människor. 

Att individer eller en kollektiv grupp därmed har rätt att bli betraktad endast utifrån sitt eget 

perspektiv, menar Fraser därmed blir oförsvarbart ur en identitetpolitisk ståndpunkt.  Det 119

sistnämnda är relevant i relation till frågan om tolkningsföreträde och vad det ska innefatta. 

Att individens identitet och erfarenheter ska spela roll i debatten på forumen är något som 

alla respondenter håller med om. Riley tycker dock att det ofta förs fram en hel del förenklingar 

när det diskuteras privilegier, vilket ställer till problem: 

“Spelar enorm roll när man börjar värdera människors rätt att tala, och tala om sig själva, och 

om vissa typer av erfarenheter. När man börjar, så att säga, mäta saker i privilegier, så spelar 

119 Fraser, Nancy,  Den radikala fantasin: mellan omfördelning och erkännande, Daidalos, Göteborg, 2003. 
Sid. 219. 
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det naturligtvis roll. Och det är ganska vettigt att tala om privilegier, i någon mån, så länge man 

håller sig lugn. Men dessa förenklingar  som ibland säger att transfeminina är väldigt 

privilegielösa, transmaskulina är väldigt privilegiestarka, och ibland tvärtom då  just när man 

pekar på socialisering, ingen av dem är ju sanna. Det sanna är ju att det är ett individuellt stort 

komplex. Att transpersoner är, förmodligen, ännu mer svårtolkade än de övergripande 

kategorierna man och kvinna. För vi har växt upp med en rad olika influenser som vi har 

förhållit oss olika till. Det, och idealiskt så är trans någonting otroligt starkt. Det är en jävla 

sprängkraft egentligen. Här har vi potentiella män med en möjlighet till insikter och 

erfarenheter som män vanligen inte får. Som har möjlighet, precis som någon skrev här, att 

forma en maskulinitet som är betydligt mer nyanserad. Och kvinnor, som inte alls tänker köpa 

att vara andra klassens medborgare. För hon fick lära sig från början, som pojke att ta för sig. 

Idealt så har vi alltså nästan en ny sorts människa framspringande, som kan föra utvecklingen 

för könsroller framåt. (...) Och när man inte gör det till potential och styrka, utan skammar det 

inbördes, då är det skam på oss. Då gör vi något väldigt dåligt av det här.“ 

En tolkning som går att göra är att dessa förenklingar av privilegier som Riley menar ges uttryck 

för inom forumen, är en av de konsekvenser som Nancy Fraser menar kommer sig utav en 

identitetspolitik. Oavsett om så är fallet, så i respondenternas olika berättelser är frågan om vem 

det är som har makt, och på vems bekostnad denna makt utövas, vara en orsak till splittring inom 

de feministiska forumen. 

 

5.6 Den relationella makten 

Våra respondenter tycks ha svårigheter att bedöma vem som sitter på makten, och vem som är 

helt utan makt, på dessa forum. Alla fyra av dem berättar att de själva har privilegier i många 

avseenden  de är vita, normfungerande och vältaliga  samtidigt som de upplever svårigheter när 

de vill komma till tals i en del forum. Orsakerna till detta skiljer sig åt mellan respondenterna. 

För Kims del är det i sammanhang där det är yngre, vad han upplever vara mer anarkistiska, 

feminister, som han lämnas lite utrymme:  

"Jag är inte tillräckligt queer, spännande nog. Jag jämförs ofta med en del cispersoner. Jag är 

inte tillräckligt vänster. Det som verkar sticka mest i ögonen dock är att jag är för ett 

parlamentariskt påverkansarbete, alltså att jag inte är anarkist. Samt att jag är man, det verkar 
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vara ett stort problem också. Att jag är vit verkar inte vara lika problematiskt, eftersom de flesta 

andra också är vita." 

Han uppfattar det som att det i dessa forum finns en norm som premierar unga och ickebinära 

transpersoner:  

"Den rådande normen verkar just vara att vara ickebinär och relativt ung, och mer sällan är det 

personer som faktiskt är i behov av någon typ av vård. Även om det finns det också, men det är 

en svagare norm. Det är de som är biologiskt sett kvinnor, som juridiskt är kvinnor, men som 

har en intergenderidentitet, som är den vanligaste transidentiteten i de här sammanhangen, som 

jag uppfattar det." 

Enligt diskursteorin bildas grupper genom tillfälliga tillslutningar, vilket sker genom att 

alla andra möjligheter till identifikation utesluts.  I Kims berättelse är de forum där han inte 120

känner sig välkommen, forum med människor vars identiteter  subjektspositioner  står i 

kontrast till hans egen. Att han är man och är för ett parlamentariskt påverkansarbete i 

sammanhang där den rådande normen är ickebinäritet och anarkism, är de subjektspositioner 

som väger tyngst, och är därför de möjligheter till identifikation som utesluts. Den gemensamma 

subjektspositionen vit förbises dock, och lämnas i mångt och mycket okommenterad. 

Något annat som Kim upplever som problematiskt med dessa forum är att queera 

anarkistiska feminister verkar gå ihop som något slags mer eller mindre lös, egen rörelse. Han 

uppfattar att de är separatistiska gentemot andra sammanhang, att de isolerar sig: 

"De dyker inte upp i de transforum som jag hänger på, där det faktiskt diskuteras transpolitik. 

De dyker inte heller upp i de stödgrupper jag finns på. De separerar sig helt, och de släpper inte 

gärna in personer de inte vill ha. Jag säger 'de', för vi är ju inte en enhetlig grupp." 

Inom den anarkistiska queervänstern, som Kim refererar till den som, känner han sig inte fri att 

uttrycka sina åsikter, och aktar sig för att gå in i vissa diskussioner: 

“Jag vågar inte gå in och skriva någonting kring att jag tycker att Åsa Lindeborg har rätt på 

någon punkt, och sen att hon har fel på andra punkter, för då är jag hängd. Inte bara av denna 

grupp, utan också av de som står lite grann på båda sidor. För de kommer hänga mig, de 

kommer aldrig hänga de andra, så att säga.” 

Riley pratar också om problematiken med att ta upp Lindeborgs artikel i positiva ordalag: 

120 Winther Jørgensen, Marianne & Phillips, Louise,  Diskursanalys som teori och metod, Studentlitteratur, 
Lund, 2000. Sid. 46. 
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“Åsa Lindeborgs artikel är jätteaktuell, men jag vet precis vad det innebär om jag kommenterar 

den, eller lägger upp den själv, och skriver att jag tycker att hon har stora, viktiga poänger: ‘Jag 

håller med henne i mycket, och jag är glad att hon tar upp detta. Jag tycker att det finns ett 

polisiärt klimat, som tenderar att kväva oss.’ Och att jag sen tar och skriver: ‘jag tycker att hon 

har fel på en del punkter, att hon har gjort ett dåligt researcharbete, och därmed kommer 

debatten att kantra, vilket är jävligt synd.’ I detta läge har jag sagt både bu och bä, i 

sammanhang där folk väldigt ofta vill skrika antingen bu eller bä. Och folk som kommer och 

problematiserar den här tydliga ståndpunkten är inte särskilt populära, de kan bli mer 

ifrågasatta än de som säger antingen bu eller bä. För då känner de igen varandra, och kan 

urskilja vilken som är fienden. Men om jag då kommer in och liksom säger ‘det är lite det, och 

det är lite det, och man kan tycka både så och så’, det kan bli en besvärlig sits. 

Denna besvärliga situation uppstår, enligt Riley, främst i de forum där hen uppfattar att det råder 

väldigt tydliga regler för vad en ska tycka. Kim menar att det råder en brist på respekt för att det 

finns olika åsikter, något som enligt honom är tvärtemot vad ett gott diskussionklimat ska vara: 

“(...) att man hela tiden visar att vi har någonting gemensamt, att jag inte definierar ut dig, utan 

att vi bara råkar tycka lite olika, men vi står ändå inom samma. Och är man inte tydlig med att 

upprätthålla det, då funkar det inte längre.” 

Kim menar att dessa queera vänstersammanhang är intressanta i den mån att enligt queerteori ska 

de jobba för att kritisera normer, samtidigt som det finns få normer i HBTQsamhället som är så 

strikta som de inom den queera vänstern: 

“För du ska liksom vara ickebinär, du ska inte definiera din sexuella läggning, du ska vara 

vegan, du får inte tro på parlamentarism, du ska ligga till vänster om vänsterpartiet helst, du ska 

ha ett religionsförakt, du ska uppfylla alla de här kriterierna. Och du får inte definiera dig som 

man så mycket, men du får inte heller uttrycka en tydligt klassisk femininitet heller. Vem 

passar in där? Den här queernormen är stenhård." 

Kim framhåller att dessa normer som han uppfattar, och den queera vänsterns ovilja att ta del av 

åsikter , skapar ett sekteristiskt klimat inom dessa forum, som splittrar rörelsen.  

De ovanstående berättelserna om ett polariserat diskussionsklimat går att koppla till 

Nancy Frasers kritik av identitetspolitiken, som menar att den har en förmåga att motverka sitt 

eget syfte. Enligt Fraser är en av effekterna med ett alltför starkt fokus på identitet just att det 
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ofta uppstår en separatism och en ovilja att samarbeta över gränserna mellan identiteter.  Denna 121

ovilja till samarbete är någonting som enligt Kim har lyfts upp som ett problem av folk på 

ledande positioner inom HBTQsammanhang, och att det råder en oro över att transungdomar 

landar i dessa sekteristiska sammanhang samband med att de kommer ut: 

“De fostras till att odla något slags utanförskapsidentitet, och till att odla något slags hat och 

aggressioner, på ett sätt som kanske inte är det de behöver just då. Istället för den här goda 

gemenskapen så bygger man en gemenskap kring att vi tycker illa om andra.” 

Detta är en tendens som även Riley menar på finns. Hen berättar om ett forum som utgav sig för 

att fungera som en trygg sfär för främst ickebinära personer, men att hens upplevelse av forumet 

var att det ständigt var tal om negativa upplevelser: 

“Man måste få prata av sig när man mår dåligt, och kunna skriva om dåligt bemötande, som att 

felkönas, eller om föräldrar som man inte vågar komma ut för. Men jag såg bara en väldigt stor 

förstärkning i det här, att man i princip bara trissade upp varandra i ångest. Samt iklädde sig  

ett av de här kapade orden  en offermentalitet. ‘Det var så synd om oss, att vi i princip kan 

tillåta oss vad som helst mot andra.’ Vilket jag nog aldrig tycker blir sant. ‘Det är så synd om 

mig, så att om jag sparkar på den här så… så kan jag inget annat göra, för jag mår så dåligt.’” 

Vidare förklarar Riley att hen ser något typiskt för dessa aktivister, och det är att de är maktlösa, 

på ett individuellt plan. 

“(...) både en upplevelse och de facto. Enskilt så är man ganska lite sedd, och har en liten 

möjlighet att påverka. Vilket är illa, för det gör inte folk snälla.” 

Även Kim menar på att det är bristen på makt som är problemet. Vad som enligt honom skulle 

behövas är att lära ut grundläggande påverkanskunskaper redan i högstadiet, så att dessa personer 

slipper halka in i känslan av att inte ha någon makt. 

“(...) ‘Såhär funkar det svenska samhället när det gäller beslut och när det gäller påverkan. 

Såhär gör du för att påverka, såhär skriver du en insändare, såhär skriver du en debattartikel, 

såhär fattas beslut i lagar, såhär fattas andra beslut. Såhär funkar det mänskliga psyket när det 

gäller liksom hur vi tänker kring både bild och text, hur du läser och så vidare.’ Men den 

kunskapen ger vi ju inte längre.” 

121 Fraser, Nancy,  Den radikala fantasin: mellan omfördelning och erkännande, Daidalos, Göteborg, 2003. 
Sid. 219220.  
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Kim menar att denna känsla av stå maktlös inför samhället leder till att människor inom dessa 

forum ger utspel för sin ilska på forumen, och ilskan riktas således mot den egna gruppen. Detta 

beteende ser Kim som en ohållbar strategi. Kim förklarar vidare: 

"Jag tycker inte alls att man ska få skrika ut sina känslor hur som helst och var som helst, det är 

en femårings åsikter. Jag tycker det är barnsligt. För det funkar inte så. Du kan inte använda 

den attityden någon annanstans än just där och då på det sociala forumet. Du kommer vara rökt 

i alla andra sammanhang. Även gentemot varandra, för de måste ju ryka ihop med varandra 

också emellanåt, för när de är så dogmatiska funkar det inte längre. Till slut definierar de ju ut 

varandra." 

Riley fortsätter längs samma spår, och menar att denna ilska ofta kan bli missriktad: 

“(...) och jag vet många som blivit oerhört ledsna, för att de har kanske sju självmordsförsök 

bakom sig, och tvingats skilja sig, har tvångssteriliserats, har gått hela resan, och sen får höra 

‘jag får sparka så mycket jag vill på dig, för det är så synd om mig’, och så har man den 

historiken. Då kan det ju… de kan ta livet av folk. Ovetandes förstås. Samtidigt som det ju är 

synd om dem. Där har vi ett jätteproblem, tycker jag.” 

Alex har dock en annan upplevelse av vad som bör anses som problematiskt på forumen. Hen 

menar att det egentliga problemet är att människor med privilegier ofta är de som sätter 

normerna för vad som får sägas, och hur. Detta är något som har lett till att Alex själv blivit 

utesluten ur vissa forum för att hen inte har hållit så kallad god ton. Alex berättar också om en 

specifik händelse i ett forum där mellan 2030 yngre transpersoner blev avstängda från en grupp 

för att de “inte höll god ton” och “skrek för mycket och hatade för mycket”. Anledningen till 

ilskan var enligt Alex att cispersoner inte respekterade att forumet höll en transseparatistisk 

vecka. Alex förklarar vidare att problemet med god ton är att det låter diskussionen ske på 

förtryckarens villkor: 

“Då är det plötsligt den som är i en förtryckande position som sätter ribban. Går du högre än 

den då kommer den här personen att sluta lyssna. Det blir jättekonstigt, för vi säger ju exakt 

samma sak, vare sig vi håller god ton eller inte, och då blir det väldigt konstigt om någon skulle 

lyssna mindre när vi inte håller god ton.” 

Blairs åsikt om god ton går i linje med Alex åsikt:  

“Det är en härskarteknik. Det är ju som med alla andra härskartekniker. Det är ett behov av att 

förminska andra människor för att ha kvar sin maktposition, för att det är klart att man kan hålla 
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god ton om det inte är personligt. Det är liksom, det är helt självklart, det är just därför det inte 

är okej att be personer som tar det personligt att hålla en god ton. Det är som att säga ‘bli inte 

ledsen’, så står man och slår någon.” 

Alex anser, precis som Blair, att ingen ska behöva kräva god ton av en som är förtryckt, 

och menar att det är ofta motsättningen mellan att vilja ha en god ton, och att vilja slopa den 

goda tonen, som skapar den hårda stämningen i forumen. Hen förklarar: 

“(...) när en person som är i en förtryckt position verkligen tar i och säger att ‘det här gör ni fel, 

jag orkar inte mer, det här funkar inte’, istället för att ta den här pedagogiska diskussionen, som 

många kallar den, skapas det väldigt ofta konflikter. Folk säger då emot och säger ‘sluta skrik’, 

eller ‘sluta gör det här’, istället för att faktiskt se till själva problemet som finns. Jag tror att det 

beror mycket på att folk inte är vana vid att få sina brister utpekade på ett så pass hårt sätt.” 

Vad som är att anse som god ton, och huruvida det är något endera gott eller ont, verkar 

vara svårt att avgöra ibland, enligt Riley: 

“God ton är ett sånt här farligt argument, och det är ju också lite grann många av de här sakerna 

 om man önskar få ett vänligare klimat, eller mer fruktbart debattklimat helt enkelt, där folk 

inte stöts ut  så möts man väldigt ofta av anklagelser om god ton. Och ibland så är det rätt. 

Ibland tangerar det. För jag hänvisar emellan åt till praktiskt  “vilken glädje har vi av den här 

attityden?”  och det tangerar ju god ton. (...) Jag kan förstå att man är oerhört arg, liksom, på 

ett sätt som är svårt att hejda. Nu tycker jag då att det inte legitimerar någon form av hat 

egentligen. Det förklarar, men legitimerar inte, det är en jävla skillnad. Jag kan förstå att du 

hatar borgare. Eller jag kan förstå att ‘män är… ’, eller ‘cispersoner… ’, men själv får jag 

faktiskt rysningar av ord som ‘cistårar’ och ‘slakt’ och det är liksom en retorik, som får mig att 

backa. Ett oresonligt hat ska riktas mot strukturer och inte mot individer som representerar dem 

på något sätt, det är jag helt övertygad om. Och det är klart att det kanske är en form av god 

tonargument, men då får det vara det.” 

Kim tycker å andra sidan att det är skillnad mellan en diskussion i feministiska sammanhang och 

diskussioner som förs i sammanhang där feminism är en given utgångspunkt:  

“Jag tycker ändå att jag förespråkar en god ton, därför att när du väl är i ett uttalat feministiskt 

sammanhang då är ju ändå tanken att de här problematiska vita, kränkta männen ändå inte finns 

där. För det är klart, kräva god ton i ett sammanhang där feminister diskuterar med vita kränkta 

män som sitter i ett hörn och blir grinigt förorättade för att de inte blir lyssnade på, det är klart, 

då är det inte relevant att prata om det. Men i ett sammanhang där man ändå borde anta att vi 
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har en gemensam värdegrund, där är det rätt viktigt att alla agerar som att ‘vi tycker lite olika, 

men jag respekterar dig ändå så pass att jag ser att vi tycker ganska lika iallafall’. “ 

Blair anser dock inte att feministiska sammanhang per automatik gör att människor blir mindre 

förtryckande, och att han sett exempel på detta i vissa forum: 

“(...) deras motto är ju ‘var snäll mot allierade, för att de behövs’. Alltså det är så sjukt, för det 

gäller allt. Det gäller rasism, det gäller transfobi, det gäller homofobi, det gäller allt. Liksom, 

‘var snäll mot allierade, för vi är ingenting utan allierade’. Eller så är det allierade som 

förtrycker oss, så vi har inget ansvar att vara snälla mot dem. Jag blir jättearg på hela grejen, för 

någon säger något som verkar jättehemskt, och man tänker att det där är jättekränkande, det där 

är inte okej, och så kommer administratörerna in och säger ‘nej, man får faktiskt inte säga att 

det där är kränkande. Förklara för dem eller svara inte alls’. 

Enligt Blair skapar detta krav på god ton en debatt som endast sker på de normativas 

villkor, vilket är ett problem för feminismen då mycket av det essentiella i kampen plockas bort:  

“Men det är många kamper som har varit så, som har blivit framgångsrika just för att de har 

rentvättats på något sätt. Som till exempel kampen för homosexuella, den rentvättades, för att 

den fick vara med i tv, för att det som visas är liksom binärt och tvåsamhet, och cis och alla de 

här grejerna, som ‘mammapappabarn’, och därför att det är rentvättat på det sättet så blir det 

okej. Och då blir diskussionen om ‘när ska du skaffa tjej’, blir ‘när ska du skaffa kille’, eller typ 

sådär, för att göra det okej och hanterbart för normativa. Så är det ju med feminism också, men 

rentvättar man det för mycket så tar man bort mycket av det viktiga. (...) Det blir ett problem att 

det ska rentvättas, och vara till fördel för allierade, och till fördel för andra som inte är kränkta, 

att de ska få förstå och ‘la la la’. Men då blir det väldigt mycket ansvar på den som blir utsatt, 

och det tycker jag inte är okej. Det är många sådana här forum som sätter en sådan ton, att det 

ska vara ett ansvar hos de som är normbrytande och att de ska anpassa sig.” 

Vi tolkar Blairs uttalande som att han anser att det är problematiskt när rättighetsrörelser strävar 

efter att bli accepterade inom majoritetsdiskursens ramar. I detta fall tar han upp exempel på den 

kamp som homosexuella drev för att accepteras i samhället, och menar att den har blivit 

framgångsrik just på grund av den affirmativa strategin som den har haft. Som vi tidigare skrivit 

om under avsnittet Respondenternas förhållande till det feministiska begreppet, så menar Nancy 

Fraser att rättighetskamper som utgår från affirmativa strategier lättare får genomslag, än sådana 

som syftar efter att förändra samhället i grunden. Enligt Blair är detta dock problematiskt då det 
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skalar bort vad han anser är viktigt hos feminismen, och att detta får till följd att det läggs ett 

ansvar på de som bryter mot normen att anpassa sig enligt majoritetkulturens regler. Den hårda 

tonen på forumen uppstår ofta enligt Blair när det är människor med mycket privilegier som 

driver forumen, vilket skapar ett hårt klimat för de som faller utanför normen: 

“(...) Det är jätteprivilegierade människor som håller i forumet, som driver forumet, och är 

medlemmar i forumet, och alla andra som inte är privilegierade utsätts då för en massa hat, 

vilket är samma sak som i alla andra situationer i hela samhället. Det är ju alltid en fråga om 

privilegier när folk förtrycker andra. En ickeprivilegierad person kommer ju kanske förtrycka 

personer som de har mer privilegier än, men det är ju väldigt svårt att sparka uppåt.” 

Angående frågan om det går att sparka uppåt så går åsikterna isär. Riley är inte av samma åsikt 

som Blair utan menar att det kan bli väldigt problematiskt då det är svårt att utröna vem som har 

mer privilegier än andra: 

“Jag anser inte att härskartekniker är snygga, även om de riktas uppåt. Inte minst som det här 

uppåt ofta endast är subjektivt. Så om någon är inne och tycker lite annorlunda än du så är det 

inte den personen naturligtvis per definition, mer privilegierad, är inte någon med makt, eller 

något annat, det är bara något du hittar på för stunden, och det är inte ett legitimt skäl att låsa 

någon annan människa. Du kan dessutom råka ha fel. Vilket har hänt många gånger där jag, så 

att säga, har styrts bort ur diskussioner, eller ja, fått veta att man ska ‘hålla käft’. I diskussioner 

kring transfrågor och transupplevelser. Där personer, som för så vitt jag vet, är cis. Talar om för 

mig att jag inte har tolkningsföreträde, och då har man ju brutit mot sina egna regler, ganska 

saftigt.” 

I respondenternas berättelser så är erfarenhet och privilegier viktiga faktorer att ta hänsyn 

till när diskussioner ska föras inom forumen. Överlag verkar respondenterna vara eniga om att 

den som har flest privilegier, är den som har mest makt, men problematiken verkar uppstå med 

frågan om hur dessa privilegier ska mätas, samt om en persons privilegier oavsett sammanhang 

alltid är statiska. Det intressanta är att respondenterna själva uttrycker att de alla har flertalet 

privilegier, men att de ändå i vissa sammanhang har svårighet att komma till tals. Det tydligaste 

exemplet på detta är Kims berättelse om sin upplevelse kring de forum som han anser premierar 

anarkistiska queerfeminister. Ur ett diskursteoretiskt synsätt kan detta förklaras som att 

möjligheten att komma till tals, och därmed makten, beror på vilken diskurs det är som råder 

inom ett specifikt forum, och därmed vilka subjektspositioner det är som innefattas av diskursen. 
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Att respondenterna beskriver en svårighet att komma till tals, eller att vissa ämnen eller sätt att 

uttrycka sig är tabu inom forumen, kan även kopplas till Foucaults utestängningsprocedurer och 

hur dessa begränsar människors agerande. Enligt Foucault är nämligen makt inte någonting 

statiskt, utan någonting som ständigt skapas i relation med vår omvärld.  Ur ett sådant 122

perspektiv kan därför privilegier och makt aldrig vara statiska, utan växlar beroende på situation. 

Makten är därmed relationell.  

 

6.0 Avslutande diskussion 

Våra respondenters berättelser om sina upplevda möjligheter att komma till tals på dessa 

feministiska nätforum har till stor del handlat om hur olika identiteter ger eller fråntar individer 

talutrymme, och därmed makt. En viktig del i detta har varit att definiera vad olika begrepp 

innebär, och framförallt vad det innebär att bära en transidentitet. I vår undersökning har vi 

kommit fram till att transbegreppet har genomgått en förändring. Enligt våra respondenter har 

transbegreppet tidigare varit snävare i den mån att det har varit binärt, och därmed exkluderat 

ickebinära transidentiteter. Vi förstår det som att omformuleringen av transbegreppet till att inte 

bygga på föreställningen om ett binärt könssystem, har gjort begreppet öppnare, och därmed 

svårare att definiera. 

En av respondenterna sade att transbegreppet nu kan definieras som “allt som inte är cis”. 

Denna definition av begreppet menar vi gör det endimensionellt i den mån att det samlar alla 

“ickecisidentiteter” under ett och samma begrepp, vilket skulle föreslå följande: antingen bär en 

en cisidentitet, eller så gör en inte det, och då bär en en transidentitet. Med denna tes blir 

definitionen av transbegreppet oerhört svår att göra, då det snarast kan säga att en inte är cis, men 

inte mycket mer. En annan av respondenterna menar att det oundvikligen uppstår problem när en 

kategorisering av människor ska göras, eftersom det är så beroende av subjektiv uppfattning. Att 

transvarandet är så pass beroende av subjektiva uppfattningar, speciellt nu när transbegreppet 

öppnats upp för fler identiteter, fler subjektspositioner, gör att gruppbildningen inom 

transrörelsen sviktar. Enligt diskursteorin krävs det att en uteslutning av vissa subjektspositioner 

sker samtidigt som att andra subjektspositioner lyfts fram för att en entydighet ska skapas, utifrån 

122 Bergström, Göran & Boréus, Kristina (red.),  Textens mening och makt: metodbok i samhällsvetenskaplig 
text och diskursanalys, 3., [utök.] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2012. Sid. 361. 
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vilken en grupp kan bildas.  Transbegreppet som mer inkluderande verkar således försätta 123

transrörelsen i splittring, just för att så många subjektspositioner (transidentiteter) får innefattas i 

diskursen och lyftas fram i den, vilket kan leda till konflikter mellan de olika 

subjektspositionerna. En av respondenterna exemplifierar en konflikt: han som binär transman, 

upplever sin kamp bli approprierad på när ickebinära blir arga för att de felkönas, då han menar 

att de inte kan uppleva den dysfori som personer med binära transidentiteter känner när de 

felkönas. 

Denna nuvarande problematik kring transbegreppet kan ses som en nutida variant av den 

finska transrörelsens politiska framväxt under 90talet, vilken Jan Wickman skrivit om. Under 

mitten av 90talet var en stor debatt inom transrörelsen den om huruvida transsexuella och 

transvestiter hade liknande identiteter, och därmed liknande politiska intressen, eller om deras 

strävan efter rättvisa skulle föras separat. Denna debatt tog sin början när den finska 

transorganisationen Transek ändrade sina stadgar och började välkomna transvestiter, utöver 

transsexuella. Detta var något som mötte på stort motstånd från många transsexuella som 

tillhörde organisationen, då de ansåg sig ha identiteter som differentierade sig avsevärt från 

transvestiters identiteter. Debatten som följde kom att bli väldigt känslig, och emotionell, och 

Wickman menar att det berodde på att den så starkt berörde deltagarnas uppfattning kring sina 

egna identiteter och rätten till självidentifikation, och omvärldens syn på dessa två grupper. Det 

fanns även en rädsla hos både transsexuella och transvestiter för att deras grupper skulle blandas 

ihop av allmänheten, och därmed att deras egna identiteter, och politiska intressen, skulle gå 

förlorade.  I likhet med den ena gruppen i denna finska debatt på 90talet har de av våra 124

respondenter som bär binära transidentiteter påpekat en oro för att utökningen av transbegreppets 

definition ska leda till en otydlighet som gör transrörelsen lidande.  

Problematiken med vart gränser ska gå mellan olika grupper, och vilka definitioner som 

ska användas vid frågor om identitet, är giltig för fler rättskämpande rörelser. I våra 

123 Winther Jørgensen, Marianne & Phillips, Louise,  Diskursanalys som teori och metod, Studentlitteratur, 
Lund, 2000. Sid. 5152. 
124 Wickman, Jan,  Transgender politics: the construction and deconstruction of binary gender in the Finnish 
transgender community, Åbo Akademis förlag, Diss. Åbo : Akad., 2002, Åbo, 2001. Sid.181183,186, 
188189. 
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respondenters berättelser så har frågan kring hur synen på kön skiljer sig åt mellan olika typer av 

feminism, lyfts fram. Kön är ett centralt begrepp inom många feministiska diskurser, då kön och 

identitet är så tätt sammankopplade. Vilken typ av feministisk diskurs det är som råder på ett 

feministiskt nätforum påverkar således vilka identiteter som erkänns som giltiga på forumet. 

Flera av respondenterna menar att det finns feministiska diskurser som anger kön som något 

binärt, biologiskt, och socialt konstruerat, utan att över huvudtaget tala om det termer av mental 

könsidentitet. Detta anspråk på könsbegreppet exkluderar således transidentiteter helt och hållet, 

eftersom den mentala könsidentiteten är avgörande för att transbegreppet alls ska existera. Två 

av respondenterna framhåller att homosexuella och bisexuella personer har legitimerat sina 

identiteter med denna förståelse av kön . Homosexuella och bisexuella begär har således 

bekräftats som giltiga i majoritetskulturen, helt utan att ändra uppfattningen om kön som något 

binärt, biologiskt och socialt konstruerat. Detta är någonting som teoretikern Nancy Fraser kallar 

för en affirmativ strategi. Denna strategi innebär att identiteter som anses vara avvikande enligt 

rådande samhällsnormer, söker vinna acceptans genom att legitimera sig utefter 

majoritetskulturens befintliga premisser för det som faller inom ramen för det som är att anse 

som normalt.  Den affirmativa strategin existerar även inom transrörelsen, inom vad Jan 125

Wickman kallar för acceptansdiskursen . Denna diskurs delar majoritetssamhällets syn på kön 

som någonting binärt, och söker istället att uppgradera transpersoners status, snarare än att 

revolutionera synen på kön.  Vi menar dock att detta endast är en möjlig strategi för personer 126

med binära transidentiteter, eftersom deras könsidentiteter bekräftar tanken om endast två 

befintliga kön, då de kallar sig (trans)män eller (trans)kvinnor. Acceptans av ickebinära 

transidentiteter kräver istället en omformulering av könsbegreppet genom en transformativ 

strategi.  

En intressant tanke som dyker upp i relation till frågan om identitet, och framförallt kring 

en av respondenternas berättelser om en diskussion angående bisexualitet, och huruvida detta 

begrepp är att anses vara förtryckande mot ickebinära transpersoner, är om en person endast kan 

tänka sig vara inkluderande så länge som den egna subjektspositionen inom diskursen inte står 

125 Fraser, Nancy,  Den radikala fantasin: mellan omfördelning och erkännande, Daidalos, Göteborg, 2003. 
Sid. 195198. 
126 Wickman, Jan, Transgender politics: the construction and deconstruction of binary gender in the Finnish 
transgender community, Åbo Akademis förlag, Diss. Åbo : Akad., 2002, Åbo, 2001. Sid. 72. 
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under hot. Fraser menar på att transformativa strategier är den allra bästa lösningen för att erhålla 

rättvisa för en grupp, utan att lämna plats för vidare förtryck mot en annan grupp. Det som 

däremot ligger till den transformativa strategins nackdel, och därför gör den ovanligare att 

tillämpa, är att den kräver att alla subjekpositioner “lösgör sig från sina bindningar till nuvarande 

kulturella konstruktioner av deras intressen och identiteter.”  Detta skulle då innebära att de 127

subjektspositioner som erkänts som giltiga enligt rådande normers premisser för det normala, 

kan behöva riskera sin samhällsställning som begripliga identiteter, för andra, utsatta identiteters 

skull. Kanske är detta även en orsak till den konflikt som Kim och Riley beskriver mellan yngre 

ickebinära transpersoner, och äldre medlemmar ur HBTQrörelsen. En möjlig tolkning är att det 

skapas en konflikt mellan dessa grupper, då ickebinära transpersoners identiteter kan ses som ett 

hot mot den rättighetskamp som homosexuella, bisexuella och vissa transidentiteter har bedrivit. 

En annan tolkning är att de ickebinära transpersonernas ilska och frustration har sin grund i att 

en transformativ förändring av samhället kanske ses som ouppnåelig.  

Fraser menar dock att affirmativa strategier, om de bedrivs ihärdigt och radikalt över tid, 

kan få den effekt att en transformativ förändring av samhället sker. Därmed kan en affirmativ 

strategi vara ett lämpligt första steg mot en samhällsförändring.  En annan intressant tanke är 128

då om vi står inför en transformativ förändring nu när det talas alltmer om ickebinära 

könsidentiteter, inom feministiska och transfeministiska kretsar, och då speciellt på nätet. 

Hur det talas om en identitet inom ett nätforum, verkar enligt våra respondenter visa 

vilken sorts maktposition denna identitet har. Att vara enligt normen på ett forum menar 

respondenterna ges i uttryck genom det rådande språkbruket i forumen. Resonemanget är att en 

person vars identitet inkluderas av språket, via termer och tilltal som talar om och för personens 

subjektpositioner, kommer att känna sig inkluderad. En person vars subjektposition inte alls talas 

till, i varken termer eller tilltal, kommer därmed att känna sig exkluderad. Att befinna sig i en 

position som inkluderas är i sin tur att ha en viss makt i forumet. Detta är något som Foucaults 

teorier talar om som utestängningsprocedurer, vilka syftar till att styra människors möjligheter att 

komma till tals. Utestängningsprocedurer är sociala regler som i olika situationer markerar vad 

127 Fraser, Nancy,  Den radikala fantasin: mellan omfördelning och erkännande, Daidalos, Göteborg, 2003.  
128 Fraser, Nancy & Honneth, Axel,  Redistribution or recognition?: a politicalphilosophical exchange, Verso, 
London, 2003. Sid. 7880  
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som får sägas, hur det får sägas, och av vem det får sägas.  Ofta är det då identiteter som synas 129

i relation till det som den befintliga kulturen anger som gångbart för att avgöra vem som får säga 

vad, och hur denne får säga det. Detta kopplar vi vidare till diskursteorin, som menar att de 

tecken som ingår i diskursen ordnas efter diskursen nodalpunkt.  Om till exempel tecknet kön, 130

artikulerat med binäritet, är nodalpunkten inom en feministisk diskurs, kommer diskursen 

exkludera alla de tecken som föreslår ett ickebinärt könssystem. Är dessutom tecknet cis en 

nodalpunkt, kommer diskursen exkludera de tecken som talar om transidentitet. När dessa tecken 

som föreslår könslig ickebinäritet och transidentitet exkluderas, ger detta en återspegling i 

språkbruket som råder på forumet i vilken denna feministiska diskurs råder.  

Definitioner, och hur en själv definierar sig i förhållande till könsbegreppet, verkar enligt 

våra respondenter vara centralt i diskussioner inom forumen. Ens möjligheter att komma till tals 

beror till stor del på dessa definitioner, och då hur en definierar sig själv, samt hur en definieras 

av andra. När identiteten är avgörande för vad en får säga eller inte säga i en diskussion, verkar 

det vara väldigt viktigt att en person antingen uppfattas som att vara av “rätt” identitet, eller i 

andra fall uppger och kan styrka att den är av “rätt” identitet, för att ges åhöran och respons. Att i 

dessa fall vara av “rätt” identitet för en diskussion, verkar innebära att uppfattas vara en person 

som kan fungera som en primär källa för de erfarenheter och upplevelser som diskussionen 

handlar om. Enligt flertalet av våra respondenter är det dock problematiskt att avgöra vilken 

identitet en person har, vilket kan leda till missbedömningar och att personer som är av rätt 

identitet ändå tystas i diskussioner. 

Vad som uppfattas som rätt identitet, beror på den feministiska diskursen som råder på 

forumet. Alla respondenter i undersökningen upplever att de i vissa sammanhang har svårt att 

komma till tals, vilken orsaken vi tolkar som är att deras subjektspositioner i dessa sammanhang 

motarbetas av en rådande diskurs. Många subjektspositioner, och därför identiteter, baseras på 

begreppet kön. Många diskurser baseras också på begreppet kön. Hur detta begrepp sedan ska 

definieras, råder det oenigheter om, eftersom många identiteter beror på dess definition, och de 

olika definitioner som står begreppet till buds, ifrågasätter varandra till stora delar. Att begreppet 

129Foucault, Michel,  Diskursens ordning: installationsföreläsning vid CollÃ¨ge de France den 2 december 
1970, B. Östlings bokförl. Symposion, Stockholm, 1993. Sid. 7, 910. 
130 Winther Jørgensen, Marianne & Phillips, Louise,  Diskursanalys som teori och metod, Studentlitteratur, 
Lund, 2000. Sid. 35. 

67 



 

kön påverkar så många identiteter, och därigenom diskurser, verkar vara feminismens och 

politikens stora dilemma. 

Frågan är dock om det någonsin går att skapa en total enighet inom en politisk rörelse. 

Ulrica Engdahl menar att så inte är fallet, och att det inte heller är någonting som vi bör sträva 

efter att “lösa”. Istället bör oenighet ses som en möjlighet att representera den mångfald som 

existerar, och skapa kompromisser grupper emellan.  Vi tolkar Engdahl som att oenighet är 131

grunden till att överhuvudtaget kunna föra utvecklingen framåt inom en politisk fråga. För om 

alla är överens, hur ska då nya insikter och kunskaper kunna ske? Ur ett diskursteoretiskt 

perspektiv är enighet inte heller möjlig, då utgångspunkten där är att det ständigt existerar 

motstridiga diskurser som alla strävar efter att betraktas som den sanna.   132

I vår undersökning har just syftet varit att undersöka olika maktdiskurser inom en politisk 

rörelse, genom att lyfta fram transpersoners berättelser om sina upplevda möjligheter att yttra sig 

på feministiska forum på nätet. Vi är dock medvetna om att denna undersökning har ett antal 

brister. Först och främst har vi endast fyra respondenter, vilket gör att det är svårt att säga 

någonting överlag om hur det egentligen står till på forumen. Dock många delar av vår analys 

kunnat förankras i andra forskares verk, och intressanta slutsatser har därigenom kunnat dras. Ett 

drömscenario hade dock varit att samla in och analysera de faktiska konversationerna sker inom 

forumen. Detta var dock på grund av begränsade tidsresurser ej möjligt. Dessutom uppstår vid en 

sådan undersökning också en del etiska konflikter som kan vara svåra att hantera, då forumen 

genrellt sett har en policy som säger att det är förbjudet att sprida vidare det som diskuterats 

inom forumen till människor som ej är medlemmar. Om detta etiska dilemma samt tidsaspekten 

skulle gå att lösa, skulle detta dock vara en intressant utgångspunkt för fortsatt forskning inom 

ämnet.  

Vi är även medvetna om att studiens respondenter inte reflekterar ett fullt spektrum av de 

transidentiteter som existerar. Exempelvis har vi tyvärr i vår undersökning inte lyckats fått 

131 Engdahl, Ulrica,  Att vara som/den ‘en’ är [Elektronisk resurs] : En etisk diskussion om begreppen 
rättvisa, erkännande och identitet i en trans*kontext, Linköping University Electronic Press, Diss. Linköping : 
Linköpings universitet, 2011 Linköping, 2011. Sid. 256.  
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva63641 
132  Winther Jørgensen, Marianne & Phillips, Louise,  Diskursanalys som teori och metod, Studentlitteratur, 
Lund, 2000. Sid. 21, 51. 
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kontakt med personer som identifierar sig som MtF, eller transkvinnor, vars perspektiv och 

erfarenheter säkerligen skiljer sig från de övriga respondenternas. Vår utgångspunkt i 

undersökningen var dock att försöka få en så blandad grupp av identiteter som möjligt, men på 

grund av tidsbrist så var detta ej möjligt. Det är även viktigt att ta i beaktande den utsatta 

situation som många transpersoner känner i dagens samhälle, och att detta kan påverka både 

möjligheten och viljan att delta i en undersökning av det slaget som vi har gjort.  

För vidare forskning, och en förhöjning av denna undersökning, vore det intressant att göra 

denna studie med fler respondenter, med identiteter som kunde delge fler erfarenheter. 

Respondenterna vi nu har intervjuat passerar alla som vita, normfungerande och akademiskt 

lagda. Om material hade samlats från intervjuer med personer som passerar som ingetdera av det 

ovan nämnda, kunde analysen ha fördjupats angående olika maktdiskurser inom forumen.  

Ytterligare förslag på vidare forskning är att undersöka ickebinära transidentiteter och 

deras påverkan på transrörelsens politiska strategier. Särskilt intressant hade detta varit i relation 

till Nancy Frasers teorier kring affirmativa kontra transformativa strategier.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

69 



 

7.0 Källförteckning 

 

7.1 Avhandlingar: 

Engdahl, Ulrica,  Att vara som/den ‘en’ är [Elektronisk resurs] : En etisk diskussion om 

begreppen rättvisa, erkännande och identitet i en trans*kontext, Linköping University Electronic 

Press, Diss. Linköping : Linköpings universitet, 2011 Linköping, 2011. 

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva63641 

Wickman, Jan,  Transgender politics: the construction and deconstruction of binary gender in 

the Finnish transgender community, Åbo Akademis förlag, Diss. Åbo : Akad., 2002, Åbo, 2001 

 

7.2 Böcker: 

Bergström, Göran & Boréus, Kristina (red.),  Textens mening och makt: metodbok i 

samhällsvetenskaplig text och diskursanalys, 3., [utök.] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2012. 

Bryman, Alan,  Samhällsvetenskapliga metoder, 2., [rev.] uppl., Liber, Malmö, 2011.  

Butler, Judith,  Gender trouble: feminism and the subversion of identity, Routledge, New York, 

2006[1999].  

Foucault, Michel,  Diskursens ordning: installationsföreläsning vid CollÃ¨ge de France den 2 

december 1970, B. Östlings bokförl. Symposion, Stockholm, 1993. 

Foucault, Michel, Sexualitetens historia. 1, Viljan att veta, Gidlund, Stockholm, 1980. 

Fraser, Nancy,  Den radikala fantasin: mellan omfördelning och erkännande, Daidalos, 

Göteborg, 2003 

Fraser, Nancy & Honneth, Axel,  Redistribution or recognition?: a politicalphilosophical 

exchange, Verso, London, 2003.  

Gemzöe, Lena,  Feminism, Bilda, Stockholm, 2002. 

Harding, Sandra G.,  Whose science? Whose knowledge?: thinking from women's lives, Open 

Univ. Press, Milton Keynes, 1991.  

Johannessen, Asbjørn & Tufte, Per Arne, Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, 1. uppl., 

Liber, Malmö, 2003.  

Stryker, Susan,  Transgender history, Seal Press, Berkeley, CA, 2008. 

70 

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-63641


 

Trost, Jan, Kvalitativa intervjuer, 3. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2005. 

Winther Jørgensen, Marianne & Phillips, Louise,  Diskursanalys som teori och metod, 

Studentlitteratur, Lund, 2000. 

 

7.3 Forskningsartiklar: 

Roen, Katrina, "Either/or" and "both/neither": discursive tensions in transgender politics, Signs 

(Chicago, Ill.).,  27(2002):1, 2002 

 

7.4 Webbaserad tidningsartikel: 

Brynn Jones, Kelsie. TransExclusionary Radical Feminism: What Exactly Is It, And Why Does 

It Hurt? Huffington Post, 20140208. 

http://www.huffingtonpost.com/kelsiebrynnjones/transexclusionaryradicalterf_b_5632332.ht

ml (Hämtad 20150516). 

Linderborg, Åsa. Det ska fan vara politiskt korrekt. Aftonbladet. 

http://story.aftonbladet.se/politisktkorrekt (Hämtad. 20150111) 

 

7.5 Webbsidor: 

Nationalencyklopedin, Binär,  

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/binär (Hämtad 20150108) 

 

Nationalencyklopedin, Syften med en definition, 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/definition/syftenmedendefinition (Hämtad 

20150108) 

RFSL, Begreppslista, http://www.rfsl.se/?p=410 (Hämtad 20150108) 

 

Socialstyrelsen, Vård vid könsdysfori, 

http://www.socialstyrelsen.se/jamlikhalsavardochomsorg/sarskildagrupper/personermedkonsdys

fori (Hämtad 20150516). 

71 

http://www.huffingtonpost.com/kelsie-brynn-jones/transexclusionary-radical-terf_b_5632332.html
http://www.huffingtonpost.com/kelsie-brynn-jones/transexclusionary-radical-terf_b_5632332.html
http://story.aftonbladet.se/politisktkorrekt
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/bin%C3%A4r
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/definition/syften-med-en-definition
http://www.rfsl.se/?p=410
http://www.socialstyrelsen.se/jamlikhalsa-vardochomsorg/sarskildagrupper/personermedkonsdysfori
http://www.socialstyrelsen.se/jamlikhalsa-vardochomsorg/sarskildagrupper/personermedkonsdysfori


Bilaga 1  Brev till intervjupersoner 

Hejsan! Vi är ett par studenter vid Linköpings Universitet, Campus Norrköping, som i skrivande 

stund arbetar med vår kandidatuppsats. Syftet med uppsatsen är att undersöka hur transpersoner 

upplever sig bemötas på feministiska och transfeministiska forum, och vilka normer som 

påverkar bemötandet. Därför är vi intresserade av dig som har erfarenhet av detta. Är du själv en 

av dessa personer vi söker eller känner du någon annan som kan vara intresserad av att delta i 

undersökningen?  

 

Deltagarna i undersökningen intervjuas enskilt. Att delta innebär att medverka vid ett 

intervjutillfälle om en till två timmar, som spelas in med ljudupptagning. Vi som utför intervjun 

tar oss till en plats som vi alla gemensamt kommer överens om för möte. Vi ser helst att 

intervjuerna sker innan den femte december.  

 

Att delta i studien är helt frivilligt och du kan när som helst avbryta din medverkan. Resultaten 

kommer att presenteras på ett sådant sätt att deltagarna omöjligen kan identifieras. Vi som leder 

studien har tystnadsplikt. 

 

Vid frågor kring studien eller intresse av att delta, hör av dig till oss! 

 

Vi nås via mail: 

josha353@student.liu.se eller chaho953@student.liu.se. 

 

Eller via telefon: 

 

0707965 299 eller 0700630 442. 

 

Väl mött! 

 

// Josefine Hammarling och Charlie Holmstedt. 

mailto:josha353@student.liu.se
mailto:chaho953@student.liu.se


Bilaga 2  Intervjuguide 

 

Inledningsvis: 

Fråga om pronomen på intervjupersonen, antingen via en pronomenrunda, eller genom att bara 

fråga. Detta så att vi använder rätt pronomen när intervjupersonen åsyftas i uppsatsen. 

 

Om studien: Vi är intresserade av att se hur en kan föra en feministisk kamp som är 

inkluderande för alla. Syftet med vår studie är att lyfta fram transpersoners berättelser om hur de 

bemöts på feministiska forum, och diskutera tolkningar av olika bemötanden.  

 

Om intervjun: Intervjun kommer spelas in med ljudupptagning. Du behöver inte svara på alla 

frågor om du inte vill. Du kan när som helst avbryta intervjun. Du behöver inte svara på frågor 

som du inte vill svara på, då hoppar vi bara över den frågan. Vi har tystnadsplikt, och dina 

uppgifter vid denna studie kommer att behandlas konfidentiellt. 

 

Frågor: 

 

Bakgrund. 

1. Hur gammal är du? 

2. Vad har du för sysselsättning? 

3. Hur definierar du dig i relation till paraplybegreppet trans? 

4. Vad tycker du om begreppet trans? 

 

Frågor kring forum. 

1. Ser du dig själv som feminist? 

2. Vad är, kortfattat, feminism för dig?  

3. Vad är, lika kortfattat, transfeminism för dig? (Om ej svarat på detta i fråga två.) 

4. Vilka sorts feministiska diskussionsforum på nätet är du aktiv på och varför? (Forum: 

Facebooksidor/grupper, instagram, bloggar, twitter…) 



5. Hur ser din aktivitet ut inom dessa forum? (Ex. läser du, skriver du, startar du trådar…) 

 

Personligt bemött. 

1. Har du lätt att komma till tals inom dessa forum? Om ja, vad tror du att det beror på? Om 

nej, vad tror du att det beror på? 

2. Hur upplever du att du blir bemött på dessa forum? 

3. Varför blir du bemött på det sättet, tror du? 

 

Bemötandet på forum. 

1. Hur upplever du att debattklimatet är på de forum du är eller varit medlem på? 

2. Vad tycker du gör ett forum inkluderande? (Tillägg: med inkludering menar vi att en 

känner sig bekväm i att göra sin röst hörd, känsla av samhörighet.) 

3. Vad tycker du gör ett forum exkluderande? (Tillägg: med exkludering menar vi oro kring 

att försöka göra sin röst hörd, känsla av att inte höra till resten av gruppen.) 

4. Upplever du att någon typ av person får företräde inom dessa forum? 

5. Upplever du att någon typ av person har svårt att göra sin röst hörd inom dessa forum? 

6. Tror du det är någon skillnad på hur transpersoner och cispersoner upplever feministiska 

forum?  

7. Spelar det någon roll vilken transidentitet en har, tror du, eller spelar det mindre roll? 

8. Vilken roll tror du att dessa forum spelar för den feministiska kampen? (Upplever du att 

de bidrar till kampen, eller motverkar den? 
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