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Sammanfattning 
Den här uppsatsen är en studie av språkbruket om representation av transpersoner i en debatt 

om identitetspolitik inom feminism och vänsterrörelse. Debatten ägde rum i flera olika 

tidningar under november 2014. Syftet med studien var att undersöka hur makt kan skapas i 

språket. Det gjordes med textanalys som metod, Stuart Hall om representation, Judith Butler 

om den heterosexuella matrisen som härskande diskurs och Norman Faircloughs kritiska 

diskursanalys som teoretiskt underlag . Skribenterna i det analyserade materialet visade sig ha 

olika förhållningssätt till makt. Vissa menade att transpersoners representation är viktig ur 

makthänsyn och kan ifrågasätta den härskande diskursen om endast två existerande kön. 

Andra att representation inte har någon större betydelse utan att det är den ekonomiska 

makten som rörelsen bör kämpa mot.  

Abstract  
This thesis is a study of the language about representation of transgender people in a debate 

about identity politics in feminism and the left  wing movement that took place in several 

newspapers during November 2014. The aim of the study was to analyze how power is 

created in the language. Text analysis was used as method and Stuart Hall about 

representation, Judith Butler on the heterosexual matrix as the ruling discourse and Norman 

Faircloughs critical discourse analysis as the theoretical basis. The authors of the analyzed 

material was found to have different approach to power. Some argued that transgender 

representation is important from a power consideration and may challenge the dominant 

discourse. Others that representation does not have any major significance against the 

economic power of the ruling class which should be what the movement should fight against. 

Sökord 
Identitetspolitik, transpersoner, vänsterrörelse, feminism, representation, debatt, 

heterosexuella matrisen, heteronorm, kritisk diskursanalys, Norman Fairclough, Judith Butler, 
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Inledning 
Samhällets normer är problematiska för de individer som inte uppfyller dem. Alla människor 

har inte utrymme att själva definiera sin identitet och riskerar på så vis att osynliggöras. 

Människor vars könsidentitet inte passar in i den rådande tvåkönsnormen diskrimineras och 

tvingas utstå hot och kränkningar.  Den här tvåkönsnormen har diskuterats inom feminismen 

då den även verkar inom rörelsen. I analysen av kvinnan som förtryckt  subjekt utgår även 

feminismen från tvåkönsnormen och reproducerar den på så vis. Poststrukturalistiska 

feminister som Judith Butler tycker att existensen av könskategorierna i sig ska 

problematiseras och inte bara hur ett kön förtrycker ett annat.  Detta har kritiserats för att 

splittra det feministiska projektet genom att kritisera feminismens enande subjekt. Dessa 

kritiker hävdar att det krävs en kollektiv identitet som kategorin kvinna för att ena kampen, 

och att den poststrukturalistiska synen på makt försummar den sociala och ekonomiska 

kontexten (Freedman, 2003, s.129).  

Den här debatten inom feminismen är något vi kommer att vidröra i den här studien då vi dels 

använder Butler som en del i vårt teoretiska underlag och för att den berörs av texterna i vårt 

material. Butlers heterosexuella matris är intressant då vi är intresserade av transpersoners 

representation, vilka överskrider den binära könsnormen.  

Begreppet cisperson kommer att användas i uppsatsen, vilket är motsatsen till transperson och 

betyder att en persons könsidentiteten stämmer överens med dennes biologiska kön enligt 

normen (RFSL, 2015).  

Vi är två uppsatsförfattare och har lagt upp arbetet med uppsatsen på så vis att vi i början av 

processen arbetade tätt tillsammans med varje del. Senare har vi befunnit oss på olika platser 

och skrivit på olika delar för att sedan byta och lägga till eller ta bort saker i texten. Det har 

hjälpt oss att läsa texten med mer distans. Sammantaget har vi båda skrivit alla avsnitt.  

Kontextualisering och problemformulering 

Identitetspolitik är ett brett begrepp som handlar om hur de som är förtryckta representeras. 

Enligt Lena Gemzöe (2010) har feminismen utvecklats från att i analysen utgå från den 

universella  kvinnan till att ifrågasättes av det intersektionella perspektivet (Gemzöe, 2010, s. 

155-156). Intersektionalitet handlar om att belysa hur makt och förtryck samverkar med kön, 

� 	  4



klass och etnicitet. Enligt Paulina de los Reyes och Diana Mulinari (2005) (re)produceras 

förtryck genom  skillnaden mellan ”vi” och ”dem”. Det intersektionella perspektivet kan 

alltså benämnas som ett ifrågasättande av maktstrukturer till följd av förtryckssamverkan (de 

los Reyes, Mulinari, 2005, s. 7-9).	  

Identitetspolitiken har sin utgångspunkt i en kollektiv identitet. Exempel på en kollektiv 

identitet kan vara  rasifierade eller transpersoner som är underordnade grupper som 

ifrågasätter förtrycket, vill ha ett erkännande och att förtrycket ska upphöra (Brown, 2008, s.

17-20).  

När Aftonbladets kulturchef Åsa Linderborg skrev artikeln Det ska fan vara politiskt korrekt  

(2014) som publicerades på Aftonbladets kultursidor fick hon en väldigt stor respons om sina 

åsikter om identitetspolitik och representation. Många kände sig utsatta av hennes text medan 

andra röster menade att hon hade en del poänger. Artikeln fick viral spridning och 

debatterades intensivt  under vintern 2014 och debatten om ämnet är fortfarande igång. 

Motståndare till identitetspolitiken kritiserar  den för att bara tillåta att individen som själv 

utsätts för förtryck yttrar sig, att det leder till en form av tolkningsföreträde som enbart gäller 

den marginaliserade gruppen av kollektiva identiteter. 

Syfte 

Vi vill undersöka hur skribenterna skapar makt genom språket om transpersoners 

representation i de här utvalda artiklarna. Den här debatten från 2014 handlade om 

identitetspolitik inom feminismen och vänstern. För att ta reda på hur makt skapas om 

transpersoners representation använder vi oss av metoden textanalys, som är en form av 

kvalitativ innehållsanalys. De artiklar har valts ut för närmare analys av konstruktionen av 

kön och tvåkönsnormen och hur transpersoner utestängs från samhället och även feminismen.  

Vi ska studera hur skribenterna i de utvalda artiklarna framställer representationen av 

transpersoner och hur det kan skapa makt genom språket. Judith Butlers teori ligger till grund 

för vår tolkning av representationen från den heterosexuella matrisen, som förtrycker genom 

att skapa endast två möjliga könsidentiteter. Som teoretiskt underlag används även Stuart Hall 

om representation och Norman Faircloughs kritiska diskursanalys. 

� 	  5



Frågeställningar 

Utifrån ovanstående problemformulering och syfte utgår vi från följande frågeställningar när 

vi gör vår analys: 

• Hur använder skribenterna i debatten värderande ord och argumenttyperna logos, ethos 

och pathos? 

• Hur skapar skribenterna makt genom språket och hur framställs transpersoners 

representation i debatten om identitetspolitik?  
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Teori  
Genusteori 

Det här avsnittet är baserat på en genusteori som rör ifrågasättande av existensen av endast 

två kön. 

Tvåkönsnormen har diskuterats inom feminismen då den även verkar inom rörelsen. I 

analysen av kvinnan som förtryckt utgår även feminismen från tvåkönsnormen och 

reproducerar den på så vis. Poststrukturalistiska feminister som Judith Butler tycker att 

könskategorierna i språket ska upphöra.  Detta har kritiserats för att splittra det feministiska 

projektet genom att kritisera feminismens enande subjekt. Dessa kritiker hävdar att det krävs 

en kollektiv identitet som kategorin kvinna för att ena kampen, och att den 

poststrukturalistiska synen på makt försummar den sociala och ekonomiska kontexten 

(Freedman, 2003, s.129).  

Vi ska i vår uppsats ta reda på hur den härskande diskursen den heterosexuella matrisen styr 

skribenternas argumentation om transpersoners representation i debatten om identitetspolitik. 

Därför analyseras språkbruket om transpersoners representation för att kunna se hur detta 

överensstämmer med den heterosexuella matrisen, som är den teori vi tar fasta på från Butlers 

teoribildning. 

Judith Butler  

Enligt Judith Butler (2007) är tanken på könsskillnader mellan endast två möjliga biologiska 

kön socialt konstruerad. Dessa binära könsidentiter visar på hur vi omvandlar en oidentifierad 

existens till något som är ett kulturellt förståeligt genus. Butler beskriver denna 

tvåkönsdiskurs som den heterosexuella matrisen som endast innefattar två identifierbara kön 

som utestänger och förtrycker de som inte passar in ramen (Butler, 2007, s. 58-59). 

Butler är ett känt namn inom genusteori med en stor teoribildning. Vi har valt att fokusera på 

hennes teori om den heterosexuella matrisen i den här studien.  
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Den heterosexuella matrisen  

Ellen Mortensen skriver i inledningen till den svenska utgåvan av Judith Butlers Genustrubbel  

(2007) om begreppet den heterosexuella matrisen som betecknar de regleringar som omfattar 

språkliga och kroppsliga handlingar av subjektet som frivilligt och ofrivilligt deltar i matrisen. 

Den heterosexuella matrisen är den härskande diskursen för könsidentitet i samhället och styrs 

av språkbruket med inbyggda regler som styr vilka könsidentiteter som existerar (Butler, 

2007, s. 9). 

Den heterosexuella matrisen kan enligt vår tolkning ses som en triangel där varje hörn har en 

grundläggande byggsten som håller ihop figuren. I ett hörn finns könsidentiteten som bestäms 

när vi föds, det vill säga om vi är en flicka eller en pojke. I det andra hörnet finns de sätt som 

vi förväntas uttrycka eller vara, för män handlar det om maskulinitet, för kvinnor handlar det 

om femininitet. Det tredje hörnet består av det heterosexuella begäret, det begär som de två 

motsatta könen förväntas ha till varandra. Triangeln byggs upp av varje hörn och för att 

formen ska försvinna krävs bara att en av byggstenarna inte är som den förväntas, men andra 

ord när heteronormen bryts eller ifrågasätts. Det är en viktig poäng med matrisen att den inte 

är en fast och oföränderlig triangel, utan snarare känslig för minsta ifrågasättande av något av 

hörnen.  

Den heterosexuella matrisen beskriver hur vi producerar och reproducerar vår förståelse av 

manligt och kvinnligt,  då den säkerställer heterosexualitetens regler genom förbud och 

påbud. Den skapar en påtvingad heterosexualitet som reglerar och skiljer på män och kvinnor 

via det heterosexuella begäret och får dessa två könsidentiteter att framstå som att de kommer 

av naturen. När det heterosexuella begäret skapas genom upprepade handlingar av kroppen 

och språket legitimeras den heterosexuella matrisens och visar på de normativa binära 

könsidentiteterna. Butler menar att de här normerna lär oss att en sexuell dragningskraft till 

det motsatta könet på så sätt lär oss att säkra våra könsidentiteter utifrån det binära 

könssystemet. Därför skiljer inte Butler som många feminister på biologiskt kön och kulturellt 

genus, utan menar att även det biologiska könet är en följd av kulturella föreställningar utifrån 

den heterosexuella matrisen (Butler 2007, s.140 ff).  
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Butler kritiserar feminismen 

Butler kritiserar att det inom feministisk teori antas att det är skillnad på biologiskt kön och 

kulturellt genus och att det skulle finnas en obligatorisk koppling mellan de subjektspositioner 

som uppstår i  diskussionen om kön, genus och begär. Kopplingen bygger enligt Butler på 

antagandet att det existerar ett manligt kön och ett kvinnligt kön av naturen som har ett 

heterosexuellt begär till varandra och att det sedan uppstått kulturellt konstruerade 

föreställningar om vad som är manligt och kvinnligt. Butler menar istället att gränserna 

mellan de binära könsidentiterna skapats av en förhärskande diskurs, den heterosexuella 

matrisen, där det binära framstår som rationellt, universellt och naturligt. I språket finns till 

följd av härskande diskurs inbyggda regler som bestämmer vilka könsidentiteter som finns. 

Butler anser att feminismen istället borde utforska sitt eget språkbruk som är styrs av det hon 

kallar den mansdominerade beteckningsekonomin och på så sätt kritisera effekterna av sitt 

eget språkbruk (Butler, 2007, s. 64). 

Diskursanalys 

För att undersöka språkbrukets maktkonsekvenser har vi valt att använda Norman Faircloughs 

kritiska diskursanalys i vår uppsats.  Fairclough utgår från Michel Foucault som anses vara 

grundaren till modern diskursteori (Winther Jørgensen & Phillip, 2000, s. 19, 71). Det 

kommer att ligga till grund för den kritiska diskursanalys som vi kommer att göra i uppsatsens 

analys och resultatredovisning.  

Foucault 

Winther Jørgensen & Phillip (2000) skriver att det är relationen mellan makt och kunskap som 

utgör Foucaults teori. En diskurs kan förklaras som ett sätt att förstå och tala om världen och 

speglar och påverkar våra identiteter och relationer. Winther Jørgensen & Phillip skriver att 

Foucault menar att kunskap inte bara är en avspegling av verkligheten utan något diskursivt 

där  olika kunskapsregimer anger vad som är sanning. Foucault betonar att det inte är den 

enskilda individen som har eller äger makten, men att den enskilda individen måste anpassa 

sig efter diskursens ramar. Makten är produktiv och blir något som ständigt formar och 

omformas.  Makten bygger på kommunikation och mellan människor verkar makten genom 

att det finns regler för hur en kan uppföra sig, makt kan studeras utifrån de här 
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föreställningarna och där har texten en viktigt roll (Winther Jørgensen & Phillip, 2000, s.

19-20).	  

Tiina Rosenberg skriver i introduktionen till Könet Brinner! (2005) att Butler använder sig av 

Foucaults teori i sin syn på härskande diskurs och det produktiva och performativa. Med det 

menas att en beteckning konstrueras genom handling som i Butlers fall är hur könsidentiteten 

skapas genom upprepande av handlingar, av femininitet eller maskulinitet. Den heterosexuella 

matrisen är ett exempel på en sådan diskurs (Butler, 2005, s.14-15, s. 23-25). 

Norman Faircloughs kritiska diskursanalys  

Norman Fairclough utgår också från Foucault i sin kritiska diskursanalys där relationerna 

mellan texter och diskurser analyseras för att belysa maktrelationer. Den mest utvecklade 

teorin inom kritisk diskursanalys är Norman Faircloughs. Målet med Faircloughs kritiska 

diskursanalys är att hitta ojämlika maktförhållanden i texter och synliggöra dessa genom att 

avtäcka betydelser i språket (Winther Jørgensen & Phillip, 2000, s. 19, 69 ff) .  

Winther Jørgensen & Phillip skriver att enligt Fairclough (1995) bör en kritisk diskursanalys 

innehålla ett typiskt mönster  eller språkbruk för en diskurs och exempel på hur dessa tar sig i 

uttryck (Winther Jørgensen & Phillip, 2000, s. 72-73). 

Norman Faircloughs tredimensionella modell 

För att förklara hur språkbruket i en text verkar ur makthänsyn beskriver Fairclough (1995) 

tre dimensioner. Textens dimension, den diskursiva nivån och den sociala praktiken. De här 

tre dimensionerna är beroende av varandra och verkar inte separat från varandra.  Den första 

delen handlar om textens inre egenskaper. Här studeras det hur en text kan konstruera en 

version av verkligheten och sociala identiteter och även sociala relationer genom ordval, så 

som positivt eller negativt värderande ord, metaforer och språkliga finesser (Winther 

Jørgensen & Phillip, 2000, s. 74-76). 

Den mellersta dimensionen som kallas den diskursiva praktiken berör produktion- och 

konsumtionsprocesser som kan kopplas till texten. I den här dimensionen visas textens 

intertextualitet som innebär var den kommer från och hur den refererar till andra diskurser och 
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texter. En text kan inte undgå andra texter utan  refererar ständigt till varandra i en 

intertextuell kedja, kallad intertextualitet (Winther Jørgensen & Phillip, 2000, s. 77-78). 

Intertextualitet 

Winther Jørgensen & Phillip (2000) skriver att Fairclough använder sig av Kristevas begrepp 

om intertextualitet som handlar om att ingen text är isolerad utan ingår i en relation av ett nät 

till andra texter. Intertextualitet kommer vi undersöka närmare för att se hur skribenternas 

texter bygger på varandra och hur diskurserna bygger på varandra. Den här processen som 

sker i en kommunikativ händelse som bygger på en tidigare situation eller text som har 

element och diskurser från andra texter. Enligt Fairclough är det språkbruket som förändrar de 

enskilda diskurserna och genom att studera intertextualitet är det möjligt att se reproduktionen 

av diskurser i språkbruket (Winther Jørgensen & Phillip, 2000, s. 77-78). 

Winther Jørgensen & Phillip skriver att den sista dimensionen är den sociala praktiken och det 

är i den som den kommunikativa händelsen visas. Fairclough menar att alla händelser i texten 

går att spåra tillbaka till den sociala praktiken. Det här kan vi göra genom att undersöka hur 

diskursen ordnas genom texterna och dessutom ser vilka nätverk den diskursiva praktiken 

tillhör. På så sätt fungerar den diskursiva dimensionen som en brygga mellan den textnära 

nivån och den sociala praktikens dimension (Winther Jørgensen & Phillip, 2000, s. 42, 74 ff). 

Kulturteoretiska utgångspunkter 

I vår uppsats kommer vi att undersöka hur representation av transpersoner verkar i språket. 

Därför har vi valt att använda Stuart Halls teori om representation som en del i vårt teoretiska 

underlag. 

Stuart Halls representation  

För att studera transpersoners representation i debatten vi undersöker utgår vi från Stuart 

Halls teorier om hur representation fungerar i språket. Representation är en process som utgår 

från en uppfattning om verkligheten, där mening skapas genom språket. Enligt Hall  är makt 

”makten att representera”,  att ange en  viss verklighetsuppfattning som sann och objektiv. Ett 

exempel på det kan vara hur olika texter	   inom media återger olika händelser som  kan 

förstärka de föreställningar som finns i samhället om exempelvis kön.  Hall lyfter fram de 

ideologiska maktaspekterna inom populärkulturen och massmedier. De dominerande 
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värderingssystemen i samhället är ideologi, och de  ideologiska mönstren kan urskiljas i en 

text som en orsak av strukturer i samhället (Hall, 1997, s. 44 ff). 

Enligt Hall (1997) har människor som befinner sig i en viss kulturell kontext liknande mentala 

kartor över verkligheten vilket innebär liknande värdegrunder och teckensystem. Betydelserna 

ändras ständigt och det förekommer skillnader mellan olika kulturer. Hall (1997) menar 

vidare  att stereotyper skapar det ”normala” och ”det avvikande”.  ”Vi” och ”dem”  blir 

naturligt och tas för givet. Orsaken är obalans i makten mellan samhällsgrupper. Det här leder 

enligt Hall (1997) till att vi representerar människor annorlunda från oss själva i exempelvis 

media, till exempel när det kommer till  kön och sexualitet. Representationen kan ske på ett 

positivt eller negativt sätt,  beroende på hur vi uppfattar ”den andra”. Stereotyper som 

uppfattas som onormala tabubeläggs och utsätts ofta för diskriminering i fråga om 

representation (Hall, 1997, s. 258 ff). 
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Tidigare forskning 
Det finns tidigare forskning om transpersoner och hur de representeras i media. Ett exempel 

är  Bernadette Barker-Plummers Fixing Gwen (2013),  och forskning om problematiken om 

könsidentitet kontra det biologiska könet (Lane, 2009 , Edenheim, 2008, Grosz, 1997). Vi 

kommer först att ge en kort överblick över de utvalda vetenskapliga artiklarna för att sedan 

fördjupa oss i en var för sig. 

I den här studien används de vetenskapliga artiklarna; Riki Lanes Trans as Bodily Becoming: 

Rethinking the Biological as Diversity, Not Dichotomy (2009), som handlar om den biologiska 

diskursen kring transidentiteter och reder även ut skillnaderna mellan de olika teoretikerna 

Butler och Grosz som problematiserar diskussionen om vad kön är.  Elizabeth Grosz (1997) 

skriver om könsidentitet i sin bok Space, time and perversion - essays on the politics of the 

body, kapitlet Rethinking queer subjectivity vilket kommer användas i det här kapitlet. Som 

tidigare nämnt kritiserar Grosz Butlers teori om att kön är flytande.  I Sara Edenheims 

vetenskapliga artikel The queer disappearance of Butler (2008) fördjupar hon sig i den kritik 

som finns mot Butler i Sverige. När det kommer till hur transpersoner representeras inom 

media har vi studerat artikeln Fixing Gwen (2013) av Bernadette Barker-Plummers, som gör 

en diskursanalys om medierapporteringen kring mordet på en ung transperson. När det 

kommer till att reda ut begreppet identitetspolitik har vi läst den Wendy Browns 

svensköversatta bok Att vinna framtiden åter (2008) som är en samling av artiklar, där hon 

bland annat problematiserar de identitetspolitiska subjekten. Browns studier kan ligga till 

grund för att få en klarare bild av identitetspolitik och dess problematik.  

Riki Lane 

Lane skriver i Trans as Bodily Becoming: Rethinking the Biological as Diversity, Not 

Dichotomy (2009) att om feminism och transstudier helt bortser från den biologiska aspekten 

av könskategorier, kan det glömmas bort att teoretisera och problematisera denna del. Lane 

menar att det finns en ängslighet kring den biologiska aspekten och reder ut skillnaden, eller 

motsättningen mellan Butlers och Groszs teorier kring könsidentitet. Grosz gör till skillnad 

från Butler skillnad på det biologiska könet och det kulturellt betingade genuset. Grosz menar 

att det inte går att bortse från det biologiska könet i analyser av makt, medan Butler menar att 

könet i sig är en effekt av den heterosexuella matrisen och konstruerats kulturellt. Lane menar 
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att den typ av poststrukturalistisk feminism och transstudier avvisar biologiska argument som 

essensialistiska och då med nödvändighet reaktionära. Detta kan enligt Lane skapa en falsk 

motsättning mellan subversiva transidentifierade och konservativa transsexuella. Lane menar 

att teoretiker som bland andra Grosz presenterar en ny strategi som skapar förståelse för både 

den kroppsliga och kulturella aspekten av icke-normativ könsidentitet (Lane, 2009, s. 

138-140, 150). 

Trots den kritik som Lane riktar mot att Butler helt skulle ignorera biologiska aspekter 

används Butler som teoretiskt underlag i den här uppsatsen då begrepp som den 

heterosexuella matrisen som är intressant i den här studien för att undersöka språkbruket om 

transpersoners representation texterna.  

Elisabeth Grosz 

Butlers poststrukturalistiska teori har kritiserats för att splittra det feministiska projektet 

genom att kritisera feminismens subjekt. Dessa kritiker hävdar att det krävs en kollektiv 

identitet som kategorin kvinna för att ena kampen, och att den poststrukturalistiska synen på 

makt försummar den sociala och ekonomiska kontexten (Freedman, 2003). Filosofen 

Elizabeth Grosz diskuterar på liknande sätt i boken Space, time and perversion - essays on the 

politics of the body (1997) i kapitlet Rethinking queer subjectivity bland annat varför det finns 

kvinnohat, och frågar varför lesbiska uppfattar homofobi på annat sätt än homosexuella män 

om könsidentitet är flytande som Butler hävdar. Grosz menar istället att i analysen av alla 

typer av förtryck måste det tas hänsyn till sociala dominansrelationerna och förstå det 

förryckande systemet genom kunna sätta ord på de förryckta (Grosz, 1997, s. 225-227). 

Sara Edenheim 

Även inom den svenska feminismen finns det kritik mot Butler, som i vårt fall kan vara 

intressant för att se hur transpersoner representeras. Historikern Sara Edenheim har gjort en 

kartläggning av Butlers teoribildnings mottagande inom svensk feminism och genusforskning 

genom åren 1990-2002 The queer disappearance of Butler (2008). I den nämner Edenheim 

forskare och skribenter som enligt Edenheim visar att de känner sig hotade av ifrågasättandet 

av den essentiella kvinnan som politiskt subjekt i sin kritik av Butler, och i vissa fall hotade 

av Butlers kritik av heterosexuella normer inom feminismen (Edenheim, 2008, s.167). Trots 

att Butler blivit kritiserad för att hota feminismens subjekt och dess binära utgångspunkt för 
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könsidentitet är teorin relevant att använda i en problematisering kring varför icke-binära 

könsidentiteter, i studiens fall transpersoner, är marginaliserade från feminismen.  

Barker-Plummer 

Barker-Plummer behandlar i sin artikel Fixing Gwen (2013) vilken roll media har när det 

kommer till representationen av transpersoner i offentligheten. Artikeln bygger på en 

diskursanalys av medierapporteringen kring mordet på transsexuella Gwen Araujo. Barker-

Plummer frågar i artikeln hur media hanterar radikala utmaningar till det binära könssystemet 

och rapporterar om våldet mot transpersoner. Barker-Plummer anser att journalister är första 

parkettens tolkar av kultur, och frågar med vilket narrativ de mött flytande könsidentitet. 

Barker-Plummer nämner forskning inom detta och vilka stereotyper som presenteras i media. 

Exempelvis att offentliga transpersoner framtill nyligen presenterats som talk show -gimmick, 

sexuell fetish eller ”tell-all sensationalist” (Barker-Plummer, 2013, s.710-711). Barker-

Plummer hänvisar till hur även feminismen kämpat för att hitta ett sätt att tala om kön, men 

att svårigheten är att kulturen och språket är könat i grunden och på så sätt begränsar vad som 

är möjligt att säga, vara och tänka. Barker-Plummer (2013) refererar till Butler som analys av 

mediernas språkbruk. Enligt Barker-Plummer lever vi i ett historisk och diskursivt tillfälle där 

språket har tagit slut när det kommer till icke-binära könsidentiteter. Journalister har en roll i 

detta då det språk de använder kan ha både progressiva och regressiva konsekvenser. 

Diskursanalysen Fixing Gwen visar enligt författaren de könsidentitetsproblem som finns i 

populärkultur och hur producenter kapitaliserar på icke-binära identiteter för att sedan försöka 

passa in dessa till de binära kategorierna (Barker-Plummer, 2013, s.719-720). 

Den artikeln är relevant att ha i åtanke i analysen i den här studien då den menar att media och 

journalister har en viktig roll i hur icke-binära könsidentiteter representeras och att detta har 

maktkonsekvenser för transpersoners möjlighet till deltagande i offentligheten. 

Wendy Brown 

 I antologin Att vinna framtiden åter (2008) problematiserar Brown (2008) vad som 

kännetecknar identitetspolitik och dess roll inom feminismen och vänstern.  Hon anser att det 

inom identitetspolitiken finns politiska subjekt som känner sig missnöjda och har erfarenheter 

av förtryck.  Detta skapar frustration hos de utsatta som Brown menar i sin tur kan bli ett 

destruktivt sätt att göra sin röst hörd. Då utgångspunkten är en kollektiv identitet som har 
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bildats av förtrycket kan denna fortsätta existera just för att den bygger på en underordning 

och den kollektiva identiteten fortsätter på så vis vara kvar i sin underordnade position. 

Brown betonar att det inte är det politiska subjektet i sig som är problematiskt utan hur 

förändringarna ska ske i praktiken. Brown menar bland annat att genom minskning av sin 

”identitet som den förtryckta” så kan personen bryta sig loss från den motsättning som skapas 

av personers erfarenheter av förtryck (Brown, 2008, s. 11-12, 17 ff). 
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Metod 
Genomförande av textanalys 

Vi vill undersöka hur språkbruket om transpersoners representation i debatten texter kan verka  

i den diskursiva och sociala praktiken. Därför är vår metod en textanalys, som är en form av 

kvalitativ innehållsanalys. Innehållsanalys är ett bra sätt att hitta mönster och meningsbärande 

enheter i en större textmängd så som debattartiklar. Vi kan räknas och visa på ett visst 

förekommande i texterna, för att sedan kunna tolka vad som värderas och framställs i 

debattartiklarna (Bergström & Boréus, 2005. s 45-47) Samtidigt är en av innehållsanalysens 

nackdelar vad som räknas som ett objektivt sätt att rapportera, vad som är den objektiva och 

sakliga rapporteringen, (Bergström & Boréus, 2005, s. 47). 

De artiklar som valts ut för närmare analys av konstruktionen av kön och tvåkönsnormen och 

hur transpersoner utestängs från samhället och även feminismen undersöks. Vi studerar hur 

skribenterna i de utvalda artiklarna genom sitt språkbruk framställer representationen av 

transpersoner och hur det kan skapa makt. Judith Butlers teori ligger till grund för vår 

tolkning av representationen från den heterosexuella matrisen, som förtrycker genom att 

skapa endast två möjliga könsidentiteter. Hon ifrågasätter dessa identiteter och menar att kön 

är flytande och reproduceras genom våra handlingar och att den heterosexuella matrisen är 

den härskande diskursen och styrs av språket som följd av härskande diskurser med inbyggda 

regler som styr vilka könsidentiteter som finns (Butler, 2007). Utifrån denna teori kommer vi 

att studera hur representationen av transpersoner stämmer överens med  den heterosexuella 

matrisen. När det handlar representation genom språket kommer vi att utgå från Stuart Hall 

(1997) om hur representation tar sig i uttryck via språket och reflekterar en mening som redan 

existerar eller där meningar konstrueras och omkonstrueras genom språket. Hall (1997) menar 

att representation är produktionen av mening genom språket och där ojämlika maktrelationer 

förstärks (Hall, 1997). Med Hall (1997) och Butler (2007) som teoretisk underlag har vi för 

avsikt att försöka beskriva den härskade diskursen, den heterosexuella matrisen, styr 

språkbruket om transpersoners representation inom feminism och vänsterrörelse. 
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Norman Faircloughs kritiska diskursanalys är den mest utvecklade teorin och metoden för 

forskning inom kommunikation, kultur och samhälle  (Winther Jørgensen & Phillip, 2000, s. 

66). Vi kommer att med hjälp av Faircloughs teori och analytiska verktyg bilda en ram för 

analysen hur transpersoner representeras i debatten om identitetspolitik och vilka 

maktkonsekvenser det kan ha. Vår uppgift är att analysera texternas innersta kärna för att 

kunna synliggöra diskursiva mönster. Vi kommer även att använda oss av det Winther 

Jørgensen & Phillip  som (2000) skriver om Michel Foucaults teori, maktens diskurs som 

betonar relationen mellan makt och kunskap. Det här för att både Butler och Fairclough 

använder sig av Foucault i sin teoribildning. I textanalysen kommer vi analysera språkbruket 

genom att analysera metaforer, värderande ord och argumenttyperna logos, ethos och pathos. 

Genom att analysera olika texter från dessa tre kan vi utläsa hur skribenterna i debatten om 

identitetspolitik har använt sig av logos (fakta), ethos (trovärdighet) och pahtos (känslor, 

medlidande) för att kunna påverka och övertyga läsaren (Bergström & Boréus, 2005, s. 

89-90).	  

Textanalys 

Genom bestämda redskap kan vi göra en detaljerad analys av textens egenskaper och på så vis  

kan vi kartlägga hur diskurserna förverkligas textuellt och på så sätt komma fram till och 

underbygga vår tolkning av studien (Winther Jørgensen & Phillip, 2000, s. 71-72).  

Värderande ord 

Analysen inkluderar textens makrostruktur, det vill säga vilka teman, ämnen och kategorier 

som texten innehåller. Textens mikrostruktur handlar om hur orsak och verkan konstrueras, 

vilka ord som valts på bekostnad av andra. Om det finns någon typ av information som är 

underförstådd men ändå nödvändig för att texten ska bli begriplig. Mikrostrukturen är 

beroende av en viss typ av verklighetsuppfattning, information kan vara överflödig ur 

begriplighetssynpunkt och därmed ge uttryck för någon värdering av något slag. Det handlar 

om vad orden kommer ifrån och vilka som har valts ut på bekostnad av andra. På mikronivå i 

uppsatsen analyseras sammanfattningsvis språkets struktur och språkliga form (värderande 

ord, metaforer och argumenttyperna logos, ethos och pathos). På makronivå studeras vilka 

vedertagna sanningar som uttrycks i texterna och diskurserna, och vad som är underförstått i 

textens framställning (Ekström, 2008, s. 129-130).  
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I presentationen av resultatet kommer vi inte att skilja mellan makro- och mikronivå, utan 

resultat kommer att presenteras ihop. Exempel på värderande ord kan vara transfobi, hatisk, 

solidariskt, urspårad. 

Vi är medvetna om att i en debatt förekommer det alltid en kontext, ett sammanhang, och för 

att kunna förstå debatten måste vi ta hänsyn till vilka omständigheter som finns runtom den. 

Vår tolkning av värderande ord bygger på utvalda ord som vi tycker gör skillnad för att 

förstärka argumentationen som positivt eller negativt utmärkande när det kommer till 

transpersoners representation i debatten (Bergström & Boréues, 2005, s. 49). 

När det kommer till kritisk diskursanalys handlar det inte bara om att se tydliga konkreta ord 

som finns i texten, utan även om att se bortom konkreta ord och på så sätt se vilka sociala 

sammansättningar som finns bakom, det vill säga föreställningar, åsikter, värderingar. Den 

kritiska diskursanalysen djupdyker i språkets betydelse och har en kritisk utgångspunkt för att 

studera maktstrukturer (Ekström, 2008, s. 128 ff). 

Argumentation 

En viktig del i kommunikationen handlar om att försöka övertyga människor om en värdering 

eller verklighetsuppfattning (Ekström, 2008, s. 61-62). I vår uppsats är vi textnära och det är 

viktigt att se hur argumentationen är uppbyggd i en textanalys. Därför fokuserar vi oss även 

på de tre argumenttyperna; logos, ethos och pathos. 

Logos, ethos och pathos 

Argumenttyperna kan fungera som verktyg för att kunna analysera och tolka olika typer av 

texter och bilder, och studera de sätt avsändaren använder för att övertyga utöver den uttalade 

argumentationen (Bergström & Boréus, 2005, s. 89-90).  

Analysen med hjälp av de här begreppen syftar att se till talets byggstenar, det vill säga själva 

formen i innehållets budskap så som teman och idéer (Ekström, 2008, s.69). 

En analys av argumenttyperna underlättar den kritiska diskursanalysen av skribenternas texter. 

Texter kan konstrueras och dekonstrueras och argumentationen med logos, ethos och pathos 

visar hur texten byggs upp (Ekström, 2008, s. 69-71). 
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Alla tre argumenttyperna (logos, ethos och pathos) är viktiga för att en text ska bli retorisk 

lyckad. De fungerar inte oberoende av varandra utan kan ses som hörn som tillsammans 

bygger en triangel. Logos utgör den faktamässiga delen som tilltalar läsarens förstånd, 

intellektuellt och rationellt. De texter som mest innehåller logos skapar ett sakligt intryck och 

använder seriösa källor till sin fakta, så som vetenskap. Ethos syftar till trovärdigheten och 

bygger på den karaktär som sändaren själv vill tillskriva sig för att ge förtroende och väcka 

tillit hos läsaren. En person som verkar vara ärlig, sympatisk och klok har lättare att övertyga 

än jämfört med en person som är oberäknelig. Ett sätt att stärka ethos är även att nämna andra 

trovärdiga skribenter eller personer i argumentationen. Pathos handlar om känslor som talaren 

förmedlar i texten och för att försöka övertyga dem. En text med mycket pathos framstår som 

känsloladdad och har många värderande ord. På så sätt kan skribenten vädja till mottagarens 

känslor, texten kan genom detta framkalla exempelvis sorg, glädje eller engagemang.

(Bergström & Boréus, 2005, s. 89-90, 124 ff).  

Reflektioner 

Det har länge debatterats om identitetspolitik inom vänsterrörelsen och feminismen. Det har 

bland annat handlat om intersektionalitet, det vill säga att kvinnor inte är en homogen grupp 

utan förtrycks olika av patriarkatet beroende på ras och etnicitet. Det här har 

uppmärksammats i media. Även transpersoners röster har börjat höras allt mer i media och 

enligt bloggaren och intergendern Lo Silverstjärna handlar det bland annat om hur 

transpersoner osynliggörs i samhället, rätten att få vara sig själv, och hur de ofta förminskas 

genom att vissa tycker att transpersoner tänker och reflekterar för mycket över sin 

könsidentitet (Silverstjärna, 2014).  

Det är inte alltid lätt att analysera diskurser som finns i vårt samhälle och olika typer av 

debatter som ständigt cirkulerar i nya medier, så som nätupplagor som ständigt delas och 

länkas, bloggar, twitter. I vår studie har vi valt att utgår från synen på tvåkönsnormen med 

hjälp av Butlers teori om den heterosexuella matrisen och de konstruerade könsidentiteterna 

med endast två möjliga kön, man och kvinna  som skapar en ojämn maktbalans, och även 

osynliggör icke-binära personer, alltså personer som identifierar sig mellan eller bortom 

kvinna - man- uppdelningen av kön.  Det är diskursanalysens uppgift att visa på sätt att 

värdera språket och främja vissa tolkningar framför andra. Det är omöjligt att som författare 

� 	  20



vara helt neutral för en reproducerar vissa värderingar samtidigt som en sedan kritiserar 

samma beteende hos andra då språket i sig är värdeladdat. Diskursanalysens uppgift är inte att 

lyfta vår egen tolkning av analysen som den främsta utan istället se den som en tolkning bland 

andra möjliga tolkningar.  

Kvalitativ innehållsanalys 

Uppsatsen bygger på en kvalitativ innehållsanalys, i det här fallet av de utvalda artiklarna, där 

skriven kommunikation analyseras stegvis med fokus på språkets uppbyggnad. Vi undersöker  

budskapets kontext, dels genom att tolka budskapets element och form och innehåll. Det här 

gör vi genom att genom textanalysen ”plocka isär” texten och dess beskrivande uttryck, 

metaforer och värderande ord, för att på så sätt systematiskt  kunna beskriva textinnehållet 

och kartlägga strukturer i diskursen.  

Vårt första steg i analysprocessen handlar om att läsa texterna flera gånger för att sedan var 

för sig plocka ut värderande ord, metaforer och även ta ut logos, ethos och pathos för att 

kunna säga något om argumentationen.  Vi har analyserat  texterna var för sig för att slutligen 

analysera huruvida språkbruket om transpersoners representation stämmer överens med det 

som avhandlas i teoridelen. Det är även där våra frågeställningar kommer att besvaras. 
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Material och urval 
Materialet består av sex utvalda texter från en debatt om identitetspolitikens plats i 

vänsterrörelse och feminism. Texterna som har valts ut är de som tydligast behandlar frågan 

om transpersoners representation och vi ska undersöka hur skribenternas språk om detta kan 

skapa makt.  

Aftonbladets kulturchef Åsa Linderborg skrev artikeln Det ska fan vara politiskt korrekt 

(2014) för att som hon själv uttrycker det skissa underlaget till en konstruktiv debatt om 

identitetspolitik. Materialet består av Linderborgs text och fem svar på den. Artikeln upprörde 

många då den anklagades för att vara ett exempel på den transfobi som finns inom 

vänsterrörelsen och feminismen. Det material som analyseras i den här studien rymmer texter 

som kommer från traditionell media som Aftonbladet, Expressen och Dagens Nyheter. 

Förutom de traditionella tidningarna finns analyserade texter som kommer från sajten 

Politism som inte finns i tryckt upplaga, men ETC finns i den tryckta versionen Dagens ETC. 

Texterna som analyseras är texter vars syfte är att försöka skapa debatt och påverka. Texterna 

som analyseras har gemensamt att de publicerats på internet och lätt kan spridas, och delas 

igen i nya diskussioner som uppkommer i exempelvis kommentarsfält och sociala medier. I 

studien är dock fokus hur skribenterna kan skapa makt genom språket om transpersoners 

representation i feminism och vänsterrörelse, även om debatten rymde texter om antirasism 

och vänsterrörelsen i stort. De texter som valts ut är tydliga exempel på debatten om 

representations makt för transpersoner i diskursen. Texterna kommer från tidningar och 

webbplatser av olika politisk färg men majoriteten publicerades på kulturdebattsidan eller 

opinion vilka inte har en specifik politisk färg. Även om ett fåtal liberala röster fanns i 

debatten koncentreras analysen på vänsterskribenter då de liberala skribenterna inte hör till 

den vänsterdiskurs vi är intresserade av att undersöka och inte heller berörde transpersoners 

representation.  

Presentation av materialet 

Den sjunde november 2014 publicerade Aftonbladets kulturchef Åsa Linderborg artikeln Det 

ska fan vara politiskt korrekt på Aftonbladets kultursidor. Texten publicerades i nätupplagan 

och i den tryckta tidningen samma dag. Artikeln syftar enligt Linderborg till att öppna upp för 
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en konstruktiv debatt om identitetspolitiken som hon argumenterar för splittrar vänstern. 

Linderborg berör transpersoners och rasifierades syn på representation och kritiserar deras 

position i debatten och hur de identitetspolitiska argument som förs kring detta exkluderar 

systemkritik och endast bygger på individens erfarenheter (Linderborg, 2014). 

Den tionde november svarade transaktivisten och journalisten Aleksa Lundberg på 

Linderborgs artikel med blogginlägget Ja, transaktivismen är ARG. Blogginlägget 

publicerades på sajten Politism vilket räknas som en del av det nya medielandskapet, då 

plattformen är en konvergerad ledarsida och bloggportal och saknar tryckt upplaga. Lundberg 

avfärdar kritiken om att transrörelsen splittrar vänstern och kritiserar Linderborgs text för att 

vara transfob då den endast utgår från tvåkönsnormen. Transkampen syftar enligt Lundberg 

till att frigöra alla människor från tvåkönssystemets patriarkat, inte bara transpersoner 

(Lundberg, 2014). 

Den elfte november svarar bloggaren och debattören Judith Kiros på Linderborgs artikel på 

kulturdebattsidan på Dagens Nyheter med texten Identitetspolitik och vänsterpolitik är inga 

motpoler. Texten publicerades i både nätupplaga och tryckt upplaga. Texten handlar om att 

hon som vänster-, antirasistiskt och feministiskt engagerad inte ser den motsättning mellan de 

två genrerna identitetspolitik och vänsterpolitik som Linderborg ser. Kiros skriver att det finns 

ett strukturellt förtryck som måste diskuteras och att det då inte är rimligt att avfärda 

transrörelsen eller antirasismen (Kiros, 2014). 

Den elfte november publicerades frilansskribenten, kolumnist på Metro och debattörens 

Tanvir Mansurs svar till Linderborg i ETC Idé och debatt Var inte rädd för kritiken, 

Linderborg - lyssna istället som publicerades både i nätupplaga och tryckt upplaga. Mansur 

kritiserar Linderborg för att tala om en smal åsiktskorridor, när det i själva verket finns fler 

minoriteter som nu får ta plats i debatten tack vare sociala medier. Han menar att det är typiskt 

majoritetsvensken att klaga på att de inte längre får utrycka sig exkluderande (Mansur, 2014). 

Transaktivisten och journalisten, Maria Ramnehill skrev den tolfte november på Expressens 

kultursida artikeln ... och om rättigheter som publicerades både i tryckt form och i 

nätupplagan. Ramnehill kritiserar Linderborgs text och menar att diskussionen i själva verket 

handlar om transfobi och att transkvinnor delar exakt samma erfarenheter som ciskönade 
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kvinnor. Hon skriver att transaktivisternas enda maktmedel är sociala medier och att 

transrörelsen inte är ny, men först nu kan ta plats i det offentliga rummet (Ramnehill, 2014). 

Författaren och journalisten Nina Björk skrev den tolfte november på Dagens Nyheters 

kulturdebatt texten Ingen makt är större än den ekonomiska makten som publicerades både i 

tryck och i nätupplagan. Björk svarar Kiros artikel och problematiserar kring om 

identitetspolitik och vänsterpolitik ändå inte är motsättningar, och håller med Linderborg om 

att det är klasskampen som bör vara det centrala i vänstern och feminismen (Björk, 2014). 

Reliabilitet och validitet 

Vi har i textanalysen plockat ut meningsbärande enheter. Vi som uttolkare är medvetna om att 

det finns en tolkningsproblematik men eftersträvar en så kallad intersubjektivtet, det vill säga 

att vår tolkning görs tydligt med våra teorier (Bergström & Boréus, 2005, s. 36, 51, 294).  

De retoriska begreppen utvecklar den kritiska diskursanalysen av skribenternas texter då man 

tydligt vill analysera språk och makt som i vårt fall kopplas till uppbyggnaden av 

argumentationen i språkbruket (Ekström, 2008, s.123, 69). 

Sammanfattningsvis är vi medvetna om uppsatsens reliabilitet, det vill säga måttet på 

noggrannhet och tillitlighet  och förstår att de olika delarna av undersökningen är viktiga och 

präglas av eftertanke för att urvals- och tolkningsprocessen ska ha en stadig grund och valt ut 

med omsorg (Bergström & Boréus, 2005, s. 35-37). Som tidigare nämnt angående vår 

innehållsanalys och kritiska diskursanalys är vi medvetna om att våra egna erfarenheter och 

förkunskaper, i det här fallet inom feminism, vilket bidrar till en inverkan hur vi ser på text 

och tolkar innehåll och dess innebörd.  Vi har fördelen att vara två uttolkare och har på så sätt 

försökt att rensa bort tolkningar som då kan vara byggda på personlig erfarenheter. 

Uppsatsens validitet handlar om hur en undersökning genomförts för att besvara  frågorna och 

knyta an till vår problemformulering (Bergström & Boréus, 2005, s. 34-35) 

Det krävs att  man synar sin egen process under uppsatsens gång, om det finns något som är 

otydligt eller inte hänger samman så ska det lösas. Vi har förståelse för vår teoretiska 

utgångspunkt och har bearbetat materialet efter de olika analysprocesserna och därefter haft 

förståelse för tvåkönsnormen och vad representation är och vad som krävs för att analysera de 

här texterna ur det perspektivet.  

� 	  24



Resultatredovisning och analys 
I vår analysprocess har vi plockat ut värderande ord vilka bedöms utifrån kontexten och 

argumenttyperna logos, ethos och pathos. Det här görs för att visa vilket språkbruk  

skribentens använder för att beskriva transpersoners representation, för att systematiskt kunna 

beskriva textinnehållet och senare kartlägga strukturer i diskursen i analysprocessens andra 

steg och koppla det till teorierna om hur språk skapar makt. Materialet som presenterats ovan 

är det som nedan analyseras, i den ordningen som presenterades, efter publiceringens 

tidpunkt.  

Åsa Linderborg - Det ska fan vara politiskt korrekt  

Värderanade ord 

I Linderborgs artikel används flera negativt värderande ord än positiva ord. Artikelns ingress 

har ett negativt ord, förgiftar, som följs av åsiktspoliser. Ordet åsiktspolis är en konstruktion 

av ett ord som Linderborg behöver i sin argumentation för att styra läsaren. Sedan skriver hon 

att ämnet hon vill diskutera är identitetspolitik som beskrivs som komplicerat. Ord som 

politiskt korrekt, fördomar, egennyttigt, fördomar, tvingas, styr läsaren åt ett bestämt håll.

+ —

konstruktiv lika värde åsiktspoliserna förgiftar 

möjligheter klassmedveten politiskt korrekt misstroende 

solidarisk humanister förbjudas polisärt medvetande 

demokrater justa fördomar tvingas 

generösa nyansera omöjligt utrensningar 

empatiska solidariska stelbenta transfobi 

synliggör jämställdhet dogmatism bojkott 

ärlig antirasistisk fördomsfulla konflikt 

viktig bra dumt repression 

empatisk  förmåga okunskap  infekterad 

lita ambitionen drabba förlora 

massrörelse hoppas svårt ostracisering 

viljan dialektiken kritiserat Mccarthyism 

segra besvärande Stalinism 
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Logos 

Logos börjar med att Linderborg förklarar vad som är politiskt korrekt och vad det har för 

några konsekvenser. Hon beskriver även att klimatet i debatten till följd av identitetspolitik 

börjar liknar den dogmatism som fanns på 70-talet. Linderborg använder sig av exempel från 

boken Varan och varat vars författare Kajsa Ekis Ekman skrivit att en transkvinna 

approprierar sin kvinnlighet. Ekis Ekmans arbetsplats ETC kontaktades med krav på att hon 

skulle sluta skriva kolumner. Linderborg beskriver, med svåra ord, att den här händelsen 

liknar ostracisering, mccarthyism, stalinism och att de som kritiserar Ekis Ekman ropar på 

yrkesförbud. Linderborg argumenterar vidare med,vad som kan tolkas som fakta, att 99,5 

procent eller fler av alla kvinnor har samma könsorgan vilket ger gemensamma erfarenheter, 

slarvig uteslutas 

döljer yrkesförbud 

cisnormativ exkluderande 

lönediskriminering lönediskriminering 

dubbelarbete högre sjuktal 

förminskning förnekar 

 könsförtrycket patriarkatet 

extremindividualistisk koloniala 

stereotyper avskyr 

anklagas rasistiska 

fördomar inkompetent 

mördas motsättningar 

kraftig liberal symptomatisk 

spårat ur fastnar 

begränsande liberalt manér 

lik förbannat slår den stenhårt 

plågas offer 

rasism problem 

skuldbelägger splittrar 

håll käften  omöjliggörs 

auktoritär 

+ —
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såsom lönediskriminering, dubbelarbete, högre sjuktal, förminskning av det offentliga 

rummet. Det här är exempel på facktermer som ofta används för att beskriva den rådande 

ojämlikheten mellan män och kvinnor som finns i samhället. 

Logos fortsätter med att Linderborg skriver att identitetspolitiken har svåra begrepp, och att 

de snarare döljer än synliggör maktstrukturer. Hon kritiserar att det finns identitetspolitiker 

som vill ta bort ordet jämställdhet då den implicerar att det bara finns två möjliga kön.  

Linderborg har ingen tydlig källa till vem som vill detta men anger det som fakta och menar 

att vänsterns systemkritik riskerar att på grund av identitetspolitik försvinna och bli 

extremindividualistisk. Linderborg har själv angående representationsfrågan blivit anklagad 

för att vara rasist efter hon kritiserat en film och kulturministern Alice Bah Kuhnkes 

kompetens. Hon berör även den litterära symbolen, barnbokskaraktären Lilla hjärtat och 

kritiken mot denna. Linderborg sätter sig mot kritiken och menar att det är mer liberalt än 

vänster att göra representationsfrågan till en fråga om hudfärg och inte struktur vilket är att 

använda begrepp från samhällsvetenskapen. Hon använder sedan levnadsvillkoren i 

Gottsunda som en metafor för att vi behöver prata om problematiken i förorter istället för att 

diskutera enskilda fall av bristande representation. Logos fortsätter med att nämna kritiken 

mot Tomas Ledins medverkan i Jag är Jason-kampanjen och i stycket nedanför en länk till 

denna som källa. Sedan nämner hon att kampen handlar om solidaritet och massrörelse, inte 

om personliga erfarenheter vilket i Lindeborgs argumentation ställs mot varandra. 

Ethos 

Genom redovisningen av analys av Linderborgs text ser vi hur hon använder sig av ethos för 

att skapa trovärdighet, exemplen kommer från litteraturen och stärker på så vis hennes 

kulturella kapital. Hon uppmärksammar läsaren på sin roll som kulturredaktör med kulturellt 

kapital och ställt i relation till kontexten kan det ge underlag för tolkningen av syftet med 

artikeln. Att Linderborg nämner många andra skribenter som har en viss position stärker 

hennes trovärdighet. Hon använder sig till exempel av flera kända författare, feministiska 

författare som har blivit kritiserade av transpersoner för att exkludera just transpersoner inom 

feminismen. Linderborg radar upp det ena namnet efter det andra och ger en kort historik av 
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kritiken. Dessa referenser till kulturpersonligheter och fackorden som används som logos kan 

fungerar stärkande för Linderborgs ethosargumentation.  

En av författarna är Kajsa Ekis Ekman som har fått kritik för uttalande från sin bok Varat och 

varan. Nästa författare är Maria Sveland som utsattes för bojkott från ett event på 

internationella kvinnodagen efter Kajsa Ekis Ekman var en av talarna. Kulturskribenten och 

författaren Nina Björk nämns, hennes artikel om förlossningsvården ansågs vara för 

cisnormativ. Serietecknaren Liv Strömquist har blivit kritiserad för att vara cisnormativ i sin 

senaste bok Kunskapens frukt.  

Till Linderborgs ethos hör att hon skriver om sin egna klassresa för att visa på att den enskilda 

individen är viktig men att den aldrig kan lyfta ett kollektiv. Hon vidareutvecklar att hon själv 

plågas av schabloniseringar av arbetarklassen och genom att väcka känslor med personliga 

erfarenheter och ord som plågas försöker hon att skapa sympati hos läsaren.  

Pathos

Pathosargumentation vädjar till läsarens känslor och detta används genomgående i texten som 

en argumentationsteknik av Linderborg. I Linderborgs argumentation kombineras ethos och 

pathos, bland annat genom att använda många negativt värderande ord för att göra läsaren 

kritisk till identitetspolitik. Hon menar exempelvis att identitetspolitiken skuldbelägger och 

splittrar vänsterrörelsen. Pathos används av Linderborg när hon skriver att en ska känna skuld 

för att en inte deltar i kampen, samtidigt som en inte får vara med för att man inte fattar hur 

det är att vara svart, homosexuella, transperson etc. Resonemanget fortsätter med att hon var 

ärlig nog för några år sedan att formulera sina tankar om filmen Play, hon använder negativt 

värderande ord om att hon avskyr filmen från en antirastisk och klassmässig ståndpunkt. 

Linderborg argumenterar vidare och försöker väcka våra känslor om att människor vill vara 

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

förstå de här frågorna. Hon använder positivt värderande ord för att argumentera för att vi 

måste lita på ambitionen att förstå. 
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Aleksa Lundberg  - Ja, transaktivismen är ARG  

Värderande ord 
Lundberg använder sig av flera negativt värderande ord, av de orden som vi har valt ut är ca 

två tredjedelar av orden mer negativa än positiva. Liksom Linderborg, förknippar Lundberg 

och använder de negativa orden för att argumentera om den motsatta sidan. De positiva orden 

förekommer kring Lundbergs egna argument.

+ —

transfeminister transmedveten arg transfob 

förstå transaktivism kritiseras splittra 

frigör öppnar exkluderande lönediskriminering 

kunskap transperspektivet dubbelarbete förminskning 

förståelsen gynnas förblindad tvåkönsnormen 

bredare transinkluderande heteronormativa patriarkala 

lättare lösgöra förtrycket fängslar 

möjligheten reflektera tvåkönsnormen patriarkatet 

feminism  förståelse härskar förtrycka 

viktiga inspirerat avhumaniserar beroende 

bra kämpa hierarkitrappan svårt

förstå inkluderar orättvisa patriarkala 

gott gynnar förtrycker fördomsfulla 

modet lita infekterade eskalerade 

ambitionen förstådda konflikten brutalt

god kreativa exkludera uteslöts 

kvinnoförtrycket torterar

påtvingat moderskap sexuellt våld

bakslaget illvilliga 

tvinga taskigt

tvinga klanka ner

horan obehagligt 

intelligensbefriade slashasar 
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Logos 

Lundberg använder Linderborgs argument ”…transpersoner kan känna sig exkluderade och 

att 99,5 procent av alla kvinnor har en fitta som ger oss en  massa gemensamma erfarenheter 

såsom lönediskriminering, dubbelarbete, högre sjuktal, förminskning i det offentliga rummet” 

som fakta hon motsätter sig med hjälp av annan fakta om att detta även drabbar transkvinnor. 

Lundbergs logos fortsätter med Linderborgs resonemang om Kajsa Ekis Ekman, hon 

använder Linderborgs metafor infekterad debatt. Lundberg menar att det först behövs lite 

historisk fakta om konfliktens kärna och presenterar som logos att exkluderingen av 

transpersoner, främst transkvinnor har pågått sedan 1980-talet. Lundberg skriver om Katinka 

Ström, en av de som låg bakom beslutet om uteslutning och citeras från tidningen Kom ut 

1999 där Ström syftar på transsexualism och använder de negativa orden: kvinnoförtrycket, 

torterar påtvingat, sexuellt våld, bakslag mot feminism. Vilket dels är fakta och därför logos, 

taskigt se ner

utsatt utsattheten 

hot svåra 

dö hoten 

högljudda värsta 

hot stökiga 

transfob motståndare

utsatta rasistisk

nidbild avhumanisera 

omedvetet bekostnad 

utsatta synd

misstagen  farligt

högljudda stå över

känsliga rasistiska 

transfoba kvinnofientliga 

frysa ut utsatta 

i vägen provocerande

+ —
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men kan även räknas som pathosargument då detta kan väcka starka känslor hos läsaren då 

det bygger på negativt värderande ord. Lundberg framför även i sin logos ett svar på 

Linderborgs resonemang om Lilla hjärtat.  Hon beskriver karaktären med värderande ord, 

som avhumanisera, bekostnad, utsatta, synd, farligt, för att förklara en rasistisk nidbild av 

svarta. Lundberg räknar upp exempel på hot, ”du ska bort, du ska dö” som transpersoner i 

offentligheten får motta vilket kan räknas som logos, då det presenteras som fakta men också 

pathos då de innehåller negativt värderande ord som väcker starka känslor.  

Ethos 

Lundbergs svar på tal handlar om transfobi och förstärker sin ethos med metaforen om att ” 

ciskönade debattörer så tangenterna ryker. Från transaktivisternas horisont är det tyst. ” Hon 

benämner sig  här tydligt som transaktivist och att det nu kommer en text från transaktivisters 

håll. Sedan fortsätter Lundberg sitt resonemang och använder sig av flera negativt 

förstärkande ord; förblindad, tvåkönsnormen, endast, minoritet, heteronormativa patriarkala 

förtrycket, tvåkönsnormen, där hon förstärker argumentet med metaforen ”fängslar oss alla”, 

patriarkatet härskar. De här orden ställs mot hennes egna positivt värderande orden om 

transaktivsm; transaktivismen, frigör, öppnar upp för nya vägar, kunskap, transperspektivet, 

helhet.  Hon forsätter sitt ethos där hon ger en inblick till läsaren, där uppdelningen ”kvinna - 

man” grundförutsättningen för att  ”ett kön”,( observera citationstecken),  ska kunna förtrycka 

det andra könet. Lundberg använder ibland vi-form, vilket kan vara ett sätt att göra texten mer 

personlig och närma sig läsaren.  

Sedan ställer Lundberg själv en retorisk fråga för att styrka sitt ethos genom att fråga; vems 

perspektiv är det som ska stryka på foten för att kunna fokusera på något annat? Sedan svarar 

Lundberg själv på frågan med ett enda ord; transpersonernas. 

Pathos 

Lundbergs text är pathospräglad då den framstår som känsloladdad och och innehåller många 

värderande ord, varav ungefär två tredjedelar är negativa. Redan i rubriken – Ja, 

transaktivismen är ARG används ett negativt värderande ord. Något som är återkommande i 

Lundbergs pathosargumentation kritiken mot Kajsa Ekis Ekmans två transfoba påstående i 

boken från boken Varat och varan. Lundberg jämför de här påståendena med liknelser som 

kan skapa starka negativa känslor hos läsaren där hon beskriver att transpersoner framstår 
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som ulvar i fårakläder eller trojanska hästar. Lundberg använder det negativa ordet 

obehagligt om att Ekis Ekman inte ber om ursäkt för detta. Hon jämför Ekis Ekmans 

uttalande om att hon själv på samma sätt skulle beskriva arbetarklassen som en samling 

intelligensbefriade slashar. Här används flera värdeord som vågar, ursäkt, kämpa och sedan 

använder hon talesättet: det är ok att trampa i klaveret om en kan säga förlåt. Lundberg 

menar vidare med värderande ord att det är transpersoner som blir utsatta för hot. Hon kan 

förstå att det är utsättande när personer ringer ens arbetsplats, men transaktivisterna står för 

den strukturella utsattheten det här menar Lundberg bemöts som att transaktivisterna är 

stökiga individer- kan ni lugna ner er. Lundberg uppmanar vidare alla som känner sig utsatta 

i debatten att gå vidare. Pathosargumentationen fortsätter med positiva känsloladdade ord som  

gott, gynnar, modet, lär, förlåt, ambitionen, förstå, förstådda, god ton om att det finns en del 

av rörelsen som på riktigt har ambitionen att inkludera transpersoner. Hon avslutar sin text 

med en fråga kan tala till läsarens känslor: Provocerande?  

Judith Kiros - Identitetspolitik och vänsterpolitik är inga motpoler  

Värderande ord 

I sitt val av värderande ord använder Kiros fler positivt värderande ord än negativa, ungefär 

två tredjedelar positiva ord. Hon bygger upp sitt mönster av ordval på flera ställen i texten 

genom att ett eller två ord har negativ klang för att sedan nämna flera positiva.

+ —

solidaritetshandling försöker politisk korrekthet  skuldbelägger 

effektiv erkänner splittrar döljer 

solidariska kamp rasismen utestängs 

naturligt organisera motsättning motsättning 

solidariska solidariteten rasstereotyper  rasism

 antirasistisk feminism  kapitalistiskt rasism

transaktivism antirasism fattigdomen utbredd

antirasistisk feministisk  allvarlig rädd

 engagerad  enas splittra rasifieras 

rätt  antirasism förtryck exploatering 

ser fram emot friktionsfritt stereotyper övergrepp 
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Logos       

Kiros logos bygger främst på fakta som presenteras i Afrobirapporten, som även är bifogad 

som källa i form av en länk i artikeln. Kiros använder denna som ett faktaargument att denna 

visar att fattigdomen inom den afrosvenska gruppen är utbredd och allvarlig. Och ställer detta 

mot att  det inte uppstod en diskussion om detta inom vänsterrörelsen när rapporten utkom för 

att visa på den bristande representationen inom rörelsen. 

Ethos   

Artikeln är mestadels uppbyggd på ehtos vilket går som en röd tråd från början till slut. Hon 

inleder sin artikel med att bemöta Linderborgs negativt värderande ord om motsättningen 

mellan vänsterpolitik och identitetspolitik; egentligen, inte, politisk korrekthet, ”skuldbelägger 

och splittrar”. Kiros svarar själv på frågan med en kort mening; jag tror inte det. Senare i ett 

stycke skriver hon klart och tydligt; ”Jag tänker inte diskutera varje exempel som Åsa 

Linderborg tar upp, utan fokusera på vad jag uppfattar som det centrala: en tänkt motsättning 

mellan vad Linderborg kallar identitetspolitik (feminism, transaktivism, antirasism och så 

vidare) och vänsterpolitik.” I det här citatet ger Kiros en inblick till läsaren av vad hon tycker 

Lindeborg menar med identitetspolitik. Genom ordvalet tänkt så visar Kiros att Linderborgs 

motsättning inte finns i verkligheten utan bara i tanken. Kiros betonar att Linderborg gör 

feminismen  begripliggöra  exploatering förtryck 

visionärt  antirasismen utesluta avfärdar

 jämlikhet förändring politisk korrekthet fientlig

viktigt skapa kritisera cisnormen 

erkännande  utrymme könsförtryck  motsättning 

visioner viktigt

balans öppenhet

nyfikenhet konkret

öppnar upp förståelsen

 breddar feministiska

 potential  solidaritet

styrka potential

+ —
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skillnad på identitetspolitik och vänstern, feminism, transaktivism och antirasism står inom 

parantes för att förklara identitetspolitik. För att styrka sitt etos och trovärdighet hos läsaren i 

frågan genom att beskriva sig själv som både vänster- och antirasistisk, och feministisk 

engagerad. Kiros fortsätter att visar sin trovärdighet och personliga anknytning och närma sig 

läsaren genom att ibland använda vi-form och exempelvis skriva: ”vi kan enas om att vi lever 

i en liberal hegemoni”.   

Pathos     

Pathosargument används i samband med argumentationen om Tomas Ledins medverkande i 

kampanjen Jag är Jason. Ordet solidarisk framkommer tre gånger i samma stycke och kan 

speciellt av kontexten bedömas som ett positivt värderande ord. Den här patosargumenationen 

kan syfta till att skapa en samhörighetskänsla och handlar om hur man bör organisera sig och 

användas som politiskt verktyg. Pathos rör även att identitetspolitik kräver de positivt 

värderande orden öppenhet och nyfikenhet och inte avfärdar exempelvis transfrågor som 

politiskt korrekt, utan att det handlar om överlevnad i en fientlig samtid. Representation av 

transpersoner beskrivs som en viktig del i identitetspolitiken. Kiros skriver att kritisera 

cisnormen öppnar upp förståelsen för könuttryck och med de positiva värderande orden: 

breddar den feministiska analysen. 

Tanvir Mansur - Var inte rädd för kritiken Linderborg, lyssna istället! 
Värderande ord 

Mansur använder flera negativt värderande ord än positiva. Många av de negativa orden 

kommer från Linderborgs egna formuleringar, som exempel använder hon det negativt 

värderande ordet åsiktskorridor. Mansur använder åsiktskorridor men menar att den nu 

rymmer fler röster än innan. 
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förklarar solidarisk värre skällsord 

kamp  lika värde provocerande  överdrivet 

normbrytares antirastiska svårare förskjuta 

tryggt organiserad tolkningsföreträde tystade 

fantastiskt självklart kritiken  åsiktskorridoren 

dialektik möjliggjort beklagar exkluderande
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Logos 

Mansurs logos bygger argumentationen mot Linderborgs kritik om ”åsiktskorridoren”. I 

beskrivandet av kampanjen används positiva ord som nyansera, solidaritet. I liknande logos, 

som även det är ett svar på Linderborgs argumentation använder Mansur ordet lyckade för att 

beskriva Jag är Jason-kampanjen, där han använder sig av Foujan Rouzbehs syn på 

kampanjen, där hon förklarade att Tomas Ledin inte hade samma upplevelser av rasism som 

Jason Diakité. Enligt Mansur tolkades hon då felaktigt, som om hon inte tycker att Ledin kan 

vara antirasist, när det istället handlade om vad mer Ledin kan göra, och följande positiva ord 

används som ansvar, påverka, motverka, hjälpa. Mansur presenterar som logosargument hur 

vita antirasister i USA startade kampanjen ”I am not Trayvon” som ett mer medvetet 

viktigt lyssna missaktande kritiserade 

allierad allierade kritik transfobi 

medvetna lysande homofobi  rasism

nyansera solidaritet åsiktskorridor förstås

antirasisterna lyckade förkastligt utsättas 

antirasist hjälpa hat hot

 allierade omfamna kritiken rasism

lyssna jämlikt diskriminering homogena 

inkluderande rasism utsatt 

rasism  livstid

nedsättande mobbning 

rasistiska normen 

åsiktskorridoren friktion 

kritik normperson 

på grund av rasistisk maktordning 

 rasism rasism

nedsättande  tystar

normens rädda 

kritiken 
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alternativ den första kampanjen som kallades ”I am Trayvon” för att stärka sin argumentation 

med en källa.  

Ethos 

Mansur visar sin ethos genom att texten bygger på kritik mot Linderborgs och 

mediemakthavares tolkningsföreträde. Men visar också på sin position genom att nämna 

kampanjer eller personer han sympatiserar med.  I det andra stycket ger han Linderborg svar 

på tal med hjälp av logos om åsiktspoliser, där han skriver om ”Åsiktskorridoren som inte 

blivit smalare, utan vi är fler som tar plats i den.”  Värderande ord om sociala medier som har 

möjliggjort för miljontals personer att berätta sin historia utan att mediepersoner som tillhör 

normen ska tolka åt dem. Han poängterar flera gånger i sin ethos mot Linderborg, att det är 

viktigt att som normperson lyssna på perspektiv som en själv inte har, och att lyfta fram 

andras röster.   

Ethos avslutas med kritiken mot mediemakthavare som inte ger plats åt olika röster, utan 

enbart sitt eget perspektiv. Om det är något som tystar vänstern, enligt Mansur, och kallar det 

”också en slags identitetspolitik”. Och menar att det är dags att bryta mot detta, att bara 

normens identitet får ta plats och vara den stora uttolkaren av samhällsfrågor. Det stycket 

visar att Mansur positionerar sig mot mediemakthavarna och sällar sig till skaran som tycker 

att identitetspolitikens möjlighet till representation är bra. 

Pathos 

Rubriken bygger på pathos ”Var inte rädd för kritiken, Linderborg- lyssna istället. Samma ord 

återkommer som avslutning i artikeln där Mansur menar att ”istället för att vara rädda för 

kritiken borde vi omfamna den och lyssna. Bara då kan, enligt Mansur, vänstern röra sig mot 

ett jämlikt och inkluderande samhälle.   

Mansurs pathosargument utgår från kritik mot Linderborg och visar genom ordvalen, en vi 

och dem sida. Med flera värderande ord tolkar Mansur Linderborg, ”hon menar överdrivet 

fokus på människors kön, etnicitet eller sexuella läggning gör det svårare att bedriva en 

solidarisk kamp för alla människors lika värde”. Mansur skriver sen att genom att förskjuta 

normbrytarens tolkningsföreträde till ”liberal identitetspolitik”, han använder citationstecken, 
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kan den ”riktiga vänstern” sova tryggt. Genom pathosargumentet tolkar vi det som att Mansur 

menar Linderborgs förminskar personers erfarenheter av förtryck.  

Mansur fortsätter att vädja till läsarens känslor med en fras som känns igen från missnöjdas 

sätt att argumentera ”Det här får man inte säga högt i det här landet längre.” Det kan vara ett 

sätt att vända läsaren mot det Mansur kalla för majoritetssvenskar som beklagar sig när de 

kritiseras för använda ett språkbruk som är exkluderande, missaktande, transfobiskt, 

homofobiskt, rasistiskt.  Mansur vill väcka känslor och skriver att personer som har uttryckt 

sig med ett språkbruk med transfobi, homofobi och rasism, att hoten och hatet är förkastligt 

men inte representativt för kritiken som dessa personer får. Han menar att det är vardag för 

minoriteten som utsätts för rasism, det är symboler för Linderborg, och vardag för andra, 

enligt Mansur. Här argumenterar Mansur om representation med hjälp av pathos.  

Maria Ramnehill - … och om rättigheter 
Värderande ord 

Majoriteten av Ramnehills värderande ord är negativt värderande och används som en 

upprepning av Linderborgs ordval och riktar kritik mot Linderborgs argumentation. Medan de 

positiva orden hör till Ramnehills egen  argumentation och är hälften så många som de 

negativt värderande orden. 

Logos       
Ramnehills logos bygger vidare på Linderborgs argumentation om Kajsa Ekis Ekmans bok 

Varat och varan. Ramnehill menar att Linderborg förminskar debatten och förtrycket av 

transpersoner, enligt Ramnhill handlar det inte om oskyldig okunskap. Enligt Ramnehill 

hävdar Linderborg att transaktivister struntat i Ekmans ursäkt och att detta inte är sant. Här 

presenterar hon fakta om att Ekis Ekman aldrig bett om ursäkt för att stärka sin 

logosargumentation. Det här menar Ramnehill har fått passerat utan att någon reagerat och att 

det är ett tecken på strukturell transfobi och så skriver hon att transpersoner blir ignorerade 

och att det verkar spegla en feministisk historia av transfobi och att transfoba uttalandet 

förminskas och bortförklaras.     

Logos bygger även på svar på tal gällande Linderborgs citat om medfödd vagina som ger 

gemensamma erfarenheter som lönediskriminering, dubbelarbete, högre sjuktal, förminskning 

i det offentliga rummet. Ramnehill menar att Linderborg avfärdar kritiken som cissexism, och 
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”här blir det uppenbart hur viktigt problemet med bristande representation är.” 

Logosargumentet stärks genom att förklara att transkvinnor delar exakt samma erfarenheter. 

Hon ger exempel ”transkvinnor världen över misshandlas, våldtas, hatas, hotas och mördas, 

och förvägras de mest basala rättigheter. 

Ethos 

Ramnehill skriver om transpersoners representation ”att när vi pratar om strukturer blir vi 

ignorerade.” Här stärker Ramnhill sin trovärdighet genom att skriva vi och den personliga 

anknytningen förstärks. Hon kritiserar på så sätt transpersoners representation inom rörelsen, 

”Om vi aldrig får tala om transfobin inom rörelsen, kan vi aldrig på ett vettigt sätt 

tillsammans motverka transfobi utom rörelsen”. Ethos fortsätter med att ”så vi diskuterar 

transaktivisternas ton istället för att motverka transfoba strukturer inom rörelserna” och 

benämner sig här som en del i rörelsen genom vi form och det kan skapa trovärdighet genom 

att visa att hon har inblick i det hon uttalar sig om. 

Pathos  

Ramnehills pathos bygger vidare på inledningens logos, det vill säga Kajsa Ekis Ekmans bok 

Varat och varan, där Ramnehill menar att den liknelse i citatet som Ekis använder ” den 

transexuelle kan tvinga alla att kalla honom kvinna”, grundar sig en liknelse med någon som 

”utan förförståelse tar sig till någon annans attribut”. Ramnehill menar att Ekis ”hon använde 

aldrig orden ursäkt eller förlåt”. Ethos byggs på med pathos i resonamanget om att 

transpersoner blir ignorerade. Och att transpersoner har skrikit och skrikit.  

I ethos svarar Ramnehill på Linderborgs argumentation om de gemensamma erfarenheterna. 

Det här gör hon kombinerat med pahtos och ställer sig personligen till Linderborg och menar 

”hade Linderborg brytt sig om att lyssna hade hon vetat att transkvinnor delar exakt samma 

erfarenheter”. Det kan tala till läsarens känslor kring hur cispersoner inom vänster och 

feminism behandlar fåran om transpersoners representation. Hon avslutar sin argumentation 

med pathos och menar ”att transliknande identiteter har funnits sedan långt innan feminismen 

skapades”. För att sedan ställa en retorisk fråga med pathos- ”är det inte dags att ta oss på 

allvar nu? Vilken syftar till att tala till läsarens känslor.  
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Nina Björk - Ingen makt är större än den ekonomiska makten  
Värderande ord 

Nina Björk använder lika många positivt värderande ord som negativt. Det är flera ord som 

återkommer som en röd tråd genom texten. De positiva orden upprepas i flera meningar på 

rad för att sedan bemötas med ett negativt ord.

Logos 

Björks logos innehåller få värderande ord och är ett fåordigt resonemang som ändå lyckas 

bygga upp hela artikeln, som baseras på ” jag råkade på ett anonymt blogginlägg på Sverige. 

PK som beskriver det här så bra”. Logos är tydligt undervisande när samma ord återkommer, 

först skriver hon vilka orden är och sedan ger hon exempel på hur orden kan definieras och 

användas. Sedan vad det blir för några följder av de olika tolkningarna. Logos bygger på en 

källa som är en bloggarens uttryck om två typer av makt; ”makt över” och ”makt att”. Enligt 

Björk är vårt samhälle ojämlikt trots människors lika värde. Hon menar att ”identitetspolitik 

kan bara lösa problemet med ”makt att” . För ”makt över” har inte med identitet att göra: det 

har med ens plats i ekonomin.” 

Ethos 

Ethos bygger på Kiros svar på Linderborgs artikel, för att ge en inblick till läsaren återberätta 

Björk med egna ord deras argumentation, hon ställer de två påstående mot varandra, det vill 

+ —

rätt möjligheter motsättning politisk korrekthet 

fri rätt fel kapitalistiska 

bra lättare motsättning hierarki 

 bättre lika värde motsättning oprivilegierade 

lösa behovstillfredsställels

e

saknar ojämlikt

tillfredsställelse lyckats ojämlikt problemet 

möjligheten jämlikt arbetslöshet otillfredsställda 

 jämlikt nackdelar 
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säga om det finns en motsättning mellan identitetspolitik eller och vänsterpolitik,  med de 

värderande orden rätt eller fel, beror på vad målet är med vänsterpolitik för att sedan ge 

svaret. Hon inleder det första förslaget försiktigt med att skriva, ”om målet med vänsterpolitik 

är ett socialistiskt samhälle” för att sedan förklarar vad hon menar ”det vill säga ett 

överskridande av det nuvarande kapitalistiska konkurrenssamhället, tror jag hon har fel”. 

Försiktigheten går över till att vara mer säker med de starka värderande orden ”då finns det 

verkligen en motsättning mellan identitetspolitik och vänsterpolitik”. Sedan beskriver hon 

alternativ två och inleder likadant ”om målet med vänsterpolitik däremot är alla människors 

lika möjligheter att avancera inom det nuvarande samhället” för att sedan förklara,  ”det vill 

säga om målet är fri rörlighet inom en kvarvarande hierarki, tror jag hon har rätt. Då finns 

ingen motsättning mellan identitetspolitik eller vänsterpolitik”    

Genom att tydligt använda liknande ord i sina två påstående och upprepar resonemanget  för 

att sedan pedagogiskt förklara vad hon menar ger läsaren förtroende och visar på vilken 

trovärdighet hon besitter. Skribentens karaktär bygger på att ge en övertygelse kring hela 

argumentationen, retoriska frågor ställs för att sedan svaras på som; hur menar jag? 

Maktperspektivet går som en röd tråd genom hela artikeln. Björk bygger vidare på sin logos 

om ”makt över” och ”makt att”, för att styra läsaren och förklara vad hon menar där hon 

refererar till blogginlägget ”bloggaren skriver om människor som står i kö till ett begränsat 

rum och frågar sig vem som har makten att glida före i kön. ” Sedan använder hon med 

positivt värderande ord, ”vem har lättare att få bostad, att få ett jobb., att göra en klassresa.” 

hon förtydligar sitt resonemang och svarar på sin egna fråga, ”makten att avancera i kön har 

med, och använder sedan bloggarens svar; ”hudfärg, kön, klassbakgrund, sexualitet, utseende 

och kroppsfunktionalitet att göra”.  Detta är ”makt att”. För att sedan förklarar det andra 

påståendet använder hon sig återigen av bloggarens svar angående ”makt över”, som ställer 

flera retoriska frågor med positivt värderande ord; ”Vem kontrollerar bostäderna, jobben, 

produktionen, ekonomiska resurserna, mediekanalerna och statsapparaten? Vad är det 

systemets drivkrafter?  

Sedan förtydligar Björk ännu tydligare i sin ethos med sin egen beskrivning av bloggarens 

uttryck  ”makt att” och ”makt över”, ”Identitetspolitiken kan bara lösa problemet med ”makt 
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att”. För ”makt över” har inte med identitet att göra; det har med ens plats i ekonomin att 

göra. Det har att göra med själva anledningen till att vi producerar det vi producerar”. 

Avslutningsvis målar Björk upp en bild, ”låt oss föreställa oss” där hon närmar sig läsaren och 

vidare förklarar ”där identitetspolitiken verkligen har lyckats” och menar vidare ” vissa 

identiteter ger inte längre nackdelar i kön, i konkurrensen” för att förklara att alla möjliga 

identiteter skulle ha en maktposition, sedan ger hon exempel; ”svarta och vita och hetero och 

homosexuella och cis- och transpersoner”. Sedan ställer hon en retorisk fråga som hon har 

förklarat inledningsvis ”Skulle vi då leva i ett jämlikt samhälle? Som sagt det beror på hur vi 

definierar ett jämlikt samhälle?” Hon förtydligar ”att några, oavsett vilka de är, med 

ekonomisk makt kontrollerar andra människors arbete och behovstillfredsställelse är inte min 

definition på ett sådant”. Detta kan stärka hennes argumentation då hon genom artikeln byggt 

upp sin trovärdighet genom att förklara och reda ut begrepp.  

Pathos 

Björks pathos bygger på hennes påstående med att inledningsvis lägga fram två påstående om 

det finns en motsättning mellan identitetspolitik och vänsterpolitik. När hon skriver ”om 

Kiros har rätt eller fel, tror jag beror på vad vi ser som målet med vänsterpolitik”. Här 

försöker hon styra läsaren genom att väcka engagemang med ord som står i kontrast till 

varandra, det ena positivt laddat rätt som möter fel, som förstärks med ens känslor när Björk 

lägger fram de två alternativen som konflikt.  
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Svar på frågeställningar 

Nu ska vi besvara våra frågeställningar efter vad vi kom fram till i resultatredovisningen. För 

att sedan analysera utifrån vår teoridel. I den här debatten använder skribenterna olika 

språkbruk när det kommer till transpersoners representation. Skribenterna beskriver frågan 

om transpersoners representation som maktmedel eller ej på olika sätt med hjälp av 

värderande ord och argumenttyperna. Senare i kapitlet ska vi koppla detta till hur makt kan 

skapas i språket även i dessa texter. 	  

• Hur använder skribenterna i debatten värderande ord och argumenttyperna 

logos, ethos och pathos? 

I Linderborgs text beskrivs transpersoners representation som något som handlar om 

personliga erfarenheter och därför är liberalt och riskerar att splittra rörelsen. Hon 

argumenterar för att identitetspolitiken utestänger cispersoner som vill vara med och kämpa 

för allas lika värde. Linderborg använder liksom många andra i debatten fler negativt 

värderande ord än positivt. Linderborgs logosargumentation tar upp kritik som uppkommit 

från transaktivister mot feministiska skribenter och konstnärer, och presenterar siffror på att 

99,5 % eller fler av alla kvinnor har samma könsdelar, som kan tolkas som ett faktaargument. 

Ethosargumentationen handlar om Linderborgs roll som kulturedaktör och majoritetsperson, 

vilket hon problematiserar till viss del. Hon nämner många andra skribenter som även dem 

kritiserats från identitetspolitiskt håll för att stärka sin egen trovärdighet. Pathos används för 

att beskriva identitetspolitiken med negativt värderande ord kombinerat med at stärka sitt 

ethos. Till exempel att personer som inte deltar kampen ska känna skuld, samtidigt som de 

inte får vara med om de exempelvis inte är transpersoner.   I Linderborgs artikel finns det 

genomgående drag av pathos, ett effektivt sätt att försöka övertyga läsaren, då det vädjar till 

läsarens känslor. Linderborg är den enda skribenten som använder svåra ord för att stärka sitt 

ethos, speciellt i stycket där hon beskriver hur Kajsa Ekis Ekman har blivit behandlad sedan 

beskrivningen av transkvinnor i sin bok Varat och varan. Linderborg skriver inte rakt ut att 

det är transpersoner som hon beskriver när de svåra orden nämns som ostracisering, 

mccarthyism, stalinism. Linderborg blandar svåra ord med talspråk  till exempel 

beskrivningen om att ”… att 99,5 procent eller fler av alla kvinnor har en fitta och den ger oss 
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en massa gemensamma erfarenheter…”, Samtidigt som Linderborg exkluderar många läsare 

när hon medvetet väljer ord som få känner till. 

Nina Björk är inne på samma spår som Linderborg när hon menar att kampen inte handlar om 

den enskilda individens tillgång till ”makt att” utan att det är den ekonomiska ”makten över” 

som är den verkliga makten som rörelsen bör kämpa mot. Björk använder lika många positivt 

värderande ord som negativa och dessa är återkommande i texten. Björks logos innehåller få 

värderande ord och bygger på ett blogginlägg för att reda ut vad identitetspolitik är. Ethos 

byggs upp med att Björk ger två alternativa argument och sedan motiverar vilket som 

stämmer enligt henne. Hon använder sig av upprepning av blogginlägget, fast med egna ord 

för att på ett pedagogiskt sätt förklara vad som stämmer vilket skapar förtroende. Pathos 

används när hon ställer identitetspolitik och vänsterpolitik mot varandra som rätt eller fel 

vilket är två ord som står i kontrast till varandra och på så vis kan engagera läsaren. Enligt 

Björk handlar inte makt om representation utan om ekonomi. 

Lundberg, Mansur, Ramnehill och Kiros motsätter sig den här beskrivningen och betonar att 

det är viktigt att flera erfarenheter representeras och tas med i analysen av makt. Lundberg, 

Mansur, Ramnehill och Kiros har gemensamt att de kritiserar hur vänsterrörelsen och 

feminismen hittills har misslyckats med att representera bland annat transpersoner. Lundberg 

använder fler negativa värderande ord än positivt. De negativa orden förknippas med den 

motsatta sidan. De positiva orden för att lyfta hennes egna uppmaningar och argument. 

Logosargumenten Lundberg använder bygger på de exempel på fakta som Linderborg 

använde i sin artikel. Även de hot som transpersoner i offentligheten får utstå är 

logosargument då de byggs av fakta. Lundbergs ethos bygger på att hon beskriver sig själv 

som transaktivist vilket kan stärka hennes berättelse om situationen för transpersoner inom 

och utanför feminismen.  Pathosargumenten i texten koncentreras främst kring kritiken av 

Kajsa Ekis Ekman  där de laddade liknelserna om transpersoner som trojanska hästar eller 

ulvar i fårakläder kommer in.  

Kiros använder fler positivt värderande ord än negativa. Kiros logosargumentation bygger 

främst på faktan från Afrofobirapporten som ignorerades av vänsterrörelsen. Ethos ligger i att 

Kiros beskriver sig som både vänster, feministiskt och antirasistiskt engagerad för att styrka 
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trovärdigheten i att hon inte ser en motsättning mellan vänsterpolitik och identitetspolitik till 

skillnad från Linderborg. Pathos används för att med positivt värderande ord beskriva 

identitetspolitikens möjligheter att bredda vänsterpolitik, då identitetspolitikens syn på 

representation kan vara livsviktig för exempelvis transpersoner enligt Kiros.  

Mansur använder fler negativt värderande ord än positiva. Många av den negativt värderande 

orden kommer från Linderborgs formuleringar. Mansurs logos bygger på det som Linderborg 

skriver om åsiktskorridor och bemöts med logos som är motsatt fakta. Mansur ger också 

exempel på vad vita antirasister gjort i USA som alternativ fakta till hur svenska antirasister 

kan engagera sig trots att de inte upplevt rasism själva. Ethos i texten byggs upp av att Mansur 

dels visar sig ödmjuk genom att vara en del av vi, redaktioner med tolkningsföreträde och 

genom att positionera sig mot de, mediemakthavarna. Pathosargumenten börjar redan i 

rubriken där han uppmanar Linderborg att inte vara rädd för kritiken. Hot mot transpersoner 

berörs då han skriver att de hot som debattörer möter inte är representativt mot exempelvis 

den strukturella transfobin.  

Majoriteten av Ramnehills värderande ord är negativt värderande och används för att kritisera 

Linderborgs argument. De positivt värderande orden används till att lyfta fram de egna 

argumenten. Ramnehills logosargumentation bygger på att transkvinnor delar samma 

erfarenheter som ciskvinnor av förtryck. Ethos ligger i att Ramnehill benämner sig som en del 

i det tystade kollektiv som är transaktivister vilket kan skapa en trovärdig inblick i 

situationen. Pathos bygger vidare på logos om vad Ekis Ekman skrivit i sin bok om att ”den 

transexuella kan tvinga alla att kalla honom kvinna”. Vilket är ett starkt negativt påstående, 

och sedan att om Linderborg hade vetat att transkvinnor är utsatta för förryck om hon bara 

brytt sig om att lyssna. 

• Hur skapar skribenterna makt genom språket och hur framställs transpersoners 

representation i debatten om identitetspolitik? 

I analysen framgick att det fanns olika uppfattningar om vad representation av förtryckta 

grupper kan leda till ur makthänsyn. Den ena uppfattningen stod Lindeborg och Björk för. De 

menade att representation inte leder till jämlikhet när det kommer till makt, vilket de andra 
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skribenterna Lundberg, Kiros, Mansur och Ramnehill analyseras mena.  Linderborg och Björk 

ser till skillnad från denna uppfattning inte på representation som en väg till makt för 

förtryckta grupper. Därav påminner Lundbergs, Kiros och Mansurs sätt att resonera mer om 

Stuart Halls syn på representationens makt.   

Representation är enligt Hall (1997) en process som utgår från en uppfattning om 

verkligheten, där mening skapas genom språket. Enligt Hall är makt ”makten att 

representera”,  att ange en  viss verklighetsuppfattning som sann och objektiv. Ett exempel på 

det kan vara olika texter	   inom media som återger olika händelser som kan förstärka de 

föreställningar som finns i samhället om exempelvis kön (Hall, 1997, s. 44 ff). 

Här kan det vara intressant att fråga sig hur skribenterna själva kan skapa makt i språket 

genom vilka  värderande ord de använder samt hur pathos, ethos och logos används i texterna 

om transpersoners representation. Skribenterna har olika utgångspunkter för transpersoners 

representation. Språkanvändningen i texter skapar olika bilder av representation och är en 

följd av maktdiskurser. I den här studien analyseras den heterosexuella matrisen som den 

diskurs som påverkar skribenterna språkbruk. 

Den heterosexuella matrisen beskriver hur vi producerar och reproducerar vår förståelse av 

manligt och kvinnligt, då den säkerställer heterosexualitetens regler genom förbud och påbud. 

Den skapar en påtvingad heterosexualitet som reglerar och skiljer män och kvinnor åt via det 

heterosexuella begäret och får dessa två möjliga könsidentiteter att framstå som naturliga. När 

det heterosexuella begäret skapas genom upprepade handlingar av kroppen och språket 

legitimeras den heterosexuella matrisens och visar på de normativa binära könsidentiteterna. 

Butler menar att de här normerna lär oss att ha en sexuell dragningskraft till det motsatta 

könet, och på så sätt lär oss att säkra våra könsidentiteter utifrån det binära könssystemet. 

Därför skiljer inte Butler som många feminister på biologiskt kön och kulturellt genus, utan 

menar att även det biologiska könet är en följd av kulturella föreställningar utifrån den 

heterosexuella matrisen  (Butler 2007, s.140 ff). 

Winther Jørgensen och Phillip (2000) skriver att för att förklara hur språkbruket i en text 

verkar ur makthänsyn beskriver Fairclough (1995) tre dimensioner. Textens dimension, den 

diskursiva nivån och den sociala praktiken. De tre dimensionerna är beroende av varandra och 
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verkar inte separat från varandra.  Den första delen handlar om textens inre egenskaper. Här 

studeras det hur en text kan konstruera en version av verkligheten och sociala identiteter och 

även sociala relationer genom ordval, som innehållet av ett typiskt mönster eller språkbruk för 

en diskurs och exempel på hur dessa tar sig i uttryck inom diskursen (Winther Jørgensen & 

Phillip, 2000, s. 72 ff). 

Den mellersta dimensionen som kallas den diskursiva praktiken berör de produktion- och 

konsumtionsprocesser som kan kopplas till texten. I den här dimensionen visas textens 

intertextualitet som innebär var den kommer från och hur den refererar till andra diskurser och 

texter. En text kan inte undgå andra texter utan  refererar ständigt till varandra i en 

intertextuell kedja, kallad intertextualitet (Winther Jørgensen & Phillip, 2000, s. 77-78). 

Intertextualitet är ett begrepp lånat från Kristeva som Fairclough (1995) använder för att 

förklara hur texter bygger vidare på varandra och att man genom att se detta kan få en 

förståelse för vilken diskurs texterna tillhör. En text kan inte undgå andra texter utan refererar 

ständigt till varandra i en intertextuell kedja. Detta sker i en kommunikativ händelse och 

bygger  på en tidigare situation eller text som har element och diskurser från andra texter.  

Genom att studera intertextualitet är det möjligt att se reproduktionen av diskurser och 

förändring av diskurser genom nya sammansättningar (Winther Jørgensen & Phillip, 2000, s. 

77-78). 

På den diskursiva nivån kan vi se att texterna i debatten fungerar som svar på Linderborgs text 

och använder sig i olika utsträckning av ord och referenser hon tagit upp. I Linderborgs egen 

text nämner hon exempel från andra texter, filmer och böcker som råkat ut för 

identitetspolitikens kritik mot vänsterrörelse och feminism.   

Fairclough menar att alla händelser i text går att spåra tillbaka till den sociala praktiken. Det 

här kan vi göra genom att se undersöka hur diskursen ordnas genom texterna och dessutom 

ser vilka nätverk den diskursiva praktiken tillhör (Winther Jørgensen & Phillip, 2000, s. 76 - 

79). 
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Vår tolkning genom kritisk diskursanalys visar att språkanvändningen skiljer sig åt om 

transpersoners representation i debatten om identitetspolitik. Vi har sett att visa element 

förekommer i texterna, som teman, stil, diskurser, genrer. Skribenterna använder olika 

språkbruk om strukturer, makt, kunskap, erfarenhet,  jämlikhet och alla människors lika värde. 

Skribenternas språkbruk skapar makt genom att det visar på textens innebörd och avslöjar 

bestämda perspektiv på transpersoners representation, det vill säga i vårt fall med ordval och 

argumenttyper, som blev centrala i vår analys. (Bergström & Boréus, 2005, s. 339 ff). 

Vi tolkar det som att Lundberg, Kiros, Mansur och Ramnehill i större utsträckning tror på 

representationens makt att ifrågasätta den heterosexuella matrisen. De skriver om 

identitetspolitik som att de kan främja exempelvis transpersoners representation och i sin tur 

ifrågasätta härskande föreställningar om endast två existerande kön. Det här ifrågasätter 

heterosexualitetens regler, som genom att nämna transpersoners erfarenheter ifrågasätter 

förhållandet mellan de olika hörnen i den heterosexuella matrisen.  Den heterosexuella 

matrisen kan enligt vår tolkning ses som en triangel där varje hörn har en grundläggande 

byggsten som håller ihop figuren. I ett hörn finns könsidentiteten som bestäms när vi föds, det 

vill säga om vi är en flicka eller en pojke. I det andra hörnet finns de sätt som vi förväntas 

uttrycka eller vara, för män handlar det om maskulinitet, för kvinnor handlar det om 

femininitet. Det tredje hörnet består av det heterosexuella begäret, det begäret som de två 

motsatta könen förväntas ha till varandra. Triangeln byggs upp av varje hörn och för att 

formen ska försvinna krävs bara att en av byggstenarna inte är som den förväntas, men andra 

ord när heteronormen bryts eller ifrågasätts. Det är en viktig poäng med matrisen att den inte 

är en fast och oföränderlig triangel, utan snarare känslig för minsta ifrågasättande av något av 

hörnen. 

Winther Jørgensen & Phillip (2000) skriver att det är relationen mellan makt och kunskap som 

utgör Foucaults teori. En diskurs kan förklaras som ett sätt att förstå och tala om världen och 

speglar och påverkar våra identiteter och relationer. Winther Jørgensen & Phillip skriver att 

Foucault menar att kunskap inte bara är en avspegling av verkligheten utan något diskursivt 

där  olika kunskapsregimer anger vad som är sanning. Foucault betonar att det inte är den 

enskilda individen som har eller äger makten, men att den enskilda individen måste anpassa 

sig efter diskursens ramar. Makten är produktiv och blir något som ständigt formar och 
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omformas.  Makten bygger på kommunikation och mellan människor verkar makten genom 

att det finns regler för hur en kan uppföra sig, makt kan studeras utifrån de här 

föreställningarna och där har texten en viktigt roll (Winther Jørgensen & Phillip, 2000, s. 

19-21, 44-45).	  

Tiina Rosenberg (2005) skriver i inledningen till Könet brinner! att Butler använder sig av 

Foucaults teori i sin syn på härskande diskurs och det produktiva och performativa. Med det 

menas att hon anser att en beteckning konstrueras genom handling som i Butlers fall är hur 

könsidentiteten skapas genom upprepande av handlingar, av femininitet eller maskulinitet. 

Den heterosexuella matrisen är ett exempel på en sådan diskurs (Butler, 2005, s. 14-15). 

Enligt Butler (2007) är tanken på könsskillnader mellan kroppar socialt konstruerade och 

visar på hur vi omvandlar en oidentifierad existens till något som är ett kulturellt förståeligt 

genus. Butler beskriver detta som den heterosexuella matrisen som endast innefattar två 

identifierbara kön. Butler menar istället att gränserna mellan de binära könsidentiterna skapats 

av en förhärskande diskurs, den heterosexuella matrisen, där det binära framstår som 

rationellt, universellt och naturligt. I språket finns till följd av härskande diskurs inbyggda 

regler som bestämmer vilka könsidentiteter som finns. Butler anser att feminismen istället 

borde utforska den mansdominerade beteckningsekonomin och på så sätt kritisera sitt eget 

språkbruk som påverkas av denna (Butler, 2007, s. 58-59, 64).  

I vår analys har vi kommit fram till att debatten om identitetspolitik har varit präglad av 

diskursordningen som upprätthåller normen om två kön, den heterosexuella matrisen. Enligt 

Fairlcough är den sociala praktiken beroende av den diskursiva praktiken. I vårt 

analysmaterial skiljer sig språkbruket när det kommer till representationen av transpersoners 

betydelse när det kommer till makten i samhället, alltså den sociala praktiken.  Antingen 

handlar kampen om att bekämpa eller vinna makt via representation av förtryckta grupper i 

samhället, såsom transpersoner. Eller så handlar makt om kampen mot den ekonomiska 

makten. Det baseras på vilka värderande ord och vilka argumentyper som skribenterna använt 

sig av.  

Skribenterna använder olika språkbruk om strukturer, makt, kunskap, erfarenhet,  jämlikhet 

och alla människors lika värde. Skribenternas språkbruk skapar makt genom att det visar på 
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textens innebörd och avslöjar bestämda perspektiv på transpersoners representation, det vill 

säga i vårt fall med ordval och argumenttyper, som blev centrala i vår analys. (Bergström & 

Boréus, 2005, s. 339 ff). 
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Diskussion   
Syftet med den här textanalysen utifrån teorier om genus och representation var att studera 

språkbruket om hur transpersoner representeras och dess maktkonsekvenser i utvalda inlägg 

ur en debatt om identitetspolitik, vänsterrörelse och feminism från november 2014.  

Som teoretiskt underlag använde vi Stuart Halls teorier om representation, Judith Butlers 

heterosexuella matris som genusteori och Norman Faircloughs kritiska diskursanalys för att 

koppla textanalysen till makt och social ojämlikhet. Avsikten med en kritisk diskursanalys är 

att undersöka textens språkliga utformning för att kunna analysera diskursen ursprung. Den 

här debatten rymmer flera texter och diskurser men vi valde att undersöka synen på 

transpersoners representation i feminism och vänsterrörelse då det är ett ämne som är 

intressant att undersöka ur makthänsyn då feminismen och vänsterrörelse själva analyserar 

makt.  Men kanske utan att representera transpersoner.   

Bernadette Barker-Plummer (2013) från avsnittet om tidigare forskning visar genom sin 

diskursanalys Fixing Gwen att det kan saknas ord för att i media beskriva och representera 

transpersoner. Barker-Plummers diskursanalys visar att nya ord behövs för att undvika 

stereotyper (Barker-Plummer, 2013, s. 720). 

Hall (1997) menar att stereotyper skapar det ”normala” och ”det avvikande”.  ”Vi” och ”dem”  

blir naturligt och tas för givet. Orsaken är obalans i makten mellan samhällsgrupper. Det här 

leder enligt Hall (1997) till att vi representerar människor annorlunda från oss själva i 

exempelvis media, till exempel när det kommer till  kön och sexualitet. Representationen kan 

ske på ett positivt eller negativt sätt,  beroende på hur vi uppfattar ”den andra”. Stereotyper 

som uppfattas som onormala tabubeläggs och utsätts ofta för diskriminering i fråga om 

representation (Hall, 1997, s. 257-259). 

Lundbergs och Ramnehills artiklar handlar främst om transpersoners representation och det 

kan även kopplas till Brown från avsnittet om tidigare forskning. De skriver att de som 

transaktivister vill ha ett erkännande från rörelsen.  Brown (2008)  problematiserar vad som 

kännetecknar identitetspolitik och dess roll inom feminismen och vänstern. Inom 

identitetspolitiken finns politiska subjekt som känner sig missnöjda och har erfarenheter av 

förtryck.  Detta skapar frustration hos de utsatta som Brown menar i sin tur kan bli ett 
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destruktivt sätt att göra sin röst hörd. Då utgångspunkten är en kollektiv identitet, som bildats 

av förtrycket kan denna fortsätta existera just för att det bygger på en underordning och blir på 

så vis kvar i sin underordnade position. Brown betonar att det inte är det politiska subjektet i 

sig som är problematiskt utan hur förändringarna ska ske i praktiken. Brown menar bland 

annat att genom minskning av sin ”identitet som den förtryckta” så kan personen bryta sig 

loss från den motsättning som skapas av personers erfarenheter av förtryck. På så vis skapas 

det ett nytt politiskt subjekt som har ett intresse av att föra drivkraftens mål framåt istället  för 

att vara destruktiv (Brown, 2008, s. 11-12, 17 ff). 

Poststrukturalistisk feminisms, däribland Butlers,  vilja att upplösa det man menar är den 

kulturella idén om kön har kritiserats för att splittra det feministiska projektet genom att 

kritisera feminismens själva subjekt, den underordnade kvinnan. Kritikerna hävdar att det 

krävs en kollektiv identitet som kategorin kvinna för att ena kampen, och att den 

poststrukturalistiska synen på makt försummar den sociala och ekonomiska kontexten 

(Freedman, 2003, s.129). 

Linderborg menar att två kön behövs för att göra en grundläggande analys för att förstå hur 

patriarkatet förtrycker kvinnor. Det här kan kopplas till Grosz (1997) ur avsnittet om tidigare 

forskning som menar att feminismen behöver ett enat subjekt för att föra kampen framåt 

(Grosz, 1997).  Grosz diskuterar i boken Space, time and perversion - essays on the politics of 

the body (1997) i kapitlet Rethinking queer subjectivity bland annat varför det finns 

kvinnohat, och frågar varför lesbiska uppfattar homofobi på annat sätt än homosexuella män 

om könsidentitet är flytande som Butler hävdar. Grosz menar istället att i analysen av alla 

typer av förtryck måste det tas hänsyn till de sociala dominansrelationerna och för att förstå 

det förtryckande systemet kunna sätta ord på de förryckta (Grosz, 1997, s. 225-227). 

Edenheim (2008) som  hör till kapitlet om tidigare forskning menar å andra sidan i The queer 

disappearance of Butler (2008) att forskare och skribenter visar att de känner sig hotade av 

ifrågasättandet av den essentiella kvinnan som politiskt subjekt i sin kritik av Butler, och i 

vissa fall hotade av Butlers kritik av heterosexuella normer inom feminismen (Edenheim, 

2008, s.167).  

Den här motsättningen inom feminismen tycker vi oss ha sett framgå  i analysen av debatten. 

Detta syns tydligast i jämförelsen mellan Lundbergs och Linderborgs texter. Där Lundberg 
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kritiserar själva idén om två kön och på så sätt motsätter sig den heterosexuella matrisen, och 

Linderborg efterlyser det enande subjekt med en bestämd könstillhörighet som hjälper oss att 

analysera patriarkalt förtryck.  

Ur avsnittet om tidigare forskning finns teoretikern Riki Lane som tycker att feminism och 

transstudier ska ta hänsyn till båda diskurserna om kön inom feminism. Rick Lane (2009) 

skriver i Trans as Bodily Becoming: Rethinking the Biological as Diversity, Not Dichotomy att 

om feminism och transstudier helt bortser från den biologiska aspekten av könskategorier, kan 

det glömmas bort att teoretisera och problematisera denna del. Lane menar att det finns en 

ängslighet kring den biologiska aspekten och reder ut skillnaden, eller motsättningen mellan 

Butlers och Groszs teorier kring könsidentitet. Grosz gör till skillnad från Butler skillnad på 

det biologiska könet och det kulturellt betingade genuset. Grosz menar att det inte går att 

bortse från det biologiska könet i analyser av makt, medan Butler menar att könet i sig är en 

effekt av den heterosexuella matrisen och konstruerats kulturellt. Lane menar att 

poststrukturalistisk feminism och transstudier avvisar biologiska argument som 

essensialistiska och då med nödvändighet reaktionära. Detta kan enligt Lane skapa en falsk 

motsättning mellan subversiva transidentifierade och konservativa transsexuella (Lane, 2009, 

s.150).  

Det är inte alltid lätt att analysera diskurser som finns i vårt samhälle och olika typer av 

debatter som ständigt cirkulerar i nya medier, så som nätupplagor som ständigt delas och 

länkas, bloggar, twitter. I vår studie utgick vi från synen på tvåkönsnormen med hjälp av 

Butlers teori om den heterosexuella matrisen och de konstruerade könsidentiteterna med 

endast två möjliga kön som skapar en ojämn maktbalans genom att osynliggöra ickebinära 

personer, alltså personer som identifierar sig mellan eller bortom kvinna- man- uppdelningen 

av kön.  Exempelvis transpersoner. 

Syftet med studien var att med textanalys som metod, Stuart Hall om representation, Judith 

Butler om den heterosexuella matrisen som härskande diskurs och Norman Faircloughs 

kritiska diskursanalys som teoretiskt underlag analysera hur makt skapas i språket. 

Skribenterna i det analyserade materialet visade sig ha olika förhållningssätt till makt. Vissa 

menade att transpersoners representation är viktig ur makthänsyn och kan ifrågasätta den 
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härskande diskursen om endast två existerande kön. Andra att representation inte har någon 

större betydelse utan att det är den ekonomiska makten rörelsen bör kämpa mot. 

Det är intressant att fråga sig hur skribenterna som debatterar makt själva kan skapa makt i 

språket genom vilka  värderande ord de använder samt hur pathos, ethos och logos används i 

texterna. I den här debatten använder skribenterna olika språkbruk när det kommer till 

transpersoners representation. Skribenterna beskriver frågan om transpersoners representation 

som maktmedel eller ej på olika sätt med hjälp av värderande ord och argumenttyperna. Det 

är diskursanalysens uppgift att visa hur ojämlika maktförhållanden visas i texter. Det är 

omöjligt att som författare vara helt neutral i arbetet med en kritisk diskursanalys för att vi 

själva reproducerar vissa värderingar samtidigt som vi sedan kritiserar samma beteende hos 

andra då språket i sig är värdeladdat. Diskursanalysens uppgift är inte att lyfta vår egen 

tolkning av analysen som den främsta utan istället se den som en tolkning bland andra möjliga 

tolkningar 

Förslag till vidare forskning 
I den här uppsatsens analys blev resultatet att texterna som analyserades rymde olika 

språkbruk om transpersoners representation.  Det kan det vara intressant att i vidare forskning 

analysera ytterligare texter från vänsterrörelsen och feministiska sammanhang. Vi 

koncentrerade oss på skillnader i synen på ett enande subjekt för feminismen och synen på 

vad representation faktiskt kan leda till ur ett maktperspektiv. Det kan vara intressant att 

utifrån teorin om den heterosexuella matrisen problematisera hur patriarkala och transfoba 

strukturer återfinns inom en rörelse som säger sig motarbeta dem.  

Feminismen brukar diskuteras som en rörelse med flera olika riktningar, men transrörelsen ses 

ofta som en och samma. Det vore intressant att undersöka olika riktningar som uppkommit 

inom transaktivsm och transstudier. I avsnittet om tidigare forskning skriver Barker-Plummer 

(2013) om de stereotypa sätt som transpersoner och transsexuella skildras	  i media. Det hade 

varit intressant att analysera text utifrån dessa stereotyper och försök att rätta in alla identiteter 

efter det binära könssystemet ur ett maktperspektiv. 
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Ett i skrivande stund färskt exempel på varför det är intressant är den offentliga transpersonen 

Caitlyn Jenner. När hennes könskorrigering blev känd för allmänheten genom en intervju, 

dokumentärserie och magasinsomslag hyllades hon och hatades hon på sociala medier. Men 

en mer nyanserad bild gavs också av debattörer, exempelvis Aleksa Lundberg, som hävdade 

att Caitlyn Jenner hade detta handlingsutrymme att komma ut eftersom att hon var vit och rik. 

Att situationen ser annorlunda ut för transkvinnor världen över. Detta kan vara intressant att 

problematisera med hjälp av den tidigare forskning vi använt i den här uppsatsen men också 

med hjälp av postkoloniala feminister som Paulina des los Reyes och Diana Mulinari (2005) 

angående det intersektionella grepp som kan tas på detta.  

För att vidare forskning röra oss närmare vår egen studie är debatten om identitetspolitik och 

meningen med representation av förtryckta identiteter inget nytt. Fler debatter eller fler 

debattinlägg kan analyseras  för att se vilka som skriver under på Halls definition av 

representation som ett maktmedel och vilka som tycker att det är sekundärt till den 

ekonomiska makten. 	  

Analysen av den debatt som gjorts i den här studien hade kunnat breddas genom att analysera 

inlägg i sociala medier som Twitter, då	  det finns de som hävdar  att sociala medier är ett nytt 

maktmedel för tidigare exkluderade identiteter att göra sin röst hörd.  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Bilagor 

Bilaga	  1.	  Åsa	  Linderborg:	  Det	  ska	  fan	  vara	  politiskt	  korrekt	  
Åsa	  Linderborg: Åsiktspoliserna förgiftar debatten om ras och kön. 

Jag ska i det följande försöka tänka högt. Ämnet jag vill diskutera – identitetspolitik – är så 
komplicerat att jag inte har mer än frågor. Jag vill ändå skissa ett underlag för vad jag hoppas 
kan bli en konstruktiv debatt. 

Jag	  betecknar	  mig själv som politiskt korrekt. Det vill säga, jag strävar efter att verka för alla 
människors lika värde och möjligheter oavsett kön, etnicitet, ras (om vi nu ska använda det 
ordet), sexuell läggning, funktionsnedsättning etc. Till definitionen av PK brukar aldrig 
kategorin klass räknas – det blir lätt så när vänstern ska samsas med liberalerna – men jag är 
även klassmedveten.  
Naturligtvis bär också jag fördomar, och självklart kan jag agera egennyttigt i en rad 
situationer, men jag försöker vara så solidarisk jag kan. Det gör, vågar jag påstå, de flesta PK-
människor. Ofta stökar yttrandefriheten till det, det är ju lättare att vara PK om man tycker att 
fördomsfulla uttalanden ska förbjudas, men ibland tvingas man gå de ideologiskt delikata 
brottningsmatcherna. 

Alla	  som	  kallar sig demokrater och humanister måste vara politiskt korrekta, annars är man 
egentligen nåt annat, men några har intagit positioner som känns omöjligt stelbenta. Ofta 
bygger de på misstroende, där man vägrar erkänna någons goda intentioner. Klimatet börjar 
likna det som fanns inom vissa vänsterkretsar på 70-talet; en dogmatism som resulterade i 
utrensningar. Det politiskt korrekta börjar slå över i ett slags polisiärt medvetande. Jag ska ta 
några exempel: 

I	  boken Varat	  och	  varan kallar Kajsa	  Ekis	  Ekman dumt nog en transkvinna för ”han”. Man 
kan tolka det som ett utslag av transfobi. Eller också kan man se det som ett utslag av 
okunskap. Det justa måste ju vara att åtminstone pröva den generösa tolkningen, okunskap, 
och Kajsa Ekis Ekman har också gång på gång sagt att hon använt fel pronomen, men det har 
inte godtagits.  

På	  interna<onella	  kvinnodagen organiserade Maria	  Sveland en stor afton på Södra teatern, 
som utsattes för bojkott av vissa transpersoner och feminister eftersom Kajsa Ekis Ekman var 
en av talarna. De ordnade därför ”en alternativ festival”, då de som transpersoner ”inte kunde 
känna sig trygga i det feministiska rummet” om Ekis var där.  
Det var även bojkott i Malmö, när Kajsa Ekis Ekman var inbjuden av Socialistiska läkare, 
Vänsterpartiet, Fi, RFSL med flera. 

Kri<ken	  har	  också handlat om att Kajsa Ekis Ekman skriver att transkvinnan approprierar 
(tillgodogör sig) kvinnlighet såsom vita kan appropriera svarta etc. Även här har hon 
nyanserat sig – det var en fullkomligt missriktad liknelse som skulle förklara nånting helt 
annat – men det räcker inte.  
Det har också förekommit kritik mot att Kajsa Ekis Ekman främst skriver om ciskvinnor som 
prostituerar sig, när det också är vanligt att transpersoner gör det. (En cisperson är en person 
som entydigt är och alltid av omvärlden har definierats som antingen man eller kvinna och är 
motsatsen till en transperson.)  
Det är en kritik som borde drabba fler än Ekis. Samtidigt är det svårt att förstå hur hon i det 
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här fallet ska agera, eftersom det finns en maxim som lyder: ”Prata inte om oss. Prata med 
oss. Tala ALDRIG för oss”.  
Till saken hör också att Kajsa Ekis Ekman kritiserat surrogatmödraskap, vilket retat upp 
framför allt den liberala delen av hbtq-rörelsen.  
Med andra ord: här finns både en besvärande slarvig begreppshantering och en ideologisk 
konflikt. 

Kajsa	  Ekis	  Ekman är bland annat kolumnist i ETC. Den redaktionen blev i våras, fyra år efter 
att boken kom ut, kontaktad med krav på att Ekis ska sluta skriva där. På Twitter har följande 
repression formulerats: den som länkar till en artikel av Ekis får gult kort, två länkar ger rött. 

EAer	  8	  mars-‐eventet blev det en infekterad debatt på sociala medier där personer som tog 
ställning för Ekis fick anonyma meddelanden; om de inte ändrade sig skulle deras 
arbetsgivare kontaktas och de skulle förlora jobbet.  
Ostracisering, mccarthyism, stalinism … kalla det vad som helst, men den som kräver att en 
meningsmotståndare ska uteslutas ur den sociala gemenskapen eller ropar på yrkesförbud kan 
aldrig nånsin bli trovärdig när hen snackar sig varm för mänskliga rättigheter. 

Iden<tetspoli<ken	  har	  en massa begrepp som är svåra att hantera för den som inte själv är 
aktiv i diskursen. De språkliga blindskären finns överallt, det är många som trillar dit trots att 
de inte vill annat än vara empatiska och solidariska. Men begreppen rymmer också 
kategoriseringar som ibland snarare döljer än synliggör maktstrukturerna.  
Nina	  Björk skrev en artikel i Dagens Nyheter om förlossningsvården och kvinnor som föder 
barn. Den ansågs i sociala medier för cisnormativ eftersom även män kan föda barn (det vill 
säga män som tidigare har definierats som kvinnor och som har behållit sitt könsorgan). 

Liv	  Strömquist är aktuell med seriealbumet Kunskapens	  frukt, som handlar om ”det som 
brukar kallas för det kvinnliga könsorganet”. Även hon har anklagats gå cisnormativitetens 
ärende. Det hjälper inte att skriva ”det som brukar kallas”, hon anses ändå gnugga in att det 
bara är kvinnor som har slidor, när det faktiskt också kan vara människor som är män som har 
det.  
Jag kan förstå att transpersonerna känner sig exkluderade, men faktum är att 99,5 procent eller 
fler av alla kvinnor har en fitta och den ger oss en massa gemensamma erfarenheter såsom 
lönediskriminering, dubbelarbete, högre sjuktal, förminskning i det offentliga rummet etc.  
Det är klart att transkvinnor är kvinnor och transmän är män, men kan vi inte prata om snopp 
och snippa förnekar vi könsförtrycket. Då kan vi heller inte prata om patriarkatet eller ens 
kämpa för jämställdhet.  
Det finns också identitetspolitiker som menar just det: ordet jämställdhet ska bort, eftersom 
det implicerar män och kvinnor som ”naturliga” och givna kategorier.  
Då blir det inte mycket kvar av feminismen. Och det blir inget kvar av vänsterns systemkritik 
när allt kokar ner till en extremindividualistisk mikronivå. Liberalism, helt enkelt. 

Iden<tetspoli<kens	  kärnbudskap	  är att fördomarna existerar hela tiden. Det är ju helt sant, 
och jag var för ett par år sen ärlig nog att formulera mina egna, med anledning av Ruben	  
Östlunds Play. Filmen, menar jag, förstärker den koloniala blicken på svarta på ett sätt som 
raserar hundra års antirasistisk kamp; när jag kom ut ur biosalongen flashade min hjärna 
hundratals stereotyper. Det är alltså utifrån en antirasistisk (och klassmässig) ståndpunkt som 
jag avskyr den filmen. 
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DeOa	  gör	  aO jag nu anklagas på en rad olika ställen för att ha rasistiska fördomar varje gång 
jag ser en svart: Åsa	  Linderborgs kritik mot Alice	  Bah	  Kuhnke handlar egentligen inte om att 
kulturministern är inkompetent, utan om att hon är svart.  
Med den argumentationstekniken finns det inga möjligheter att diskutera över huvud taget. 
Det offentliga samtalet mördas.  
Om man gör hudfärg av allt, ser man inte makten om den för en gångs skull inte är vit. Om 
man gör frågan om representation överordnad, döljer man de ideologiska (och klassmässiga) 
motsättningar som trots allt finns. Alla svarta strävar inte åt samma håll och har inte samma 
socioekonomiska intressen. 

För	  mig	  som socialist är alla människors lika värde och möjligheter en självklarhet, det är 
själva frigörelseprojektet. Men identitetspolitiken såsom den ser ut nu börjar få en kraftig 
liberal slagsida. Det är för övrigt symptomatiskt för hela vänsterrörelsen, vilket gör att många 
identitetspolitiker som egentligen är liberaler kan kalla sig för vänster samtidigt som många 
liberaler tycker att vänstern genom identitetspolitiken helt har spårat ur. 

Det	  är	  mer liberalt än vänster att göra representation till en fråga om hudfärg och inte 
struktur. Det är det som gör att vi fastnar i symbolerna – Lilla	  hjärtat, negerboll – som 
visserligen är nog så viktiga, men som aldrig vidgas till att handla om levnadsvillkoren i 
Gottsunda. Vi stirrar oss blinda på avvikelserna i ett enskilt verk – en författare som gjort fel 
när hon tror att hon gjort rätt kan man bannlysa – i stället för att titta på en hel strukturnivå. 
Det är mycket enklare, en bok kan man kasta bort, men att välta ett helt förtryck över ända 
kräver en politisk insats av ett annat slag än det liberalerna är beredda till. 

Representa<onsfrågan	  är	  vik<g, men den är begränsande på ett i grunden liberalt manér. För 
den enskilda individen kan den vara framkomlig och som symbol är den viktig, men den kan 
aldrig lyfta ett helt kollektiv. På samma sätt har inte min individuella klassresa varit en väg för 
hela arbetarklassens uppåtstigande. Visst kan man kvotera in kvinnor i bolagsstyrelserna, men 
det är likt förbannat en bolagsstyrelse.  
Samtidigt som identitetspolitiken gör frågan om representation överordnad slår den stenhårt 
mot alla stereotyper. Även det är lätt att ställa upp på. Jag plågas själv av alla 
schabloniseringar av arbetarklassen, oavsett om de kommer från höger eller vänster.  
Men även här kan det polisiära medvetandet slå till. 

Nyligen	  ville	  några stoppa Ulrich	  Seidls film Paradis	  Kärlek från SVT:s tablå. Den anses 
fördomsfull då den skildrar svart manlig prostitution i Kenya.  
Det här påminner om den feministiska filmkritiken på 90-talet, som handlade om att man 
aldrig får skildra kvinnor som offer. Men problemet är ju att kvinnor ofta är offer. Det står inte 
i motsättning till att också visa starka kvinnokaraktärer. 

 Om	  kulturen	  inte kan behandla hur svarta utsätts för rasism på arbetsmarknaden, då 
osynliggör vi ett förtryck. Samtidigt blir det ett problem om svarta inte också skildras på 
andra sätt. Det är därför det är bra att Alice Bah Kuhnke är minister och Obama president, 
eftersom den sortens representation får oss att associera svarta till en massa olika saker. 

Ett stort problem med identitetspolitiken är att den allt ivrigare skuldbelägger och splittrar. 
Man ska känna skuld för att man inte deltar i kampen, samtidigt som man inte får vara med 
för att man inte fattar hur det är att vara svart, homosexuell, transperson etc. Håll käften 
Tomas	  Ledin, du är inte Jason, kom inte här och vifta med ditt pass! 
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Människor	  som	  vill vara solidariska får höra, att du saknar empirisk erfarenhet och därmed 
empatisk förmåga att förstå de här frågorna. Men vilka kamper får jag som vit heterosexuell 
människa då vara med i? Vad vinner kampen på att Tomas Ledin stannar hemma och håller 
käft? 
Alla erfarenheter går inte att förklara för andra, men vi måste lita på att alla ändå har 
ambitionen att förstå. Det är skillnad på personlig erfarenhet, ideologi och samhällsstruktur. 
Fattar vi inte det omöjliggörs all solidaritet och därmed massrörelse. Världshistorien hade sett 
annorlunda ut. Man kan ta patent på erfarenheter, men man kan aldrig ta patent på kamp. 

Den	  här	  texten kan säkert läsas som att jag i egenskap av vit vänstermänniska vill sätta upp 
riktlinjerna – att jag är auktoritär, helt enkelt – och det är möjligt, men vi måste ändå kunna ha 
en diskussion om vad kampen ska handla om. Menar vi allvar med att förtrycket är en struktur 
(och inte bara en fördomsfull kultur) som ska ändras, måste vi arbeta brett.  
Frågan är komplicerad och jag har säkert förenklat den på en rad punkter, men det bekymrar 
mig inte i stunden. Jag hoppas att dialektiken, det vill säga viljan till att diskutera oss framåt, 
ska segra över det polisiära medvetandet. Det enda jag möjligen kan be om ursäkt för, är att 
jag inte skrivit den här texten för länge sen. 

Åsa Linderborg	  

Bilaga 2. Aleksa Lundberg: Ja, transaktivismen är ARG 

Åsa Linderborgs omdebatterade text  i Aftonbladet i fredags har satt fart på vänsterrörelsens 
inneboende transfobi. I sociala medier kritiseras transröreslen för att splittra vänstern och i 
etablerad media skriver ciskönade debattörer så tangenterna ryker. Från transaktivisternas 
horisont är det tyst. 

Men här kommer nu ett inlägg från ett transperspektiv. 

En av de debatter Linderborg kritiserar är den om Liv	  Strömquists seriebok ”Kunskapens 
frukt”, vilken vissa transfeminister menar vara cisnormativ. De önskar en mer transmedveten 
serie om fittan. 

”Jag kan förstå att transpersonerna känner sig exkluderade, men faktum är att 99,5 procent 
eller fler av alla kvinnor har en fitta och den ger oss en massa gemensamma erfarenheter 
såsom lönediskriminering, dubbelarbete, högre sjuktal, förminskning i det offentliga rummet 
etc.” skriver Linderborg. 

Eftersom jag själv länge varit förblindad av tvåkönsnormen kan jag förstå om det verkar som 
att transpersoner är en extremt liten del av mänskligheten, och att transkampen endast är till 
för en liten minoritet. Men faktum är att transaktivism inte enbart frigör transpersoner, den 
analyserar också det heteronormativa patriarkala förtrycket vilket fängslar oss alla, och 
öppnar upp för nya vägar till identifikation bortom tvåkönsnormen. Vi behöver ta till oss den 
kunskap transperspektivet ger för att förstå hur patriarkatet härskar i sin helhet. 

Uppdelningen ”kvinna – man” är grundförutsättningen för att ”ett kön” ska kunna förtrycka 
”ett annat”. Tvåkönsindelningen avhumaniserar oss och gör oss till samhälleliga soldater, med 
skilda uppgifter att utföra, baserade på biologisk könstillhörighet. Vi är beroende av att veta 
den andres ”kön” för att avgöra var på hierarkitrappan vi ska placera denne. 

� 	  60

mailto:asa.linderborg@aftonbladet.se
http://story.aftonbladet.se/politisktkorrekt


Att ständigt ifrågasätta antagandet – att de med inåtkön är kvinnor och att de med utåtkön är 
män – gör det svårt för orättvisa patriarkala strukturer, vilka förtrycker genom förförståelsen 
om vem som är vad, att få fäste. 

Det är alltså inte bara transpersoner som gynnas av att den bredare debatten blir 
transinkluderande, vi kommer alla lättare kunna lösgöra oss från fördomsfulla antaganden – 
vilka baseras på biologisk könstillhörighet. Fler kommer också ges möjligheten att reflektera 
kring sin egen könsidentitet och/eller könsuttryck. 

Så kommer vi till den infekterade debatten om Kajsa	  Ekis	  Ekmans uttalanden. Här behövs 
först lite historisk fakta om vad som är konfliktens kärna: 

Huruvida transpersoner, främst transkvinnor, ska få delta i feministiska sammanhang – och i 
separatistiska rum ha rätt att själva få definiera sin identitet – är inte en nyligen uppkommen 
debatt. Den har pågått sedan 1980-talet. I början av 2000-talet eskalerade konflikten i Sverige, 
då Kvinnohuset i Stockholm valde att brutalt exkludera transkvinnor. Till exempel uteslöts en 
av organisationens grundare, av anledningen att hon föddes med snopp. 

Ka<nka	  Ström, en av personerna bakom beslutet,  gav uttryck för följande åsikter i en intervju 
i tidningen Kom	  ut 1999: 
– En del av kvinnoförtrycket utgörs också av alla de sätt varpå män torterar den biologiska 
kvinnokroppen, till exempel genom påtvingat moderskap och alla former av sexuellt våld. 
Transsexualism är en del av det reaktionära bakslaget mot feminism, i synnerhet mot lesbisk 
feminism. 

Tidigare i år intervjuades etnologen och forskaren vid Uppsala Universitet, Signe	  Bremer, av 
Feminis<skt	  perspek<v	  om den djupt rotade bilden av transpersoner som ”illvilliga trojanska 
hästar”. Kajsa Ekis Ekman hoppade på detta åsiktståg genom att i sin bok ”Varat	  och	  varan”,	  
från 2010, skriva följande två påståenden:  
1.”Den transsexuelle kan tvinga alla att kalla honom för kvinna och samtidigt ha noll 
förståelse för kvinnosaken”.  
2. “Det viktiga här är att ge sken av att sudda ut gränser och samtidigt upprätthålla dem: den 
andre är inte jag, men den andre är någon jag kan klä ut mig till.” 

Den första meningen är i dag borttagen och Ekis Ekman har svarat på kritiken i Feministiskt 
perspektiv: 
– Och visst, jämförelsen med trans hör inte hemma där eftersom de andra liknelserna handlar 
om personer som tar temporära identiteter. När man ser den urklippt ser den verkligen taskig 
ut, särskilt detta med att tvinga, och det är ju inte alls mitt ärende, att klanka ner på 
transpersoner. 

Om den andra meningen svarar hon såhär:  
– Ja, fast det här handlar inte om trans över huvud taget. Det här handlar om kulten av horan. 

Ekmans resonemang är onekligen inspirerat av synen på transpersoner som några slags ulvar i 
fårakläder. Därför blir det obehagligt när hon inte rakt ut ber om ursäkt. Om jag skulle uttala 
mig om arbetarklassen som en samling intelligensbefriade slashasar, vilka gör vad som helst 
för en tusenlapp, då vågar jag påstå att de flesta skulle fortsätta kritisera mig om min ursäkt 
löd “När en ser det urklippt ser det verkligen taskigt ut, och det är ju inte alls mitt ärende att 
se ner på arbetare.” Vad bra, men varför sa du det då? Be om ursäkt och låt oss kämpa 
tillsammans i fortsättningen. Det är ok att trampa i klaveret om en kan säga förlåt. 
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Politisms chefredaktör, Eric Rosén, ger sig också in i debatten. Han menar att Ekis Ekman blir 
utsatt på grund av att några transaktivister krävde att hennes anställning på tidningen ETC 
skulle upphöra. 

På individuell nivå kan jag förstå att det känns utsättande när personer ringer ens arbetsplats 
och kräver ens avgång. På en strukturell nivå är det dock transaktivisterna som står för 
utsattheten. Vissa lever med hot som är svåra att tolka ifall “Du ska bort” betyder “Du ska dö” 
eller bara ”bort från debatten”. Hoten kan komma från vänstermän via personliga mail eller 
offentliga statusar.  När en mening, som den i Ekis Ekmans bok, får passera obemärkt och de 
högljudda protesterna möts med “kan ni lugna ned er” – i värsta falla hot – då är det inte fråga 
om stökiga individer. Det handlar om en transfob struktur. 

Eric Rosén skriver att i stället för varandra bör vi rikta in oss på våra verkliga politiska 
motståndare. Harald	  Mix och gänget. Jag vill också rikta fokuset dit. Men vems perspektiv är 
det som ska stryka på foten för att kunna fokusera på annat? Transpersonernas. 

Jag vill dock uppmana alla som känner sig utsatta i debatten att gå vidare. Vi kommer inte 
längre. Det finns de som inkluderar och förstår transperspektivet. Transaktivister: Rikta 
fokuset dit! 

Sist men inte minst vill jag kommentera debatten om “Lilla hjärtat”, som är en karaktär vilken 
bygger på en rasistisk nidbild av svarta. Dessa bilder har vita använt genom åren för att 
avhumanisera mörkhyade personer. Oavsett om illustratören i fråga ville gott så anslöt hon sig 
– ja, omedvetet – till en struktur som gynnar  vita på bekostnad av rasifierade. Vilka är de 
utsatta i situationen? Är det verkligen illustratören det är synd om? Återigen, det är okej att 
trampa i klaveret om en lär sig av misstagen, och har modet att säga förlåt. Inte “Oj, jag visste 
inte.. Jaja, så farligt var det väl inte.” Utan förlåt. 

Jag bollar härmed tillbaka uppmaningen Åsa Linderborg gav i fredagens krönika: Vi får lita 
på att de flesta har ambitionen att förstå och vilja bli förstådda. Om några är högljudda, sätt 
dig in i vad det gäller. Alternativt himla med ögonen och lägg fokus på annat. Var ska en 
debatt om god ton leda? Vems perspektiv ska stå över någon annans? 

För att befinna oss i det här känsliga, men kreativa, samhällsbygge – med oss själva som 
främsta byggstenar – rekommenderar jag terapi. Jag går själv en gång i veckan och möter 
ständigt mina rasistiska, transfoba och kvinnofientliga inre strukturer. 

Alla är benägna att gynna de redan privilegierade och frysa ut de redan utsatta. Detta behöver 
vi erkänna för oss själva, i stället för att ställa oss i vägen för ett samhälle där alla får vara 
med. 

Inte nästan alla. Alla. 

Provocerande? 

Bilaga 3- Judith Kiros: Identitetspolitik och vänster- politik är inga 
motpoler 

Vem är egentligen Jason? Inte Tomas Ledin i alla fall. Men vad beror det på? Är det för att 
identitetspolitiken, som Åsa Linderborg skriver i sin artikel om politisk korrekthet, 
”skuldbelägger och splittrar” (Aftonbladet 7/11)? 
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Jag tror inte det. 

Diskussionen kring Tomas Ledins medverkande i kampanjen var denna: Döljer den här 
solidaritetshandlingen det kampanjen försöker blotta, det vill säga den strukturella rasismen? 
Hur kan en mer effektiv kampanj se ut – en som erkänner att vi behandlas olika, att Jason gick 
med pass på fickan medan vita personer lämnade sina hemma? 

Kort: folk utestängs inte när de vill vara solidariska med en kamp de inte naturligt ingår i. 
Däremot problematiseras det ofta hur man bör organisera sig för att vara solidarisk. Hur kan 
solidariteten användas som ett politiskt verktyg för att blotta makten? 

Jag	  tänker	  inte	  diskutera	  varje exempel Åsa Linderborg tar upp, utan fokusera på vad jag 
uppfattar som det centrala: en tänkt motsättning mellan vad Linderborg kallar identitetspolitik 
(feminism, transaktivism, antirasism och så vidare) och vänsterpolitik. En motsättning jag, 
som både vänster- och antirasistiskt och feministiskt engagerad, inte ser. 

Vi kan enas om att vi lever i en liberal hegemoni. Radikal politik omvandlas snabbt till att ha 
rätt frisyr, använda rätt ord och problematisera sin musiksamling. Och antirasism blir – delvis 
på grund av medielogiken – oftare frågan om representation och rasstereotyper än om hur 
rasism och klass samverkar inom ett kapitalistiskt system. 

Men vem bär egentligen ansvaret för det? 

När Afrofobirapporten publicerades i februari såg jag fram emot en diskussion om klass och 
rasism mot svarta i Sverige. Fattigdomen inom den afrosvenska gruppen är utbredd och 
allvarlig. 

Den diskussionen kom inte – inte heller från vänstern. Är vänstern rädd för att splittra rörelsen 
genom att prata om hur klass könas, rasifieras, levs? Och vad har man då för bild av arbetaren 
och vilka kroppar som friktionsfritt kan ingå i vänsterrörelsen? 

Precis som feminismen är andra identitetspolitiska analyser eller organiseringsmetoder 
verktyg för att begripliggöra förtryck och exploatering. Och precis som inom feminismen kan 
målet vara praktiskt (representation) och visionärt. Antirasismen, exempelvis, kan mycket väl 
handla om stereotyper. Men den kan också handla om upplösandet av ett system som 
rättfärdigar övergrepp mot och exploateringen av icke-vita kroppar. Inte jämlikhet, utan 
radikal förändring. 

Under tiden är det viktigt att arbeta både i nuet och för framtiden, att skapa en bred rörelse. 
Och för en bred rörelse krävs ett erkännande av hur strukturella förtryck reproduceras både 
inom rörelsen (vilka frågor får utrymme och varför?) och i samhället i stort (var sammanfaller 
våra visioner och intressen?). 

Just nu är det viktigt att hitta en balans mellan praktiskt arbete – vad vi kan göra nu, och för 
varandra – och systemkritik. Vi har inte råd att låta det ena utesluta det andra. 

Men	  deOa	  kräver	  öppenhet, och nyfikenhet. Folk inom både högern och vänstern avfärdar 
exempelvis transfrågor som politisk korrekthet, utan att se att det handlar om någonting 
mycket konkret: överlevnad i en fientlig samtid. 

Att kritisera cisnormen (att alla ska identifiera sig med det kön de tilldelas vid födseln) öppnar 
upp förståelsen för könsförtryck och breddar den feministiska analysen. Det gör plats för fler 
kroppar och uttryck. 
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Jag ser ingen motsättning, bara potential för solidaritet och styrka. En potential vi inom 
vänstern bör ta vara på. 

Judith Kiros 

Bilaga 4. Tanvir Mansur: Var inte rädd för kritiken, Linderborg – lyssna 
istället 
Åsiktspoliserna	  förgi?ar	  debaAen	  om	  ras	  och	  kön,	  skrev	  Åsa	  Linderborg	  i	  en	  uppmärksammad	  text	  i	  
A?onbladet	  i	  fredags.	  Hon	  menar	  aA	  taket	  i	  vänsterdebaAen	  är	  för	  lågt	  idag. 
	  	  	  Så	  nu	  tas	  diskussionen	  vidare	  i	  Dagens	  ETC.  
	  	  	  Först	  ut	  är	  Tanvir	  Mansur,	  som	  menar	  aA	  det	  som	  av	  vissa	  upplevs	  som	  en	  avsmalnad	  åsiktskorridor	  
egentligen	  handlar	  om	  befogad	  kriTk	  mot	  eA	  språkbruk	  med	  transfobi,	  homofobi	  och	  rasism.	  

För en socialist finns det inget värre skällsord än ”liberal”. Därför är det särskilt provocerande 
när Åsa Linderborg förklarar att det är liberalt att använda individers identitet som ett sätt att 
analysera maktstrukturer. Hon menar att ett överdrivet fokus på människors kön, etnicitet eller 
sexuella läggning gör det svårare att bedriva en solidarisk kamp för alla människors lika 
värde. 

Genom att förskjuta normbrytares tolkningsföreträde till ”liberal identitetspolitik”, kan den 
”riktiga vänstern” sova tryggt. 

Hon, och många andra, känner sig tystade av kritiken från sociala medier. Åsiktskorridoren 
påstås bli allt smalare. Med andra ord: ”Det här får man inte säga högt i det här landet längre.” 
Argumenta<onen	  är	  bekant.	  Majoritetssvenskar	  beklagar	  sig	  över	  aO	  de	  inte	  längre	  kan	  
uOrycka	  sig	  på	  eO	  säO	  som	  är	  exkluderande	  eller	  missaktande	  utan	  aO	  bli	  kri<serade.	  Ökad	  
kri<k	  mot	  eO	  språkbruk	  med	  transfobi,	  homofobi	  och	  rasism	  likställs	  med	  en	  avsmalnad	  
åsiktskorridor.	  Det	  är	  förstås	  förkastligt	  aO	  utsäOas	  för	  hat	  och	  hot	  som	  debaOör,	  men	  det	  
är	  heller	  inte	  representa<vt	  för	  kri<ken	  som	  dessa	  personer	  får.	  

Den antirasistiska debatten i Sverige är idag främst fokuserad på organiserad rasism, som 
Sverigedemokraterna, snarare än strukturell diskriminering. En förklaring till det är just att 
redaktionerna i landet är så homogena. De skriver om en rasism som är mer synlig för 
majoriteten, än den som sker i vardagen för minoriteten som blir utsatt för rasism. Det som 
bara är ”symboler” för Linderborg, det är vardag för andra. Det som bara är ett bakverk för 
vissa, det är en livstid av nedsättande ord, mobbning och rasistiska tillmälen för andra. 

Sociala medier har idag möjliggjort för miljontals personer att berätta sin egen historia utan 
att mediepersoner som tillhör normen ska behöva tolka det åt dem. Det är fantastiskt. 
Åsiktskorridoren har inte blivit smalare, utan vi är fler som tar plats i den. Det är självklart att 
det uppstår friktion när fler röster delar på talutrymmet. Genom kritik mot varandras 
perspektiv kan vi också skapa den dialektik som Linderborg efterfrågar. Därför är det viktigt 
som normperson att lyssna på perspektiv som en själv inte har, och att lyfta fram andras 
röster. Det kallas också att vara “allierad” i en rörelse. 

Det allierade kan göra är att vara medvetna om vilka privilegier de har. Ett lysande exempel 
på det var när vita antirasister i USA startade kampanjen ”I am not Trayvon”. De ville 
nyansera debatten om solidaritet med det svarta mordoffret Trayvon Martin, där den första 
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kampanjen kallades ”I am Trayvon”. De vita antirasisterna påpekade att de inte alls hade 
samma erfarenheter som Trayvon och aldrig skulle kunna utsättas för samma systematiska 
orättvisor. De allierade använder sin position och plattform för att visa hur de själva får vissa 
fördelar på grund av en rasistisk maktordning i samhället. 
Foujan	  Rouzbeh	  bemöOe	  på	  samma	  säO	  den	  lyckade	  ”Jag	  är	  Jason”-‐kampanjen	  och	  
förklarade	  aO	  Tomas	  Ledin	  inte	  hade	  samma	  upplevelser	  av	  rasism	  som	  Jason	  Diakité.	  Det	  
tolkades	  då	  felak<gt	  som	  aO	  hon	  inte	  tycker	  aO	  Ledin	  kan	  vara	  an<rasist.	  Det	  handlade	  
snarare	  om	  aO	  personer	  som	  Ledin	  kan	  göra	  mer	  än	  den	  symboliska	  handlingen.	  Han	  kan	  
ta	  ansvar	  för	  aO	  påverka	  andra	  vita	  svenskar	  för	  aO	  motverka	  rasism,	  vid	  allt	  från	  
nedsäOande	  yOranden	  vid	  släkOräffar	  <ll	  aO	  hjälpa	  flyk<ngar	  <llsammans	  med	  andra	  
allierade.	  

Om det är något som tystar den breda vänstern idag är det nog mediemakthavare som inte ger 
plats åt olika röster, utan enbart sitt eget perspektiv. Det är också en slags identitetspolitik. 
Bara normens identitet får ta plats och vara den stora uttolkaren av samhällsfrågor. Det är 
dags att bryta mot detta. 

Istället för att vara rädda för kritiken borde vi omfamna den och lyssna. Bara då kan vänstern 
röra sig mot ett jämlikt och inkluderande samhälle. 
Tanvir	  Mansur	  

Frilansskribent	  och	  debaAör	  

Bilaga	  5.	  Maria	  Ramnehill:	  	  …	  och	  om	  rättigheter	  	  
Maria Ramnehill ser samma Linderborg gå bort sig i feminismen. 

Åsa	  Linderborg	  tar sig an en urspårad debatt om identitetspolitik inom vänstern och 
feminismen i Aftonbladet (7/11). Att debatten spårat ur är vi nog ense om, men inte varför. 
Hon tar avstamp i att förminska debatten om Kajsa	  Ekis	  Ekmans bok "Varat och varan". Nej, 
det är inte bara oskyldig okunskap att skriva "den transsexuelle kan tvinga alla att kalla 
honom kvinna" när man använder transkvinnor som en liknelse för någon som utan förståelse 
tar till sig någon annans yttre attribut. 

För att visa på internetaktivisters kompromisslöshet hävdar Linderborg att transaktivister 
struntat i Ekmans ursäkt, men det är helt enkelt inte sant. Hon använde aldrig orden ursäkt 
eller förlåt. Hon skrev att hon inte skulle ha använt sam Maria Ramnehill. ma exempel i dag, 
bara för att genast försvara att hon alls skrev det. 

När	  vi	  pratar	  strukturer blir vi ignorerade. Så vi tar ett exempel, relevant för att det verkar 
spegla en feministisk historia av transfobi, och pekar på att just att det här har fått passera utan 
att någon har reagerat är ett tecken på strukturell transfobi. Svaret blir att vi måste "sluta med 
personfixeringen" varpå det transfoba uttalandet förminskas och bortförklaras. 

Det som händer när man inte hörs är att man börjar skrika. Det enda verkliga maktmedel 
transpersoner har är sociala medier. Om vi aldrig får tala om transfobin inom rörelsen, kan vi 
aldrig på ett vettigt sätt tillsammans motverka transfobi utom rörelsen heller. 
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Så vi diskuterar transaktivisters ton i stället för hur vi ska motverka transfoba strukturer inom 
rörelserna. Är det ett problem för vänstern att några ordnade en alternativ fest, som sedan 
ställdes in efter hat och hot? Eller att jag eventuellt avföljt någon på Twitter? Betyder det att 
Åsa Linderborg är transfob som inte följer mig? 

Vi	  har	  skrikit	  och	  skrikit och uppenbarligen har ni inte hört, för Linderborg avfärdar kritiken 
om cissexism med att en medfödd vagina ger gemensamma erfarenheter som 
lönediskriminering, dubbelarbete, högre sjuktal, förminskning i det offentliga rummet. Här 
blir det ju uppenbart hur viktigt problemet med bristande representation är. 

Hade Linderborg brytt sig om att lyssna hade hon vetat att transkvinnor delar exakt samma 
erfarenheter. Transkvinnor världen över misshandlas, våldtas, hatas, hotas och mördas, 
diskrimineras och förvägras de mest basala rättigheter, och ni har mage att skälla ut 
rättighetskampen för "identitetspolitik"? 

Kritiken är inte ny, det är bara det att först genom sociala medier har ni hört den. 
Transliknande identiteter har funnits sedan långt innan feminismen skapades - är det inte dags 
att ta oss på allvar nu? 
Maria	  Ramnehill	  

kulturen@expressen.se 

Maria Ramnehill är frilansjournalist. 

Bilaga 6-Nina Björk: Ingen makt är större än den ekonomiska makten 
Judith Kiros skriver i DN (10/11) att det inte finns någon motsättning mellan identitetspolitik 
och vänsterpolitik – en motsättning som hon menar att Åsa Linderborg ser i sin artikel om 
politisk korrekthet i Aftonbladet (7/11). 

Om Kiros har rätt eller fel i detta tror jag beror på vad vi ser som målet med vänsterpolitik. 
Om målet med vänsterpolitik är ett socialistiskt samhälle, det vill säga ett överskridande av 
det nuvarande kapitalistiska konkurrenssamhället, tror jag hon har fel. Då finns det verkligen 
en motsättning mellan identitetspolitik och vänsterpolitik. 

Om	  målet	  med	  vänsterpolitik däremot är alla människors lika möjligheter att avancera inom 
det nuvarande samhället, det vill säga om målet är fri social rörlighet inom en kvarvarande 
hierarki, tror jag att hon har rätt. Då finns det ingen motsättning mellan identitetspolitik och 
vänsterpolitik. 

Hur menar jag? Jag råkade på ett anonymt blogginlägg på Sverige.PK som beskriver det här 
så bra. Bloggaren skriver om människor som står i kö till ett begränsat rum och frågar sig vem 
som har makten att glida före i kön. ”Vem som har lättare att få bostad, att få ett jobb, att göra 
en klassresa”. Makten att avancera i kön har med ”hudfärg, kön, klassbakgrund, sexualitet, 
utseende och kroppsfunktionalitet” att göra. Detta är ”makt att”. Men det finns även, skriver 
bloggaren, ”makt över”. ”Vem kontrollerar bostäderna, jobben, produktionen, ekonomiska 
resurserna, mediekanalerna och statsapparaten? Vad är det systemets drivkrafter?” 

Bloggaren menar att	  du kan vara man, vit och hetero utan att ha ”makt över” även om din 
”makt att” är större än många andras i kön. Privilegiet att glida före, att avancera, att få det 
bättre är ett begränsat och villkorat privilegium. ”Ett privilegium till rörlighet i kön, varken 
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mer eller mindre. Den stora majoriteten, privilegierade som oprivilegierade, saknar ändå en 
’makt över’, saknar kontroll”. 

Vårt	  samhälle	  säger sig tro på alla människors lika värde och är samtidigt ojämlikt. Det är 
ojämlikt både i ”makt att” och ”makt över”. Identitetspolitiken kan bara lösa problemet med 
”makt att”. För ”makt över” har inte med identitet att göra; det har med ens plats i ekonomin 
att göra. Det har att göra med själva anledningen till att vi producerar det vi producerar. 

Så här: I den privata sektorn i vårt samhälle kan bara det arbete utföras som någon tjänar 
pengar på att det utförs. Majoriteten av oss kan se hur många arbeten som helst som vi vill ska 
utföras och vi kan samtidigt ha stor arbetslöshet – men arbetena kan likväl bara utföras om det 
är möjligt att göra vinst på dem. Och samma sak gäller i konsumtionsledet: vi kan se hur stora 
behov som helst hos människor av både varor och tjänster, men om de människor som hyser 
dessa behov inte också har pengar nog för att köpa sina behovs tillfredsställelse så förblir de 
otillfredsställda. Jakten på vinst avgör vad vi producerar och för vem vi producerar. På 
arbetsmarknaden bestämmer den som kan tjäna pengar på arbete – detta har ingenting med 
identitet att göra. 

Låt	  oss	  föreställa	  oss en situation där identitetspolitiken verkligen har lyckats; vissa 
identiteter ger en inte längre nackdelar i kön, i konkurrensen – och, säger vi, inte längre i 
möjligheten att få vara den som har makt över vad vi producerar. Alla möjliga identiteter 
skulle ha denna maktposition, svarta och vita och hetero och homo och cis- och transpersoner. 
Skulle vi då leva i ett jämlikt samhälle? Som sagt: det beror på hur vi definierar ett jämlikt 
samhälle. Att några, oavsett vilka de är, med ekonomisk makt kontrollerar andra människors 
arbete och behovstillfredsställelse är inte min definition på ett sådant. 

Nina	  Björk 
kulturdebatt@dn.se 
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