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Abstract 

 

The debate and research on trans in feminist studies has increased in recent years. While it is 

still a minor discussion in comparison to other topics in the field, it demonstrates the importance 

of the subject. 

Through out history, feminist separatist spaces has been criticized for being transphobic by 

trans activists, in relation to trans women’s experences of these spaces. Discriminating attitudes 

are still influencing the shaping of feministist spaces, such as women´s shelters. 

This is a study of attitudes towards trans women in women’s shelters. I have an intersectional 

transfeminist perspective. Results show that the problem is a lack of knowledge in trans 

questions and issues amongst the workers. My interview partners are asking to be educated in 

the subject. They problematize the way that the issue is systematicly overidden and how 

responsibility is placed in bigger organizations that have influence and power over smaller ones. 

Through the course of the study, as well as through my own feminist work, I feel that there is a 

great will for things to change amongst the younger generations of women’s shelter workers, 

but also a resistance against that will, in older generations.  
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Prefix 

 

Maria Ramnehill (2016) inleder sin bok ”Ett Transfeministiskt Manifest” på följande sätt: 

”Livet som transtjej i det här samhället är- i bästa fall- att vara ett skämt”. Hon menar att bilden 

av transkvinnor är nedlåtande, samt bidrar till diskriminering och våld. Skillnaden mellan 

inkludering och exkludering av transkvinnor inom offentliga och feministiska rum är på liv och 

död. Det är inget skämt.  

En onsdagskväll i november var jag inbjuden till Malmö InKonst, där Malmö Trans- och 

Tjejjour skulle fira sin nya transinkluderande approach och sitt namnbyte med en fest. Med 

namnbytet hoppas de på att bättre nå ut till sin målgrupp, genom att tydligare rikta sig till alla 

tjejer och alla transpersoner. Jouren bjöd in artister och andra aktörer som uppträdde. Kvällen 

var fylld av musik, poesi, burlesk och mingel. Jag imponerades av utsmyckningen och 

folkmängden, som i sin tur bestod av olika människor i alla åldrar. När Junk River äntrade 

scenen stod jag och mitt sällskap mitt i publiken. Bandets sångare sjöng om sina egna 

erfarenheter som transperson, kring utsattheten i att inte känna sig trygg någonstans, och om 

misslyckade försök att passa in i en binär värld som är skoningslös. Om att vandra queera vägar 

och om kampen som aldrig slutar. Jag fick vibbar av musikerna Rae Spoon och Ivan E. Coyote, 

som också sjunger om hur transkamp kan handla om liv och död. Publiken satt på golvet framför 

scenen, höll varandras händer och kramade varandra. Stämningen var kärleksfull och trygg. 

Kvällen avslutades med burleskgruppen The Ravishing Byrds, som dansade loss under 

blinkande ljus och konfetti. De ropade ”KROSSA PATRIARKATET!” till publikens stora 

jubel. 

Det var en kväll där trans och feminism länkades samman, precis som det ska vara. 

Feminismen är ett viktigt verktyg för transkvinnors rättigheter. Men också vikten av att, som 

ciskvinna, vara en transallierad feminist i kampen för ett samhälle som präglas av mångfald när 

det kommer till könsidentitet och könsuttryck. Jag var inbjuden till eventet då vi delar ett 

gemensamt intresse för tjejjoursarbete och feminism, och jag har genom min undersökning 

förstått att de är aktiva i dessa frågor. Det har inte varit enkelt att få ihop materialet, då jag 

upplever att det är få som vill prata om trans inom de feministiska utrymmen jag riktat mig till. 

Genom utformandet av uppsatsen har jag därför funderat mycket kring vikten av empati och 

vilka röster som får höras. I den här studien är jag till stor del färgad av min egen erfarenhet 

inom området samt vilja att förändra nuvarande strukturer. Ämnet intresserar mig, både inom 

akademin och ideellt, genom mitt feministiska arbete inom tjejjoursrörelsen.  
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1 Inledning  

 

1.1 Inledning 

 

Diskussionen kring trans inom feminismen har kommit att bli en skärningspunkt mellan olika 

typer av feminister. Transexkludering inom offentligheten, samt inom feministiska rum, har å 

ena sidan kommit att betraktas som ett hinder i kampen för ett jämställt samhälle. Fenomenet 

lyfts fram som problematiskt, och påverkar transkvinnor hårt i ett patriarkalt samhälle, eftersom 

de drabbas av dubbel bestraffning då de är trans och kvinnor (Serano 2016) Transkvinnor 

befinner sig i en utsatt position, och möts av våld och diskriminering. Det skulle dröja ända till 

2013 innan lagen om att personer som ville ändra kön var tvungna att vara eller bli sterila 

avskaffas. Att transpersoner är en utsatt grupp världen över är ett faktum som kan underbyggas 

med aktuell statistik. Å andra sidan är bilden av transkvinnor ofta stereotypisk, även inom 

feministiska rum, och utgår från patriarkala och radikalfeministiska teorier, som på olika sätt 

exkluderar transkvinnor. Det är viktigt att ha god kunskap om livsvillkor och kunna erbjuda 

transkvinnor lämpligt stöd och livskvalité. Därför krävs en utökad förståelse för transkvinnors 

erfarenhet, vilket kan vara avgörande för bemötande och vilka insatser som görs.  

Allt fler diskuterar intersektionella skillnaders påverkan på människors möjliga utveckling i 

sina liv. Ojämlika maktstrukturer definieras fortfarande genom könsmaktsordningen, men 

kompletteras även med andra teorier som kan vara gynnsamma när ojämlika förhållanden 

diskuteras, baserade på gruppers olika förutsättningar när det kommer till etnicitet, 

funktionalitet, sexualitet, klass, ålder etc.  

Denna uppsats utgår från antagandet att de normer och strukturer som produceras i ett 

samhälle också präglar resonemang och utformningen av offentliga platser, samt skapandet av 

feministiska rum. Vilket i sin tur får konsekvenser för dess invånare, konsekvenser som ser 

olika ut beroende på gruppers olika förutsättningar. Vem som syns och hur de syns har betydelse 

för arbetets utformning när det kommer till inkludering. Det finns en heteronormativ 

föreställning som dominerar i samhället och trans är ett mindre prioriterat ämne inom 

genusforskningen. Historikern Susan Stryker (2006) introducerar transstudier, genom att 

förklara att det är ett tvärvetenskapligt fält som behandlar det som stör, denaturaliserar och 

omformulerar strukturer (Stryker 2006, 3). Transstudier undersöker roller som förväntas följas 
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av vissa kroppar och relationer i samhället, och försöker förstå och formulera mekanismer och 

antaganden om genus och kön, biologi och kultur. Stryker (2006) och Enke (2012) menar att 

transperspektiv inte får falla åt sidan, samt att sociala organisationer präglas av attityder.  

Här ansluter jag mig till Maria Ramnehills utgångspunkt, som citeras i tidningen Bang 

(2014), och ställer mig frågorna: Vem inkluderas med självklarhet i feministiska rum? Vilka 

erfarenheter och behov är utgångspunkter för feministisk analys? Transkvinnor finns, har alltid 

funnits och drabbas av allt kvinnor i ett patriarkat drabbas av. Ramnehill menar dock att 

feminismen utgår från en ciskvinnas perspektiv, att halva kvinnojoursrörelsen fortfarande 

tvekar inför att erbjuda transkvinnor hjälp. Hon pekar här på en viktig problematik, där 

transkvinnor och erfarenheter förminskas, och efterfrågar en feminism som inte behandlar 

transfrågor som ett sidoprojekt. En feminism som berör transfrågor på riktigt, som 

problematiserar fördomar och okunskap. Den universella kvinnliga erfarenheten är fiktion, men 

tron på den kvinnan existerar fortfarande. Transperspektivet behövs i en trovärdig feministisk 

rörelse. Kvinnojourer har anklagats för att exkludera transkvinnor, saknat utbildning och 

engagemang i transfrågor, vilket har fått negativa konsekvenser. Idag är forskningen kring 

transkvinnor inom kvinno- och tjejjourer minimal. Mitt intresse för ämnet väcktes dels genom 

egen erfarenhet och frustration över hur den feministiska diskussionen kring inkludering inom 

jourerna är begränsad. En frustration som delas av min fokusgrupp som förklarar hur trans är 

som att vara ingenstans. Målet är bidra med kunskap och skapa diskussion. Då jag har 

erfarenhet av att arbeta inom en tjejjour, ser jag det som en tillgång när det gäller att försöka 

förstå attityder och mekanismer som ligger bakom utformning av jour- och inkluderingsarbete.  
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1.2 Syfte och frågeställning 

 

Det övergripande syftet med denna uppsats är att undersöka hur några tjejjourer i Sverige 

förhåller sig till transkvinnor, samt att positionera jourernas bild av transkvinnor och 

erfarenheter i relation till varandra. I min undersökning vill jag även belysa deras 

inkluderingsarbete, både hur de arbetar för att vara inkluderande och hur de vill arbeta i 

framtiden. Men också hur deras arbete skiljer sig åt, samt liknar varandra, i olika områden. 

Jourerna är en del av organisationerna ROKS samt Unizon, som har en samordnande funktion, 

och styr stödjourer i Sverige. Min utgångspunkt är att den nuvarande diskursen kring 

transkvinnor, och inkludering samt exkludering inom feministiska rum utgår från vissa 

dominerande föreställningar som bygger på normer kring genus, sexualitet, funktionalitet, 

etnicitet, klass och ålder. Vilket i sin tur får konsekvenser för uppfattningar kring transkvinnor 

och hur stereotyper drabbar dem. Jag kommer visa på hur attityder och uppfattningar påverkar 

arbetet som skapas och formuleras inom jourerna, och hur det kan leda till hur transkvinnor 

både exkluderas, och hamnar i en utsatt position, samt inkluderas inom feministiska rum. Jag 

använder mig av ett transfeministiskt och intersektionellt perspektiv, vilket jag kommer 

utveckla i senare kapitel.  

Jag begränsar mig till att undersöka attityder och uppfattningar kring ämnet inom några 

tjejjourer i Sverige. Därför är min intervjugrupp avgränsad till jourarbetare, såväl ideella som 

anställda med olika positioner inom verksamheterna för att få en bredd i mitt material. 

Respondenterna har varierande grad av kunskap kring ämnet. Huvudfrågan jag ställer mig är: 

Vad finns det för bild av transkvinnor inom feministiska rum? Detta kommer jag undersöka 

utifrån tre frågor: 

 

a. Vilka attityder kring transkvinnor finns inom några tjejjourer i Sverige? 

b. Hur påverkar dessa attityder utformandet av inkluderande (eller exkluderande) feministiska 

rum? 

c. Hur kan mål och inkluderingsarbete omformuleras för att förbättra situationen för 

transkvinnor inom jourerna? 
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1.3 Begreppsförklaring 

 

Heteronormativitet 

Ett heteronormativt perspektiv har sitt ursprung ur en kritisk teoritradition som kallas queerteori 

som problematiserar hur heterosexualitet ses som mer naturlig och självklar i kontrast till det 

andra. Sociala institutioner och diskurser upprätthåller och reproducerar dessa tankegångar. Det 

bygger på antagandet att alla vill vara heterosexuella, att det är det mest eftertraktade sättet att 

leva på. Heterosexuella vinner fördelar gentemot de andra och innehar en maktposition. Tjejer 

förväntas vara feminina och män förväntas vara maskulina och normen synliggörs då den bryts, 

vilket kan resultera i bestraffning i form av tystnad eller våld. Cisnormativitet betyder i sin tur 

antagandet att alla människor identifierar sig med det kön som har tillskrivits dem vid födseln 

och lever efter det könets sociala normer (kvinnligt/manligt).  

Transperson 

Här använder jag trans eller transperson som ett paraplybegrepp som innefattar olika 

könsidentiteter. Transpersoner kan vara män, kvinnor, både man och kvinna eller varken eller. 

Deras gemensamma nämnare är att de bryter mot normer om könsidentitet och/eller 

könsuttryck. Att vara transperson har ingenting med sexuell läggning att göra. Stryker (2006) 

och Enke (2012) beskriver trans som en social rörelse, en rörelse över tid och rum, och kräver 

att transpersoner ska få producera och definiera sig själva, utanför det som ses som acceptabelt 

i en cisnormativ värld. Trans ses som en rörelse bort från förväntningar. 

Att vara transfobisk innebär att en har en starkt negativ syn på transpersoner eller personer 

vars könsuttryck bryter mot normer (RFSL, 2015). Människor som avviker från normen 

osynliggörs och exkluderas. Människors kroppar varierar dock på en mängd olika sätt. För att 

inte skuldbelägga personer som bryter mot normen kan ett större fokus läggas vid den 

exkluderande strukturen istället för de normbrytande individerna.  
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1.4 Bakgrund, tidigare forskning och debatt 

 

Debatten kring könsidentitet och hur vi förhåller oss till våra kroppar har en lång historia. 

Globalt är transkvinnor, särskilt rasifierade, den grupp inom HBTQ-rörelsen som är mest utsatt 

för våld. Genom åren har det varit en tvist i debatten mellan HBTQ- och cispersoners intressen 

och behov, såväl i utländsk som inom en svensk kontext. Intressen som skiljer sig åt beroende 

på intersektionella aspekter. Rörelsen för HBTQ-personers rättigheter var en del av de 

feministiska och anti-rasistiska sociala rörelserna på 60- och 70-talet. Stonewall- upproret har 

haft stor betydelse för västerländska HBTQ-rörelsen. Där huvudpersonen Sylvia Rivera och 

andra aktivister gjorde uppror mot diskriminering och våld som drabbar HBTQ-personer. 

Upproret inspirerade andra rörelser, exempelvis i USA, där homosexuella motsatte sig att bli 

klassade som den ”avvikande” gruppen gentemot heterosexuella (Kulturdepartementet 2015). 

Innan upproret var homosexualitet klassat som en sjukdom. Det skulle dröja ända fram till år 

2003 innan Högsta domstolen i USA beslutade att alla delstater måste avskaffa 

kriminaliseringen av homosexualitet. Trots att lagstiftningen förändrats råder stora sociala 

problem när det kommer till resursfördelning och diskriminering i samhället, då transpersoner 

drabbas hårdare än cispersoner när det kommer till sexuella övergrepp, fysiskt och psykiskt 

våld och ekonomisk utsatthet.  

HBTQ-rörelsen drevs av tankegången att det var samhällets ansvar att förändras och upplösa 

förtryck, istället för att skuldbelägga individer för deras behov. I Sverige på 70-talet, 

utvecklades debatten och kraven på rättigheter, mycket tack vare RFSLs verksamhet. Målet var 

att HBTQ-personer skulle få leva på sina egna villkor och att vara öppna med sin identitet. 

 

Det finns lite dokumenterad forskning kring transkvinnor och stödjourer i Sverige idag, både 

när det gäller bemötande och uppfattningar kring transkvinnor inom jourerna, samt hur 

transkvinnor upplever sin egen position i relation till stödjourer och andra utrymmen i 

samhället. Däremot finns det forskning som behandlar transpersoners utsatthet när det kommer 

till hälsoaspekter, och att det sker exkludering av transpersoner i arbetet mot hot och våld. I 

Rapporten ”Han, Hon, Hen” gör Ungdomsstyrelsen, Myndigheten för Samhällsskydd och 

Beredskap (2010), en intersektionell analys av hälsosituationen för unga HBTQ-personer i 

Sverige. Här beskrivs hur transpersoner har sämre hälsa än befolkningen i helhet, och det gäller 

såväl fysisk som psykisk hälsa. Många transpersoner vittnar om utsatthet i samhället, genom 
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olika fall av diskriminering och hatbrott. I rapporten beskrivs vikten av trygga rum, att kunna 

förbättra olika mötesplatser och att kompetensen kring transerfarenheter bör bli bredare. 

Tryggare rum kan skapas genom en granskning och ett tydliggörande av normer och 

diskriminering. Normer som i sin tur delar in människor i olika kategorier, samt leder till 

stigmatisering och osynliggörande i ett samhälle som präglas av heteronormativa 

föreställningar kring kön. Det tydliggörs att bemötande från omgivningen och det sociala 

nätverket kan vara avgörande för transpersoners psykiska hälsa. Rapporten redogör för vikten 

av att arbeta med normkritiska perspektiv för att upphäva den stigmatisering som många 

transpersoner upplever i dagens samhälle (MFSOB 2010, 12). Även forskning från 

Folkhälsomyndigheten (2015) vittnar om att HBTQ-personer utsätts för diskriminering på 

grund av negativa föreställningar kring sexuell läggning och könsidentitet, samt att lösningen 

på problemen sker genom kunskapsspridning. Här problematiseras hur transpersoner har lågt 

förtroende för det omgivande samhället, då flera uppger att de saknar emotionellt stöd samt att 

de sällan gör en anmälan om de utsätts för våld. Nästan hälften av de tillfrågade angav att de 

ofta eller alltid avstår från att gå ut ensamma på grund av rädsla för att bli överfallna eller 

ofredade på något annat sätt (Folkhälsomyndigheten 2015, 34 f.). 

 

Forskning kring hatbrott och våld som utövas mot transkvinnor och transpersoner överlag är, 

som tidigare nämnt, minimal. Det kan förklaras genom geografiska anledningar, att Sverige till 

ytan är ett litet land, samt att genusforskningen och feminismen förminskat transstudier i 

relation till andra större och mer prioriterade ämnen (Enke 2012). Det finns desto mer forskning 

som behandlar våld och kvinnoorganisationer, såsom skyddsboenden och jourers arbete i andra 

länder, exempelvis i USA och Kanada.  

Alex Abramovich, en av få kanadensiska forskare som studerar transpersoners hälsa, skriver 

i en artikel att 1 av 3 unga transpersoner kommer nekas tillgång till stöd och skyddsboende på 

grund av deras könsidentitet, vilket i sin tur bygger på transfobi. Transfobin genomsyrar 

skyddsboendesystemen, där det finns regler som raderar transerfarenhet (Abramovich 2014). 

Abramovich menar att det därmed saknas trygga skyddsboenden för transpersoner och redogör 

för en stor kanadensisk studie, skapad av TransPULSE, som undersökt social exkludering och 

hälsa bland transpersoner i Ontario. Det tragiska resultatet visade att 77 procent av 

transpersonerna funderade på att ta självmord, och hela 45 procent hade begått självmord. 

Transfobi leder inte bara till hat, utan också till självmord och unga transpersoner är bland de 

mest utsatta. Abramovich exemplifierar utsattheten ytterligare genom att beskriva 
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skyddsboendesystem i Toronto, där många boenden är könssegregerade och normerande, vilket 

leder till att det inte finns plats för transpersoner. Stadens regler och mål för skyddsboendens 

verksamhet beskriver att de ska erbjuda stöd till alla transpersoner, men så är inte fallet i 

praktiken. I de här fallen sorteras transpersoner sorteras ut av okunnig personal, vilket 

förhindrar livsviktig tillgång till stöd och vård. Därmed ökar även risken för utsatthet och 

diskriminering. Personalen som arbetar vid liknande boenden och har hand om stödverksamhet 

behöver utbildas, då de saknar kunskap samt låter det påverka bemötandet av stödsökande 

genom att bland annat använda ett begränsande och transfobiskt språk. Abramovich (ibid.) 

redogör även för forskningsprojektet The Coming-Together Project, som bland annat 

undersöker hur transpersoner upplever hemlöshet och hur de löper en stor risk att utsattas för 

våld. Projektet går ut på att bygga ett socialt stödnätverk, som ett skydd inom bristande system. 

Särskilt transkvinnor marginaliseras i skyddsboendesystemet, då de upplever att de måste 

uppnå en viss grad av femininitet för att få stöd. Och på gatorna riskerar de att råka ut för våld 

och diskriminering på grund av omgivningens ifrågasättande och nekande av transkvinnors 

könsidentitet, sexualitet, klass, etnicitet och ålder. Abramovich ger några exempel på lämpliga 

förändringar som bör åstadkommas inom verksamheterna, där systemet är själva problemet, 

och inte transpersonerna själva: 

 

Solutions to these issues include practice and policy changes. But first and foremost, people should be 

respected and treated in their self-identified gender. For example, if someone says that they identify as 

male, then address them with male pronouns. If someone says that they identify as female, then address 

them with female pronouns. If someone says that they identify as genderqueer and prefer gender-neutral 

pronouns, such as they, then address them using they (ibid.). 

Det finns dock fortfarande institutionella problem när det kommer till trans tillgång till stöd och 

skydd, då transpersoner inte inkluderas i statistik och program inom stödorganisationerna, och 

därmed osynliggörs.  

 

1.4.1 Exkludering av transkvinnor inom feministiska och offentliga rum 

Transpersoner har länge fått kämpa för att synas i historieskrivningen. Trans och andra 

minoriteter har dock alltid funnits och påverkat, trots omvärldens försök att förminska dem 

(Feinberg 1992). Uteslutning av transkvinnor och andra avvikande grupper i samhället, i det 

offentliga och inom feministiska rum, bygger på en stereotypisk bild av dem som ”oriktiga” 

kvinnor samt en viss syn på femininitet. Nedan kommer jag ge en beskrivning av viktiga 
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händelser och texter som präglat debatten, både nationellt och internationellt. Även individer 

och grupper som varit vägledande i utvecklingen av feministiska rörelser och aktivism.  

Feministiska organisationer i USA och Storbritannien hade på 1960-talet börjat samlas i lokaler 

som endast var avsedda för kvinnor. Det var startskottet för flera andra feministiska kvinnohus 

och organisationer, där det anordnades feministiska möten vars uppgift var att diskutera olika 

intressen samt anordna aktiviteter för kvinnor. Hooks (2000) argumenterar för vikten av de 

tidiga kvinnogrupperna, under 70-talet, som organiserade sig för skapa en trygg och intim plats 

för att finna gemenskap och läka såren som patriarkatet förde med sig. Men också för att finna 

styrkan att förändra. Hooks (ibid.) visar också på hur vit, medelklass länge präglat den 

feministiska rörelsen och beskriver andra vågens feminism, från och med år 1984, och 

systerskap i Feminist Theory: From Margin To Center. Hon kritiserar en systematisk 

institutionaliserad sexism, där all sexism är ett problem oavsett var den kommer ifrån och vem 

som utövar den. I Feminism Is For Everybody: Passionate Politics (2000) argumenterar hon 

vidare hur alla deltar i att upprätthålla och reproducera sexism, och att detta kommer fortgå 

ända tills sexismen ersätts med feministiska tankegångar och handlingar. Hooks menar att 

sexismen delvis bygger på rädsla, en rädsla för kvinnors inflytande samt att det kan medföra 

förlorade existerande privilegier. 

Hooks (2000, 1981) redogör för att det finns en felaktig bild som bygger på att alla 

feministiska rum är fria från sexistiska och patriarkala tankegångar. Många kvinnor, även de 

som är en del av feministiska rum och politik, antar att så är fallet. Men Hooks menar att tanken 

om ett universellt systerskap inte kan innebära en maktposition, så länge kvinnor motarbetar 

varandra. Utopiska tankar kring systerskap, som enas kring kritiken av mäns dominans, har 

ifrågasatts genom diskussion kring intersektionella samband. Innan etnicitet blev en diskuterad 

fråga inom feministiska kretsar så stod det klart för svarta kvinnor att de inte skulle bli jämlika 

vita kvinnor i en vit, patriarkal värld där utbildade vita medelklass kvinnor dominerar, materiellt 

och statusmässigt. Feminism passar bättre in i deras sätt att leva, då de kan vara feminister utan 

att förändra sina liv. I Ain’t I A Woman: Black Women And Feminism (1981), beskrivs hur 

segregering tidigare var norm inom kvinnoorganisationer, där vita grupper ansågs finare än 

svarta. Svarta feminister blev tvungna att förhålla sig till en vit femininitet, och var besvikna på 

vita feministers ointresse för alla kvinnors lika rättigheter. Hooks har dock kritiserats i 

feministiska sammanhang, för att till viss del generalisera genom att göra kvinnors erfarenheter 

universella, och för att missa viktiga intersektioner genom att endast diskutera feministisk teori 
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och kvinnorörelsernas betydelse utifrån en amerikansk kontext. Vad som hände i europeiska 

feministiska rörelsen nämns inte på samma sätt, och därmed osynliggörs (Lykke 2005). 

 

Ett sätt att ytterligare närma sig frågan kring exkludering samt transkvinnors utsatthet inom 

feministiska rum, är att lyfta exemplet Michigan Womyn’s Music Festival. MWMF var en 

mycket populär feministisk musikfestival som hölls i Michigan från och med år 1976. 

Festivalen startades med syftet att den lesbiska feministiska rörelsen ville ha en trygg miljö, en 

plattform som var fri från misogyni och måsten som annars är vardag för kvinnor i en patriarkal 

värld. En kvinna vid namn Nancy Burkholder hamnade i rampljuset när hon blev utkastad från 

festivalen år 1991 (Serano 2009). Orsaken till varför hon blev utkastad var att hon identifierades 

som trans av andra festivalbesökare. Festivalbesökarna hade till en början blivit obekväma av 

Burkholders närvaro och tillkallade vakter till platsen. Vakterna blev, liksom festivalbesökarna, 

skeptiska kring Burkholders agenda och frågade henne om hon var transperson. Burkholder 

svarade i sin tur med att det inte var vakternas ensak, men att hon var villig att genomgå en 

genital undersökning för att tillfredsställa vakternas frågetecken kring hennes kön. 

Grundaren av festivalen, Lisa Vogel, försvarade händelsen med att det var en enskild 

händelse, dock hade Vogel tidigare nämnt att festivalen: ”intended to be for womyn who were 

born female, raised as girls and who continue to identify as womyn..”, vilket kan tolkas som att 

festivalen var exkluderande redan innan händelsen med Burkholder. Endast de kvinnor som 

föds som kvinnor, med ”rätt” könsorgan”, ansågs välkomna som publik och deltagare (Williams 

2013). Tidigare hade även Vogel beskrivit att ”riktiga” kvinnor äger ”a unique perspective that 

trans women could never understand”. Hanteringen och uttalanden kring den här händelsen 

ansågs både essentialistiskt och biologiskt deterministiskt, enligt flera organisationer som 

arbetar för humana rättigheter. Organisationerna startade bojkottningskampanjer, med fokus på 

transpersoners rättigheter, vilket ledde till att andra organisationer och artister valde att ta 

avstånd från festivalen. Transaktivisten och författaren Julia Serano var en av dem som 

reagerade starkt på uteslutningen av Burkholder, och gav sitt perspektiv på saken genom att 

kritisera händelsen på följande vis:  

Some of the women who travel from all over the country to attend Michigan think nothing of wearing their 

suspicion or hatred of trans women on their sleeves, and they will often make extraordinarily ignorant and 

insensitive comments about trans women in their attempts to justify our exclusion…[The] idea that the 

femaleness of my mind, personality, lived experiences, and the rest of my body can somehow be trumped 

by the mere presence of a penis can only be described as phallocentric (Serano 2009). 
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Som en reaktion mot diskrimineringen hölls eventet och demonstrationen Camp Trans, utanför 

Michigan Womyn’s Music Festival, som i sin tur anordnades av transkvinnor och allierade för 

att protestera mot festivalens transexkluderande policy. Festivalen blev en symbol för 

problematiken med cisprivilegier och segregationen mellan cis och trans (Williams 2013). 

 

Fler tillfällen där transkvinnor uteslutits ur feministiska sammanhang och rum på grund av deras 

status kan exemplifieras genom Trans/forming feminisms: Transfeminist voices speak out, där 

Krista Scott-Dixon (2006), i kapitlet ”Inclusion and Exclusion”, beskriver exkludering av 

transkvinnor inom separatistiska ”trygga” kvinnorum och skyddsboenden. Feminismen har inte 

alltid välkomnat transaktivister vilket bör ifrågasättas, enligt Scott-Dixon som redogör för två 

motsatta argument för att skapa en dialog. Ena argumentet beskrivs av A. Nicky, som menar att 

trans inte är riktiga kvinnor. Därför bör de uteslutas ur kvinnoseparatistiska rum eftersom det 

anses farligt för andra kvinnor att visats med dem, då det finns en rädsla för en dold penis (ibid.). 

Argumentet är återkommande när det kommer till exkludering av transkvinnor inom 

feministiska sammanhang, vilket i sin tur kommer diskuteras vidare i detta kapitel. Det andra 

argumentet beskrivs av Joanna Harris som diskuterar hur transkvinnan Kimberley Nixon 

förlorade sitt jobb på ett våldtäktskriscenter, Vancouver Rape Relief & Women’s Shelter, då 

hennes status ifrågasattes av hennes kollegor. De menade att hon inte kunde förstå klienternas 

erfarenheter, dels på grund av att hon inte levt hela sitt liv som kvinna. En uteslutning som ledde 

till att utsatta kvinnor gick miste om Nixons viktiga stöd och arbete. Händelsen startade en stor 

debatt. Nixon tog ärendet till rätten, dock lades fallet ned 2007, då rätten inte ville lyssna till 

Nixons version av händelsen (ibid.).  

 

1.4.1.1 ’The Transsexual Empire’ & ’The Empire strikes back’ 

Janice Raymond är en av de mest inflytelserika samt omstridda forskarna inom ämnet. 

Raymond (1979) argumenterar, i The Transexual Empire: The Making of the She-Male, att 

transkvinnor är artificiella kvinnor vars mission är att ersätta biologiska kvinnor. De som gör 

könskorrigeringar anses här vara avvikande män, som i sin tur beskrivs som inkapabla till att 

någonsin bli kvinnor. Manlig dominans och aggression finns i transkvinnors gener och kan inte 

förnekas, vilket får konsekvenser för ”riktiga” kvinnor i deras omgivning, menar Raymond. 

Hon utvecklar genom att beskriva att hur de avvikande männen invaderar kvinnors utrymmen, 

speciellt lesbiska utrymmen, genom sitt utseende som ”kvinnokropp”. Vilket kan sättas i 
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relation till händelsen vid Michigan Women’s Music Festival. De är en del av en patriarkal 

konspiration som ska hämma samt vända ut och in på feministiska rörelsen. Denna tankegång 

präglar fortfarande events, musikfestivaler och kvinnojourer.  

In the case of the male transsexual, the penis is seen as a “thing” to be gotten rid of. Female body parts, 

specifically the female genitalia, are “things” to be acquired. Men have always fetishized women’s genitals. 

Breasts, legs, buttocks are all parts of a cultural fixation that reduces women not even to a whole objectified 

nude body but rather to fetishized parts of the female torso. The Venus de Milo symbolizes this as well as 

the fact that it has never been restored to its original integrity. “Cunt, ” “ass, ” “getting one’s rocks off, ” 

“balling, ” are all sexist slogans of this fetishized worldview where even “chicks” and “broads” are reduced 

to the barest essentials. Male-to-constructed-female transsexualism is only one more relatively recent 

variation on this theme where the female genitalia are completely separated from the biological woman 

and, through surgery, come to be dominated by incorporation into the biological man. Transsexualism is 

thus the ultimate, and we might even say the logical, conclusion of male possession of women in a 

patriarchal society. Literally, men here possess women (Raymond 1979, 30). 

 

Raymond (ibid.) pekar här ut en hel grupp, och fokuserar på mannens ägande av kvinnan. 

”Riktiga” kvinnors kroppar är sårbara, då de reduceras till kroppsdelar och utnyttjas av män. 

Hon ger uttryck för att vara hotad och rädd som utsatt kvinna i ett patriarkalt och sexistiskt 

samhälle, men nämner inte transkvinnors större utsatthet. Raymond menar att alla transsexuella 

våldtar kvinnors kroppar, våldför sig på kvinnors sexualitet och själ. Transsexuella anklagas för 

att inkräkta på kvinnors utrymme genom att vara dominanta och lura sin omgivning. 

 

Rape, of course, is a masculinist violation of bodily integrity. All transsexuals rape women’s bodies by 

reducing the real female form to an artifact, appropriating this body for themselves. However, the 

transsexually constructed lesbian-feminist violates women’s sexuality and spirit, as well. Rape, although it 

is usually done by force, can also be accomplished by deception. It is significant that in the case of the 

transsexually constructed lesbian-feminist, often he is able to gain entrance and a dominant position in 

women’s spaces because the women involved do not know he is a transsexual and he just does not happen 

to mention it (Raymond 1979, 103f.). 

 

Något år efter att Raymond’s text lanserats, kom Sandy Stone’s The Empire Strikes Back: A 

Posttranssexual Manifesto (2006, orig. 1991) som ett kraftfullt svar på Raymonds nedsättande 

ord gentemot transkvinnor. Stone influerades av bland annat av Donna Haraway’s A Cyborg 

Manifesto (1991) vid skrivandet av sitt eget manifest. Stone reagerade hårt på Raymonds 

forskning, och levererar i det här manifestet ett svar på den transexkluderande radikalfeminism 

som genomsyrar Raymond’s texter. Raymond (1979) attackerar Stone på flera punkter i The 

Transsexual Empire, bland annat då Stone presenterade sig som kvinna och arbetade som 
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ljudtekniker inom kvinnoseparatistiska rum, så som det kvinnoseparatistiska musikkollektivet 

Olivia Records. Raymond menar att Stone har ett privilegium som riktiga kvinnor saknar, och 

ställer sig frågande till varför hon behöver mer inflytande och makt. Raymond skrev om sin 

skepsis kring Stones position och identitet på följande sätt:  

Masculine behaviour is notable obtrusive. It is significant that transsexually constructed lesbian-feminists 

have inserted themselves into the positions of importance and/or performance in the feminist community. 

Sandy Stone, the transsexual engineer with Olivia records, an ’all-women’ recording company, illustrates 

this well, Stone is not only crucial to the Olivia enterprise but plays a very dominant role there, 

The…visability he achieved in the aftermath of the Olivia controversy,,,only serves to enhance hos 

previously dominant role and to divide women, as men frequently do, when they make their prescence 

necessary and vital to women. As one woman wrote: ”i feel raped when Olivia passes off Sandy… as a real 

woman. After all his male privilege, is he going to cash in on lesbian feminist culture too? (Stone 2006, 

223f.) 

Det var en personlig attack som till sist resulterade i att Stone uteslöts från kollektivet. Stone 

(2006) menar att Raymond förminskar vad det innebär att vara kvinna, att hennes definition av 

kvinnlighet är snäv. Tanken om att biologi definierar kön är orimlig. Alla konstruerar sig själva, 

och alla människor är lika konstruerade. Stone problematiserar Raymonds konspiratoriska 

tankar kring transkvinnor, som fortfarande, trots feministisk framgång, präglar sociala 

relationer och institutioner. Radikala teorier som beskriver transpersoner som människor som 

är skapade för att invadera kvinnors utrymme, för att appropriera kvinnors makt (Stone 2006, 

223). Stone funderar vidare kring vilka berättelser som syns och inte syns, vilken blick är det 

som avgör vad som räknas som sant och viktigt? Och ifrågasätter vem som får berätta historien, 

och för vem. 

Samtidigt som män skrivit om kvinnor, och förminskat kvinnor i historieskrivningen har 

genusteoretiker förminskat trans som osann subjektivitet, där trans blivit utraderad av 

diagnoskriterier eller skapade som något artificiellt. Stone (ibid.) beskriver svårigheten med att 

bygga upp motdiskurser, då transpersoner saknar agens, makt och inflytande att berätta sina 

egna historier. Transpersoner ska inte ingå i en feministisk diskurs om de programmerats att 

försvinna. Istället för att vara och försvinna i den nya könsrollen, bör tanken om vad kön är 

problematiseras för att undgå kategoriseringar som människor vantrivs med. Människor måste 

radera delar av sig själva för att ses som riktiga individer och riktiga kön. Stone menar att det 

här tankesättet bör ersättas med en diskussion kring komplexiteten i transerfarenhet. Det finns 

kraft i att utmana gränser, att vägra vara en del av en traditionell och binär könsindelning. 

Transpersoners egna berättelser och erfarenheter behövs! 
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1.4.1.2 Feministisk organisering i Sverige: separatism på gott och ont  

Feministiska organisationer och kvinnohus i USA och Storbritannien kom att bli förebilder och 

inspiration för den nordiska kvinnorörelsen. Första Kvinnohuset i Sverige öppnades i Göteborg 

1975. Det var en partipolitiskt obunden organisation som bestod av olika kvinnogrupper och 

resurser. 1979 startades även ett Kvinnohus i Stockholm. Gruppen involverade lesbiska 

feminister och den kända feministiska verksamheten Grupp 8 samt andra organisationer som 

verkade för jämställdhet. Mellan år 1978-1980 organiserades Alla Kvinnors Hus, som i sin tur 

är en pågående verksamhet idag. Etableringen av kvinnohusen har lett till att flera aktuella 

feministiska organisationer, såsom kvinno- och tjejjourer under samordnare som ROKS och 

Unizon, utvecklats. På liknande kvinno- och tjejjourer möts och stöttas våldsutsatta kvinnor 

genom boenden, samtalskontakt, rådgivning och samarbete med andra organisationer. 

Organisationerna har en central roll i att driva jämställdhetsfrågor (Eduards 2012). Många har 

utåtriktad verksamhet så som föreläsningar, manifestationer och utbildningar. Tjejjourerna 

erbjuder dock sällan skyddat boende, då de har mindre resurser än kvinnojourerna, och riktar 

sig till en yngre målgrupp. 

Mäns våld mot kvinnor är en maktfråga. Vem som har makt att lyfta frågor, samt avsaknad 

av makt, spelar stor roll i utformning av samhällets organisering på olika nivåer. 

Kvinnors organisering har bemötts av oförståelse, men också anklagelser för att motarbeta 

samarbete mellan män och kvinnor, som i sin tur uppfattas som provocerande. Den typen av 

organisering ses som en avvikelse från normen och ett hot mot samhällets maktordningar 

(Rönnblom 2005; Eduards 1992). Kvinnogrupper och aktivister som vill ställa krav och påverka 

upplevs till och med som icke-demokratiska (Rönnblom 2005, 371).  

De flesta kvinnojourerna i Sverige kommer ur 70-talets kvinnorörelse. Aktivismen i frågan 

om mäns våld mot kvinnor inspirerade svenska kvinnojoursrörelsen samt liknande 

internationella rörelser. Jourerna drivs av ideella föreningar, på frivillig basis (Eduards 2005). 

De flesta kvinno- och tjejjourerna är separatistiska, och riktar sig endast till kvinnor, det vill 

säga de som identifierar sig som kvinnor. Det gäller exempelvis de jourer som finns inom 

ROKS. De beskrivs som organisationer för, av och med kvinnor, vilket har fått betydelse i 

debatten kring vem verksamheten egentligen riktar sig till, vem som har rätt till stöd och vem 

som räknas till kategorin ”kvinna”. ROKS (Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer 

i Sverige) är en feministisk och kvinnoseparatistisk organisation som är fristående från 

myndigheternas regelverk. ROKS är även partipolitiskt obundna och arbetar för att samla 
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jourernas gemensamma intressen och stötta dem i sitt arbete. Det är den enda riksorganisationen 

i Sverige som endast arbetar för kvinno- och tjejjourer, samt har omkring 120 medlemsjourer. 

Det är en självständig organisation, men samverkan med andra aktörer spelar stor roll i arbetet 

då ROKS blir en kontakt mellan olika organisationer och intressen. ROKS har utformat etiska 

riktlinjer som ska utgöra ett stöd för hur kvinno- samt tjejjourerna arbetar och hur de bemöter 

kvinnor och barn.  

Under sjuttiotalets mitt startades Kvinnojoursrörelsen som en reaktion på rådande 

samhällsproblem kring mäns våld mot kvinnor och barn. Hit kan utsatta kvinnor vända sig för 

att få skyddat boende och stöd. Det ska vara en trygg plats, fritt från mäns förtryck och våld. 

Det är även en viktig politisk arena för att diskutera kvinnors situation, att sprida kunskap och 

arbeta för att förändra kvinnors underordning gentemot män. Kvinnojourerna, och tjejjourerna, 

har som mål att alltid stå på kvinnornas sida, som i sin tur inte ska dömas eller ifrågasättas 

utifrån sin situation. Här kan kvinnorna erbjudas lämpligt stöd utifrån individens 

förutsättningar. I ROKS värdegrund står det att kvinnor gärna vill prata med andra kvinnor om 

problem de upplever, i en trygg miljö. Om kvinnosolidaritet skriver ROKS följande: 

 

Jourrörelsen använder en feministisk metod som bygger på hjälp till självhjälp. Grundläggande för metoden 

är kvinnosolidaritet. Det innebär att kvinnor som utsätts för våld och förtryck av män eller sin partner möts 

med förståelse och bekräftelse. För att stärka kvinnor bidrar vi med delaktighet, kunskap och engagemang 

i deras situation. Enligt jourernas erfarenhet vill kvinnor som utsätts för mäns våld prata om sina upplevelser 

och erfarenheter med andra kvinnor (ROKS 2016). 

ROKS skriver att jourerna delar en feministisk grundsyn kring kvinnors upplevelser och 

erfarenheter. Här beskrivs könsmaktsordningen, som systematiskt underordnar gruppen 

kvinnor i relation till män. Ordningen tar sig i uttryck när det kommer till olika 

samhällsområden, exempelvis genom mäns högre lön och inflytande inom näringslivet och 

politiken. Även eventuella intersektionella skillnader nämns kortfattat: 

… Mäns överordning tillsammans med andra former av förtryck och sociala strukturer såsom etnicitet, 

sexualitet, klasstillhörighet, ålder och funktionshinder bidrar till att kvinnor ofta blir mångdubbelt utsatta 

(ibid.) 

År 1996 startades den första tjejjouren i Sverige. Tjejjourerna riktar sig till yngre kvinnor och 

tjejer. Idag finns det cirka 80 tjej- och ungdomsjourer runt om i landet. Unizon (tidigare 

Sveriges Kvinnojourers Riksförbund) bröt sig ur ROKS under 1990-talet och blev en egen 

organisation år 1996. Uppbrottet skedde då inblandade parter hade olika versioner av hur 

verksamheten skulle drivas. Unizon har över 130 kvinno- och tjejjourer och övriga 
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stödverksamheter, som arbetar mot mäns våld och för att sprida kunskap. Unizon är inte 

kvinnoseparatistiskt. Alla, oavsett kön, deltar i arbetet för att uppnå ett jämställt samhälle som 

är fritt från våld. Ungdomsjourerna vänder sig till alla oavsett kön, medan tjejjourerna vänder 

sig till alla som identifierar sig som tjejer. 

ROKS har vid ett antal tillfällen anklagats för att vara uteslutande, då de inte välkomnar 

transkvinnor vid alla sina kvinnojourer. Lukas Romson (2014) skriver i en artikel, i Feministiskt 

perspektiv, om hur uteslutningen i sin tur är problematisk. Här beskrivs hur transkvinnor länge 

exkluderats i den feministiska kampen, och ställer sig frågande till varför det ser ut så även 

idag. Romson var en av de aktivister som demonstrerade mot Kvinnohuset och dess dåvarande 

särartsfeministiska falang om att utesluta transkvinnor, vilket ledde till en förändring av 

policyn. Romson understryker nedan att intersektionell feminism inte bara får handla om 

etnicitet och klass.  

Den som på allvar vill agera intersektionellt måste inse att det verkligen handlar om alla maktordningar. Då 

måste man se att transpersoner är en av de mest utsatta och förtryckta grupperna. Många av oss 

tvångssteriliserades fram till 2013, utan att feminister utanför hbtq-världen agerade nämnvärt. Vi saknar 

grundlagsskydd mot diskriminering, vi är inte uttalat inskrivna i hatbrottslagstiftningen och det är inte 

olagligt att hetsa mot oss. Kravet på att omfattas av likabehandlingsplaner på arbetsplatsen och i skolan 

gäller inte oss. Bidragsmedel till transprojekt och trans-/hbt-organisationer är bara en bråkdel av det som 

går till antirasism och kvinnoorganisationer. Samtidigt mår transpersoner väldigt mycket sämre än 

cispersoner, enligt svensk forskning. Utsattheten för hat, hot och våld har vi inte ens ordentlig forskning 

om, men den kliniska erfarenheten från RFSL:s brottsofferjour talar sitt tydliga språk… Trots denna 

extrema situation finns det alltså feminister som inte bara ignorerar förtrycket mot transpersoner, utan även 

vill håna genom att låtsas att transkvinnor är något annat än kvinnor. Det är ovärdigt svensk feminism år 

2014 (ibid.) 

 

Katinka Ström fick stort inflytande inom Kvinnohuset i Stockholm där en av grundarna, Eva-

Lisa Bengtson, uteslöts på grund av sin bakgrund då hon inte föddes som kvinna. I Feministiskt 

Perspektiv (2014) beskrivs en speciell situation år 1999 när Ström deltog i uppmärksammad 

intervju. Intervjun genomfördes i KomUt, en RFSL-anknuten tidning, som i sin tur var en av 

de första tidningarna där queera perspektiv uppmärksammades. I intervjun får hon frågan: ”Bör 

man-till-kvinna transsexuella och/eller man-till-kvinna-transvestiter få vara med i lesbiska 

separatistiska sammanhang?”. Och svarar: ”Nej, eftersom de är män. Man kan inte byta kön, 

bara stympa sin kropp genom kirurgi och hormonbehandlingar. Att vara kvinna kan inte heller 

reduceras till att enbart handla om könsdelar. Det handlar lika mycket om att ha växt upp som 

flicka och upp-levt kvinnoförtrycket under ett helt liv”. Ström menar att en man inte kan känna 
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sig som en kvinna eftersom han aldrig varit kvinna och inte vet vad det innebär. Att vara kvinna 

är inte en känsla, det är att tillhöra en förtryckt klass (kvinnor). Transsexualism beskrivs som 

ett bakslag mot feminism: ”Det är väldigt hotande för män att kvinnor har sina egna 

organisationer och kvinnohus. Män vill invadera dessa för att få insyn och därmed kontroll och 

makt över dem och även få fysisk tillgång till lesbiska. Våra kvinnomiljöer är få till antalet, 

unika och måste bevaras för enbart kvinnor” (Feministiskt perspektiv 2014). Här är det möjligt 

att se liknelser mellan Ströms uttalanden och Raymonds utspel mot transkvinnor, där fokus 

hamnar på vem som är en ”riktig” kvinna och inte, samt vem som ska ha tillgång till olika 

utrymmen i samhället. 

Detta är inte första gången som Kvinnohuset varit i blåsväder. Ytterligare en känd debatt 

tog plats på Kvinnohuset i Stockholm år 2002, där feminister träffades för att diskutera 

motsättningar mellan queer och feminism. Det skapades snabbt dålig stämning då två av 

Kvinnohusets medlemmar vägrade delta i debatten som en protest, då det fanns en transkvinna 

vid namn Erica Zander i lokalen. Vilket i sin tur stred mot Kvinnohusets separatistiska policy. 

Två av medlemmarna försökte då fysiskt knuffa ut Zander, och andra medlemmar hotade med 

att lämna byggnaden om hon inte försvann. Ambjörnsson (2006) beskriver hur många radikala 

feminister ser könsseparatism som en central del i sin verksamhet (2006, 183f.). Transkvinnor 

betraktas som opererade män, och anses därmed inte välkomna i kvinnoseparatistiska 

sammanhang på grund av sina manliga privilegier, att de levt som män och då inte kan dela 

kvinnors erfarenheter.  

Journalisten och transaktivisten Aleksa Lundberg (2015) berättar om sina egna erfarenheter 

kring Kvinnohuset och kvinnoseparatistiska sammanhang, samt att vara transkvinna inom en 

svensk kontext, i tidningen Politism:  

När jag i början på 2000-talet började min resa, med könsidentitetsutredningar och hormonbehandling, 

pågick aktiva uteslutningar av transkvinnor på Kvinnohuset i Stockholm… Den dåvarande ordföranden, 

som var transkvinna, avsattes och förvägrades vidare tillgång till organisationens rum och arena. Enbart för 

att hon var man-till-kvinna transsexuell. Idén bakom uteslutningarna gick ut på att transkvinnor i själva 

verket var ”förklädda män” vars agenda bestod i att penetrera kvinnoseperatistiska rum i syfte att kontrollera 

kvinnors kroppar. Många av Kvinnohusets medlemmar ansåg att det var av yttersta vikt, att organisationen 

förblev seperatistisk, och beslutade därför att utesluta ”de förklädda männen” ur gemenskapen. I USA 

pågick liknande exkluderingar av transkvinnor ur kvinnoseperatistiska gemenskaper under 80-och 90-talen, 

då man ansåg att en ”man” aldrig kan bli eller vara en kvinna, oavsett hur många operationer ”han” gör 

eller hur många hormontabletter ”han” tar. ”Han” är och förblir man och därmed också en priviligierad 

förtryckare… Om alla som biologiskt fötts med snopp, av naturen, är ämnade att bli förtryckande män – 
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oavsett om en identifierar sig som en feminin varelse eller rent av som kvinna – så är vi ju dömda att leva 

våra liv i snäva könsroller (Lundberg 2015). 

Radikalfeminismen är en separatistisk gren av feminismen som inte tror på samarbete med män 

för att förverkliga sina mål. Rörelsen har haft viss betydelse för den lesbiska frigörelsen. 

Lundberg (2015) nämner här exkluderingar, som bygger på en essentialistisk uppdelning i kön, 

av transkvinnor ur kvinnoseparatistiska gemenskaper under 80- och 90-talen i USA och jämför 

det med Kvinnohusets exkludering av transkvinnor. Under åren har debatten kring feministisk 

verksamhet, däribland stödjourer, skiftat och det har varit olika frågor i fokus beroende på hur 

feminismen formats. I och med feminismens andra våg och radikalfeminismens intåg, har 

jourrörelsernas verksamhet delvis formats av radikalfeministiska tankegångar. Tankegångar 

som de flesta kvinnojourer fortfarande förhåller sig till och som till stor del präglar 

verksamheter än idag. De påverkar organisationernas arbete och vilka insatser som bedrivs, 

samt relationen mellan stödsökande och jourarbetare. Inom organisationer i Sverige har 

mångfaldsarbete ofta fokuserat på etnicitet. Förståelsen för mångfaldsfrågor har breddats på 

senare år och omfattar numera kategorier som kön, sexualitet, ålder, funktionalitet i högre 

utsträckning (Wahl et al. 2011). Det kan tänkas att det även har en effekt på kvinno- och 

tjejjourerna. 

 

Genom åren har trans och icke-binäras kamp exkluderats ur feminismen, detta till viss del 

genom en feminism, som varit blind för intersektionella förhållanden och förtrycket 

transkvinnor möter, sedan år 1970 och fram till idag. En feminism som förespråkats av kända 

radikalfeminister, så som svenska feminister inom kvinnohusen, samt genom Janice Raymond 

och Germaine Greer, författare av Den Kvinnliga Eunucken (1970). Greer som för bara något 

år sedan bekräftade sin exkluderande syn, genom en tv-intervju, med följande citat: ”just 

because you lop off your d**k doesn’t mean you a f****** woman.” och fortsatte med att säga: 

”I’ve asked my doctor to give me long ears and liver spots and i’m going to wear a brown coat 

but that doesn’t turn me into a f****** cocker spaniel” (Duffy, 2015). Denna syn på 

transkvinnor är essentialistisk, och har kritiserats från många håll, samtidigt som den till viss 

del lever kvar och präglar social organisering och relationer. 

Det finns dock ett ökat fokus kring transkvinnors utsatta position idag, även inom kvinno- 

och tjejjourerna. ROKS har under senare år fått upp ögonen för transfrågor och har exempelvis 

bjudit in den kända transaktivisten Johanna Marseille för att föreläsa under deras 
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tjejjoursträffar. ROKS publicerade nyligen, 11 januari 2016, en guide kring stöd i mötet med 

transkvinnor på jourerna, där de uppmanar till diskussion om inkludering och bemötande.  

Samtidigt, i skrivande stund, den 21 november 2016 under Transgender Day Of Remembrance, 

ockuperar transaktivister, däribland Johanna Marseille, Socialstyrelsens lokaler. Detta sker då 

regeringen struntat i att genomföra punkter och krav som transpersoner kämpat för i åratal. 

Aktivisterna kräver grundläggande mänskliga rättigheter, som i sin tur kan rädda transpersoners 

liv. De menar att de är trötta på att förminskas i en transvård som är bristfällig och som inte ser 

till deras behov. Politikerna anses inte ha rätten att lägga sig i vilka de är, hur deras kroppar bör 

se ut och hur de definierar sina kön. Vad händelsen resulterar i återstår att se.  
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2 Teoretiska utgångspunkter 

 

Jag har visat på trans utsatthet på olika plan, där transkvinnor utesluts från flera områden inom 

offentligheten, men även inom feministiska forum. Transkvinnor är kvinnor och bemöts av 

sexism och patriarkalt motstånd. Här kommer jag redogöra för olika teorier som dels visar på 

hur sexism och misogyni är en del av transkvinnors liv, liksom för ciskvinnor. Jag utgår från 

ett normkritiskt perspektiv och diskuterar trans utifrån en icke-stereotypisk bild. Innebörden av 

kön och genus återskapas mellan människor och organisationer (Gemzöe 2002). Sociala 

organisationer, så som kvinno- och tjejjourer, har makt att skapa en förändring i samhället. Det 

behövs fler möjliga positioner för alla kvinnor. 

 

 

2.1 Feminism och intersektionalitet 

Hur olika maktordningar samspelar synliggörs genom ett intersektionellt perspektiv. Det 

används för att beskriva hur olika diskrimineringsgrunder interagerar. Identiteter skapas på en 

mängd sätt, exempelvis genom kön, sexualitet, etnicitet, klass och ålder. Ett intersektionellt 

perspektiv handlar exempelvis om att inte anta att kvinnor och män är homogena grupper 

(Lykke 2009).  

Om sociala problem, som i sin tur drabbar en utsatt grupp, ska kunna bli synliga behöver de 

sättas in referensramar. De behöver sättas in i en kontext för att kunna erkännas annars riskerar 

de att glömmas bort och lidandet blir enskilt och isolerat, menar Kimberlé Crenshaw (2016), 

som ifrågasätter denna ordning. Problemen måste flyttas från en individuell, privat sfär och 

sättas i relation till dominanta system i samhället. Crenshaw började använda begreppet 

intersektionalitet för att kunna lyfta interaktioner mellan etnicitet och genus. Hur sociala 

rättviseproblem, såsom rasism och könsdiskriminering, ofta överlappar varandra. Den här typen 

av maktrelationer påverkar varandra och skapar därmed flera nivåer av social orättvisa.  

För att motverka isoleringen måste referensramen öka. Vi måste lyfta smärtsamma 

sanningar om våld och skapa en medvetenhet kring hur människor attackeras av flera krafter på 

samma gång. Hur ska vi kunna stå upp mot våldet om vi inte känner till deras historier? När 

referenser saknas lämnas människor att utkämpa sina egna kamper i ensamhet. Crenshaw 

exemplifierar genom att lyfta medias förminskning av samhällets våld mot afroamerikanska 

kvinnor. Då kvinnorna inte skapar lika stor attraktion i mediaflödet, som när det gäller män, 



25 
 

och bemöts inte av samma reaktioner. Feministiska och antirasistiska diskurser har misslyckats 

med att överväga intersektionella identiteter. Som kvinna och icke-vit marginaliseras de i båda 

diskurserna (Crenshaw 1991). Vilket i sin tur lett till att våld förminskats genom en viss syn på 

kvinnors erfarenhet där skillnader mellan grupper ignorerats. Intersektionalitet ses som ett 

effektivt verktyg för att diskutera kategorin kvinnor. En kategori som till stor del fått definierats 

av en vit feminism, med fokus på vita kvinnors erfarenheter.  Crenshaw menar att det ligger 

makt i kategorierna som får konsekvenser mellan underordnade och de andra priviligierade. 

Problemet är dock inte kategorierna i sig, utan värderingarna och meningen som lagts i dem 

och hur de i sin tur skapar hierarkier (Crenshaw 1991, 58). Genom att se intersektionella 

kopplingar kan vi bättre förstå skillnaderna bland oss, och hur de uttrycks i skapandet av olika 

grupper. 

Det finns anledningar att tro att feministiska rum inte är så inkluderande som de vill vara, eller 

som de ger sken av att vara. De los Reyes (2006) problematiserar maktrelationer inom 

feministiska rörelser, och menar att vissa kvinnors organisering osynliggjorts. 

Genusforskningen och jämställdhetsarbete, samt de insatser som görs, har utgått från 

priviligierade kvinnors erfarenheter och intressen. Kvinnoseparatistiska rum har en tendens att 

lägga fokus vid ciskvinnors perspektiv, då icke-rasifierade och heterosexuella kvinnor ur 

medelklassen får representera alla intressen samt inneha tolkningsföreträde (de los Reyes, 

Molina & Mulinari 2006) Kvinno- och tjejjourerna i Sverige har till stor del drivits av och består 

fortfarande mestadels av vita, medelklass feminister. Klimatet har varit heterosexistiskt, och 

vita feminister har uteslutit de som avviker, exempelvis transkvinnor, vilket visar på att 

feministiska rum kan präglas av en exkluderande syn liksom andra sociala områden.  

 

2.1.1 Femininitet & feminism: motsättningar och möjligheter 

Även Ulrika Dahl (2001) eftersöker feministiska allianser i essän ”Ytspänningar: Feminismer, 

Feminiteter och Femmefigurationer”, där hon beskriver feminismens relation till femininitet 

som yta, vilket i sin tur är en omstridd fråga inom feminismen. Liksom transstudier 

marginaliserats inom feminismen, har femininitetsstudier lyst med sin frånvaro inom 

genusvetenskapliga området. Det kan förklaras genom att frågor om femininitet anses ytliga 

och förgängliga, då de jämförs och ställs mot andra ”viktigare” frågor som exempelvis 

behandlar materiella orättvisor i världen (Dahl 2001, 8). Det finns ett ytligt förhållande till 
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femininitet, där det feminina blir underhållning och något överdrivet, i en värld som är besatt 

av dikotomier mellan vad som passar in och avviker. 

Hon redogör för Simone de Beauvoirs syn på femininitet, en femininitet som definieras av 

mannen (Dahl 2001, 12 ff.), där femininiteten blir ett spel, där det handlar om att alltid vara 

tillgänglig och sexuellt attraktiv för män. Mannens blick och begär står i centrum för 

radikalfeminister, där kvinnor måste ge upp femininitet och heterosexualitet, då femininitet 

förknippas med begränsande ideal kring naturlighet och krav utifrån. Krav som i sin tur leder 

till konkurrens mellan kvinnor. Många gör motstånd mot en feminism vars femininitetskritik 

gör anspråk på att röra alla kvinnor men som ofta i själva verket främst rör vita, heterosexuella 

medelklasskvinnors erfarenheter. Dahl menar att även feministideal kan vara förtryckande, de 

då uppmanar till anpassning av yta. Hon behandlar Katarina Mattssons teorier kring 

förekomsten av vithetsprivilegier som utgår utifrån vita, västerländska ideal som i sin tur bygger 

på autenticitet, naturlighet och vithet (Dahl 2001, 19). Femininitet uttrycker och omförhandlar 

kritik av femininitet och feministisk historia. Det utmanar en förgivettagen riktning mot 

mannen, och vill ersätta en bild med en annan och kan ses som en motståndskraft till 

idealiserandet av det djupa ”autentiska” ”riktiga” kroppar. 

Att tala om ytan är att tala om vad som är synligt och dekorerat och vad som i detta fall läses och tolkas 

som feminint och därmed också ytligt. Om vi med kroppens yta och konturer också inkluderar huden så är 

detta inte på något sätt en ytlig fråga. Det blir tydligt exempelvis genom det faktum att ytans färg, form och 

dekoration är det som vid första anblick avgör vilka som är främlingar och hemmahörande, vita eller inte, 

”riktiga” kvinnor eller inte. Ytan är därmed en väsentlig del i rasifiering och andra djupgående kategoriska 

gränsdragningar…(ibid.). 

Mia Mingus (2011) skriver också om alternativa vägar och att röra sig bortom det som 

begränsar i ”Moving Toward the Ugly: A Politic Beyond Desirability”. Mingus talar utifrån 

egen erfarenhet som rasifierad och funktionshindrad kvinna och hur begär formar oss som 

människor. Om hur maktordningar riskerar att begränsa vårt ”riktiga” jag och våra möjligheter. 

Om vi är osäkra på vilka vi är och vilka kategorier vi tillhör, bör vi röra oss mot något annat, 

mot det fula och oväntade då det kan erbjuda fler möjligheter för olika människor. Möjligheter 

som kan hjälpa oss att finna oss tillrätta i oss själva, som finns på och inom det gömda. Det vill 

säga vid platser som är dolda och inom människor som är oälskbara och onormala, så kallade 

”freaks”, med rötter i det monstruösa:  

This is the only way that we will ever create a femme-ness that can hold physically disabled folks, dark 

skinned people, trans and gender non-conforming folks, poor and working class folks, HIV positive folks, 
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people living in the global south and so many more of us who are the freaks, monsters, criminals, villains 

of our fairytales, movies, news stories, neighborhoods and world (ibid.). 

För Mingus, och många andra, är det svårt att identifiera sig med begränsande skönhetsnormer 

kring hur det är att vara feminin och kvinna. Därför läggs stor vikt vid anpassning kring 

normerna. Det ligger i vår västerländska kultur att förakta och fly från det fula, alla gör det. 

Fulhet är stigmatiserat, men Mingus menar att det finns en kraft i det fula och avvikande, och 

uppmanar alla att upptäcka denna. Vad händer om vi slutar jaga det perfekta och ouppnåeliga, 

slutade att förminska och krympa oss själva? Mingus är medveten om problematiken, då det 

hotar vår överlevad i samhället där skönhet är ett vapen som ska skydda mot isolation och 

smärta. Detta är dock en myt och inger ett falskt hopp om trygghet.  

As the (generational) effects of global capitalism, genocide, violence, oppression and trauma settle into our 

bodies, we must build new understandings of bodies and gender that can reflect our histories and our 

resiliency, not our oppressor or our self-shame and loathing.  We must shift from a politic of desirability 

and beauty to a politic of ugly and magnificence.  That moves us closer to bodies and movements that 

disrupt, dismantle, disturb.  Bodies and movements ready to throw down and create a different way for all 

of us, not just some of us. (ibid.). 

Om vi inte passar in i ett samhälle som begränsar oss, kan vi röra oss mot något annat. En 

rörelse från begränsningar till möjligheter, som inte bara är till för några av oss, utan för alla. 

Det krävs nya mångfaldiga förståelser av kroppar och genus. 

 

2.1.2 Sexism drabbar alla kvinnor 

Julia Serano (2016) skriver om hur trans och feminism är nära sammanflätade i den aktivistiska 

boken Whipping Girl: A Transwoman on Sexism and the Scapegoating of Femininity. Trans bör 

inkluderas mer i feminismen, samt vara en del av feministiska kampen. Serano beskriver vikten 

av att vara en trans allierad genom att ta del av transerfarenhet på deras villkor. Det handlar om 

att nå grupperna som känner sig alienerade och uteslutna ur feministiska rörelsen genom att 

utmana all könsbenämning. Det räknas inte som inkluderande feminism, eller intersektionalitet, 

när transperspektiv hamnar åt sidan till förmån för andra priviligierade perspektiv.    

Samhället i väst präglas av misogyniska tankegångar som nedvärderar femininitet (ibid.) 

Sexism drabbar alla kvinnor, men på olika sätt beroende på intersektionella förutsättningar. 

Transkvinnor drabbas dubbelt så hårt, och möts av såväl oppositionell sexism, vilket betonar 

statiska ramar kring manligt och kvinnligt, som traditionell sexism som beskriver hur det 

maskulina är överordnat det feminina. Även om män och kvinnor i vissa fall beskrivs som 
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jämställda, värderas maskulinitet högre än femininitet, som i sin tur ses som något artificiellt. 

Att återta kroppar handlar också om att återta femininitet, som i sin tur ska tillbaks inom 

feminismen. Förekomsten av trans är mångsidig, då trans utmanar en binär uppdelning samt 

ifrågasätter att femininitet är underordnad maskulinitet, vilket kan ses som den feministiska 

kärnan. Transexistens utmanar, eftersom det bryter en statisk könsordning, att män och kvinnor 

är varandras absoluta motsatser när det kommer till kön. Ett manligt heterosexuellt privilegium 

hotas därmed av trans. Traditionell och oppositionell sexism bör utmanas för att skapa ett 

samhälle som är tryggt för transpersoner. För att arbeta mot detta, behövs motdiskurser som 

ifrågasätter nedvärderandet och avståndstagandet av det feminina. Serano (ibid.) menar att det 

handlar om att stärka femininitet, inte bara fastna i könsnormer som feminismen tidigare gjort. 

Serano (2016) exemplifierar hur media har ett snävt och stereotypt fokus kring transkvinnor. 

Området genomsyras av sexism och hyperfeminisering, som förminskar kvinnor till 

kroppsdelar. Det finns en biologisk deterministisk syn på yta och en besatthet av könsorgan, 

som bygger på att en kan aldrig vara ”riktig” kvinna om en inte har genomgått könskorrigering. 

Men alla transpersoner varken kan eller vill genomgå operationer och ta hormoner. Media 

nedvärderar och gör narr av feminina uttryck, därmed förminskas transkvinnors liv, men det 

gäller även alla kvinnor. Att bete sig feminint är något vi gör för oss själva, och vi gör det för 

att uttrycka individuella personligheter och sexualiteter. Serano (ibid.) beskriver att det finns 

två typer av givna transroller i media, där transkvinnor narras för att de överskrider normer. De 

som passerar som kvinnor, ”lurar” sin omgivning genom sitt utseende och förtjänar att straffas 

eftersom de ses som skurkar. Eller rollen som ett skämt, en patetisk ”kvinna som är fast i en 

mans kropp” som misslyckas med att agera som sitt valda kön. Rollerna bottnar i att deras 

verkliga identitet är att vara män. En binär uppfattning om kön och ensidig bild av transkvinnor, 

då de som representeras mest frekvent även är smala, vita och funktionella. Representation av 

icke-binära är i stort sett obefintlig. 

Serano (ibid.) argumenterar för hur transerfarenhet ofta beskrivs genom cis-normativa 

positioner och termer som anses representera det som är ”normalt”. Ciskvinnor räknar med att 

transkvinnor ska erkänna sin ”riktiga” identitet, som man. Transkvinnor blir i deras ögon en 

könsbedragare, vilket leder till att levda erfarenheten glöms bort, det vill säga hur det är att vara 

transperson/transkvinna, utsattheten i att vara det och att leva med rädsla.  
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2.1.3 Transkvinnors utsatthet: patriarkala och intersektionella effekter av mäns 

våld 

Lucas Gottzén (2012) beskriver också hur tankar kring maskulinitet och femininitet förhåller 

sig till varandra, där maskulinitet och manlighet värderas högre och det avvikande feminina 

distanseras från mäns kroppar. Det feminina får representera intimitet och homosexualitet. Han 

förklarar att det finns problematiska manlighetsnormer som bygger på ett avståndstagande, en 

rädsla samt ett obehag inför intimitet. En rädsla för eventuell förlorad manlighet och 

homosociala band, som kan inkräktas och få konsekvenser för identiteter. För att förstå våldet 

som drabbar kvinnor och män, blir det nödvändigt att synliggöra och studera mäns syn på sitt 

eget våld, som i sin tur även präglas av såväl gärningsmannens samt omgivningens syn på våldet 

(Gottzén 2012). 

Bilden av den ”riktiga” svenska vita mannen begränsar den riktiga världsbilden av 

våldsamma män. Den upprätthålls i sin tur genom att andra grupper skapas som avvikande, 

obegripliga eller sjuka. Att vara en ”riktig” man strider mot att utöva våld mot fysiskt svagare 

grupper, exempelvis kvinnor, samtidigt som visst våld accepteras och ett avståndstagande kring 

mjuka normer blir nödvändigt (ibid.). Det blir svårare att se kollektiva strukturer, att erkänna 

att det finns en koppling mellan maskulinitet och våld. Andelen hatbrott gentemot transkvinnor, 

visar på existerande hat och motstånd gentemot transpersoner. Hotet om social exkludering och 

våld leder till att många transpersoner inte vågar komma ut och vara öppna med sin identitet. 

Transkvinnor är dubbelt så utsatta i samhället, då de väljer att vara kvinnor och trans, och är i 

stort behov av hjälp och stöttning. Transpersoner överlag är en grupp som är utsatt för 

återkommande våld, och de har sämre hälsa i jämförelse med homo- och bisexuella av båda 

könen. Många har dessutom låg tillit till polis och andra myndigheter när det kommer till att få 

stöd och hjälp. Trans begränsas av stereotypa uppfattningar om kön, och det blir problematiskt 

att förhålla sig till olika arenor i samhället när de löper risk att uteslutas på grund av 

könsidentitet och könsuttryck.  
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2.2 Transstudier 

 

”Woman” typically has been mobilized in ways to advance the specific class, racial, national, religious, and 

ideological agendas of some feminists at the expense of other women; the fight over transgender inclusion 

within feminism is not significantly different, in many aspects, from other fights involving working-class 

women, women of color, lesbian women, disabled women, women who produce or consume pornogrophy, 

and women who practice consensual sadomasochism. Just as in these other struggles, grappling with 

transgender issues requires that some feminists re-examine, or perhaps examine for the first time, some of 

the exclusionary assumptions they embed within the fundamental conceptual underpinnings of feminism. 

Transgender phenomena challenge the unifying potential of the category ”woman”, and call for new 

analyses, new strategies and practices, for combating discrimination and injustice based on gender 

inequality (Stryker 2006, 7). 

Susan Stryker, en av de internationellt sett mest centrala frontfigurerna inom transstudier, 

förklarar att trans sätter kategorierna i rörelse och korsar gränserna. Trans ses som en social 

rörelse. En rörelse över tid och rum, där trans kan producera sig själva, utanför det acceptabla 

och som en rörelse bort från förväntningar (Enke 2012; Stryker 2006). Stryker efterfrågar en 

feminism som rör sig i en annan riktning. En feminism som är bättre på att förklara hur genus 

förändras (Saedzadeh & Stryker 2016, 98). 

Transstudier analyserar skillnader och hur de transformeras till hierarkier och 

maktordningar i samhället, som resulterar i både njutning och smärta, men också liv och död 

(Stryker 2006, 3). Likt feministiska studier analyseras diskurser och praktiker som skapar kön. 

Hur genus och benämningar som ”man” och ”kvinna” är i ständig förändring, trots att de ibland 

uppfattas som statiska. Men också hur genus är lokalt och kontextuellt. Idén om ett universellt 

systerskap, eller universella kategorier och mänskliga rättigheter måste problematiseras, då de 

är hierarkiska, eurocentriska, genuskodade och rasifierade. Transstudier och transaktivism är 

rörelser som grundas i kampen mot könsbaserad diskriminering och våld. En viktig del inom 

transstudier är att skapa nya ramar och praktiker, där variationer i relationen mellan kön och 

genus kan förstås som moraliskt neutrala och sanna. Och där våld mot transpersoner kan länkas 

till andra systematiska former av våld som fattigdom och rasism. På så sätt kan transpersoners 

liv räddas (Stryker 2006, 10).  

I slutet av 80-talet bestod en stor del av debatten kring vilken transidentitet som var ansedd den 

mest genuina. I en artikel, ”The Transgender Alternative” (1991) skriver Holly Boswell: ”Kan 

vi inte komma överens om att vi äger, och är genuina i, våra egna identiteter som de vi är- 

oavsett hur vi ser på oss själva? Det finns inget bättre eller sämre sätt att vara människa.” Ett år 
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senare formulerar Leslie Feinberg (1992) i Transgender Liberation- A Movement Whose Time 

Has Come ett öppet transbegrepp, där trans blir ett samlingsbegrepp för alla förtryckta 

könsminoriteter. Feinberg uttrycker en önskan om att alla förtryckta grupper måste kämpa 

tillsammans emot patriarkala och heteronormativa system, som i sin tur försöker hålla dem isär. 

Förtryckta grupper som överlappar varandra med samma fiende, det vill säga rasism och 

sexism. Feinberg menar att det finns brist på ord som transpersoner kan identifiera sig med, att 

orden inte passar in på alla men ett gemensamt språk är nödvändigt. Dock är det svårt att finna 

ett språk som hedrar och inte exkluderar: ”we didn’t choose these words. They don’t fit all of 

us. It’s hard to fight an oppression without a name connoting pride, a language that honors us.” 

(Feinberg 1992, 206).  

Feinberg problematiserar existerande normer genom att använda sig av ett historiskt samt 

föränderligt perspektiv och beskriver hur könssystemet bygger på att män är maskulina och 

kvinnor är feminina, som om det vore en ”naturlig” uppdelning och visar på exempel genom 

transpersoners varierade statusmässiga positioner genom historien. Transpersoner hade högt 

uppsatta positioner i forna samhällen, innan en vit elit tog makten genom kolonisering och 

ideologisk utspridning, vilket i sin tur bidrog till stor leda för transpersoner vars liv 

tillintetgjordes genom våld och diskriminering (ibid.). Vissa rådande samhällsordningar och 

förtryck har inte alltid existerat, utan skapades genom uppdelningar i samhället. Det här kan ses 

som argument för att saker kan förändras, och inbringa hopp.  

Vad det innebär att vara kvinna har reglerats av historiska skeenden, som färgats av 

kolonisering, homo- och transfobi, klass och etnicitet. I Transfeminist Perspectives (2012) 

beskriver Enke att det finns sociala kriterier inom institutioner som får konsekvenser för 

mänskliga relationer. Kriterier som ses som statiska, och bestämmer vem som har tillgång till 

sjukvård eller offentliga toaletter. Institutioner påverkar hur vi tänker och lever, menar Enke 

(2012), vilket i sin tur präglas av komplex social manipulering. Numera finns det dock fler 

transpersoner inom olika samhällsarenor, så som inom akademin, media och medicin, som 

kritiserar nuvarande system.  

 

2.2.1 Den könsbinära stadens otrygga gator 

I Whipping Girl (2016) behandlas omgivningens stigmatiserande tankar kring transkvinnor som 

präglas av en rädsla för att kategoriseringar ska ändras, samt misstänksamhet mot transkvinnors 

och andra kvinnors intentioner i livet. Bilden av transkvinnor är essentialistisk, och transkvinnor 
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saknar stöd och trygga platser att vistas på, vilket kan resultera i liv och död samtidigt som trans 

representation osynliggörs. Ändå återfinns Janice Raymonds tankar om transkvinnor där 

lögner, som bygger på att transkvinnor är ett hot eller lurar sin omgivning med sin fejkade 

identitet, reproduceras. Det är tankar som återkommer inom feminismen, men även inom andra 

områden som media, medicin, akademin och politiken, vilket i sin tur hindrar en allians mellan 

transkvinnor och ciskvinnor. 

Det finns numera ingen svensk forskning om transpersoners upplevelser av stadsliv och 

relaterade erfarenheter av hatbrott. Det här vill forskaren Signe Bremer (2017) ändra på genom 

att bedriva projektet ”Den könsbinära staden: En kritisk studie av trygghet, utsatthet och 

motstånd i transpersoners berättelse om stadsliv”. Här tar Bremer del av transpersoners 

upplevelser av olika rum inom staden. Många transpersoner känner sig otrygga i 

könssegregerade miljöer, men även inom feministiska rum, där de riskerar att råka ut för 

könsbaserat våld och diskriminering. Bremer hoppas att projektet ska bidra till ett tryggare 

samhälle för transpersoner.   

I en intervju med Feministiskt Perspektiv beskriver Bremer (2014) att transpersoner ses som 

könsbedragare, eller som kolonisatörer av kvinnors kroppar, vilket exempelvis kan urskiljas 

inom populärkulturen där transkvinnor anses försöka lura allmänheten med en fejkad fasad. 

Men även inom feminismen och andra områden som medicin och rättsväsendet. Bremer 

kritiserar valet av utformningen av medielandskapet, där representationen lämnar mer att önska. 

Bremer beskriver dock att en positiv aspekt är att transrörelsen blivit stärkt genom sociala 

medier. Det är numera fler transpersoner, framför allt unga transpersoner, som syns och bygger 

upp nya plattformar. Trots denna utveckling existerar problematiska radikalfeministiska 

tankegångar som präglar samhället och kvinnoseparatistiska sammanhang. Här redogörs 

utsagor från en av hennes äldre informanters erfarenhet av feministiska rum, samt kopplingen 

mellan transfemininitet och våld: 

En av de som medverkar i mitt projekt är en lesbisk- och kvinnoidentifierad person i 65-årsåldern. I 

samtalet, som bland annat rörde berättelser som utspelade sig i en 80-tals kontext, berättade hon exempelvis 

att kvinnoidentifierade transpersoner och andra trans*feminina inte släpptes in i den numera nedlagda 

kvinnobokhandeln Medusa i Stockholm. Och vid besök av lesbiska miljöer, till exempel nattklubbar, hände 

det att hon råkade ut för kroppsvisitation. Skulle de finna en penis så blev en inte insläppt. Därför fick hon 

lära sig att hantera ”tucking”, det vill säga gömma penisen på ett bra sätt. Här ser vi återigen bilden av den 

trojanska hästen. Det fanns en idé om ett kvinnoseparatistiskt ”safe space”, där trans*kvinnor och andra 

trans*feminina i och med att de ej var fittfödda förstods som män (ibid.) 
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Enligt Bremer blir trans ett obekvämt ämne att tala om för de priviligierade. Att samma sorts 

föreställningar även kommer till uttryck inom feminismen, som numera åtminstone ofta på 

pappret säger sig inkludera transpersoner i den feministiska kampen, är uppenbarligen 

problematiskt. Flera av hennes intervjupartners är verksamma inom feminismen, sätter sitt hopp 

till rörelsen och arbetar feministiskt. Den allmänt sett bristande förmågan att ta till sig kritiken 

från transrättighetsrörelsen gör även att den feministiska rörelsen går miste om värdefull 

utveckling (ibid.) Här använder hon Sara Ahmeds teorier som beskriver hur feminister 

positioneras som glädjedödare i en sexistisk värld, som hon i sin tur kallar ”feminist killjoys”. 

Att stå i vägen för maktstrukturer, andras lycka, är i sin tur känsligt även inom feminismen: 

Med referens till teoretikern Sara Ahmeds diskussion om feministiska glädjedödare menar jag att det går 

att förstå transrättighetsrörelsen som en inomfeministisk glädjedödare, liksom också Ahmed anser att 

antirasistisk feminism kan beskrivas som sådan. I stället för att lyssna och ta till sig den transfeministiska 

kritiken som transrättighetsrörelsen kommer med så bollas anledningen till problemet tillbaka till 

glädjedödaren själv. Det betyder att den allmänt sett mindre priviligierade transrättighetsrörelsen, som 

kommer med obekväma krav och som påtalat maktobalansen i första hand, tenderar att bli kategoriserad 

som en särskilt arg och emotionell bråkmakare vars maktkritik upplevs som ett hot om splittring av den 

feministiska rörelsen (ibid.). 

Under ett CGF-seminarium beskriver Bremer (2016) sin studie, där hon bland annat använder 

Seranos (2016) problematisering av offentlighetens misogyniska bild av transpersoner. Hon 

uttrycker kritik kring mainstream-medias dehumaniserande representation av transkroppar och 

avsaknandet av intersektionella analyser. Människors uppfattning av rum påverkas av 

intersektionella skillnader. Det är en förkroppsligad erfarenhet av rum, där världen ses på olika 

sätt, vilket påverkar trygghet och sårbarhet. Hur människor rör sig genom staden, på grund av 

normer som ”pressas” in i huden. Transpersoner begränsar sitt utrymme, vilket till och med 

leder till att ett toalettbesök kan upplevas som problematiskt, trots att det är ett mänskligt behov. 

Bremer (ibid.) beskriver vikten av trygga platser, upplevelsen av ”breathing spaces” och 

separatistiska rum som kan erbjuda stödgrupper för utsatta individer. Skapandet av trygga rum 

som kan inge lugn och rubba spänningar som materialiserats in i kroppen.  

 

2.2.2 Att komma ut (vissa garderober är mindre än andra) 

Kraven på att ”komma ut”, vara synlig och att vara ofrivilligt publika kroppar problematiseras 

vidare av Binaohan (2014) i Decolonizing Trans/Gender. Det finns en stor nyfikenhet hos cis-

normativa att veta och kategorisera kön (Serano 2016; Binaohan 2014). Transpersoner hamnar 
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i en position där de tvingas komma ut för cis-identifierade. I boken understryks vikten av 

intersektionella skillnader, för att förstå människors olika villkor och förutsättningar beroende 

på klass, etnicitet, sexualitet och funktionalitet. Transpersoners erfarenheter är inte universella. 

Det finns många som inte väljer att ”komma ut” på grund av rädsla och utsatthet, och undviker 

att vara öppna med sina identiteter för allmänheten då de riskerar social exkludering, det vill 

säga att diskrimineras och utsättas för våld. Dualismen mellan sinne och kropp eller idén om 

”att komma ut ur garderoben” är inte universell, utan bygger på en västerländsk idétradition. 

Vissa garderober är mindre än andra. Binaohan (2014) menar att normativa cis-personers 

bekvämlighet inte ska prioriteras över transpersoners säkerhet. Alla vill inte vara synliga, och 

genom att bli mer synlig, kan det innebära mindre trygghet. Det är ett vithetsprivilegium att 

vara synlig. Att komma ut för andra, och för samhällets skull, har blivit en markör, men för vem 

kommer vi ut? Svarta transkvinnor är bland de mest utsatta grupperna genom historien. 

Binaohan beskriver hur vit kolonialism präglar svarta kvinnors vardag, att svarta kroppar 

tvingas att vara en publika kroppar, kroppar som är tillgängliga att konsumeras, medan vita 

kroppar har privilegiet att vara privata. Det kan beskrivas genom att vit individualism glorifieras 

och hamnar ovanför andra intressen. Vissa kroppar ses som mer legitima och humana än andra. 

Den vita binära uppdelningen i kön är ett verktyg som används av sociala institutioner för att 

kontrollera och organisera in kroppar i hierarkier. 

 

2.2.3 Från kroppar som ”inte kan”… till ett samhälle som begränsar dem 

Susan Stryker menar att den enda vägen ur förtrycket är att omfamna det onaturliga. I 

Transgender History (2008) & ”My Words to Victor Frankenstein Above the Village of 

Chamounix: Performing Transgender Rage” (2006) beskriver Stryker, ur ett 

postkonstruktivistiskt och normkritiskt perspektiv, hur feministiska rörelser genom åren 

diskuterat transpersoners plats, vad de är och inte är. Denna diskussion har präglats av både 

biologisk determinism och essentialism. Många feministiska rörelser är inkluderande, eller 

säger sig vara inkluderande när det gäller transpersoner. Men förändringen går långsamt. 

Stryker (2006) menar att det krävs aktivism för förändring. Transpersoner har alldeles för länge 

stått i skymundan, det är dags att kräva agens och avidentifiering med påtvingade positioner.  

För att föra fram sin ståndpunkt sätter Stryker sin egen kropp i relation till Mary Shelleys 

legendariska monster i Frankenstein. Strykers beskrivning av Frankensteins monster samt 

omgivningens rädsla för varelsen kan liknas vid samhällets stigmatiserande bild av 
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transpersoner. Trans konstrueras som avvikelser och förknippas med dåliga egenskaper. De 

kategoriseras som ”de andra”, vars kroppar beskrivs som artificiella, icke-humana och mot 

naturen. Monsterliknelsen blir ett sätt att återta agens, i en binär värld där hennes kropp ”inte 

kan”, och acceptera det ”onaturliga” i sig själv och omgivningen. Det är ett effektivt verktyg 

för att visa på utsattheten som transpersoner förhåller sig till. Rädslan för att bli dömd och 

socialt exkluderad eller utsatt för våld och diskriminering, men också hur denna exkludering 

och hopplöshet resulterar i ett raseri. Stryker framställer sin egen kropp som monstruös, då hon 

står utanför samhället och avviker från dess ”naturliga” ordning. Stryker (ibid.) beskriver hur 

hon upptäckte sina egna kroppsliga skillnader i relation till omgivningen och patologiseringen 

inom sjukvården; sättet läkare märker transkroppar, för att kontrollera och kolonisera dem, 

inom en medicinsk diskurs. Hur hon lever med en identitet som stämplats som känslomässigt 

störd, en diagnos som säger att hon är sjuk och instabil. I en värld som prioriterar 

heterosexualitet och reproduktion, finns måttstockar som mäter kvalitéer i kroppar, där fokus 

ligger på könsorgan.  

Stryker vill destabilisera fixerade kön, då könade förväntningar kring heteronormativitet, 

maskulinitet och femininitet drabbar alla. På ett målande sätt beskriver Stryker rädslan som 

finns bland människor, en rädsla för det de inte känner till men också fascinationen för det 

exotiska. Cis-normativa konstruerar transpersoner som ”deras egna”. Men Stryker (ibid.) 

beskriver att trans är mer än vad de andra bestämmer, att alla människor är lika konstruerade i 

sin natur, och uppmanar läsarna att undersöka sin egen natur genom textraden: ”… discover the 

seems and sutures in yourself” (2006, 247). Hon tror att det kan påverka handlingar, att vi 

förändras samtidigt som vi förändrar världen, och att denna tankegång och aktivism kan inge 

hopp. Stryker, liksom Enke, beskriver trans som en icke-statisk rörelse som är på väg från och 

till något nytt och bättre, som i sin tur utgår från trans liv och villkor. Hon uppmanar en rörelse 

mot det monstruösa, där hon kan röra sig fritt, och inte vara låst i en kropp som ”inte kan”.  

Feministiska och medicinska diskurser har förminskat transerfarenhet genom historien 

(Stryker 2006; Stone 2006). Historien har skapats genom begränsade studier, som i sin tur fått 

representera alla transpersoner, där transpersoner patologiserats, tillskrivits egenskaper som 

bygger på att transpersoner är sjuka. Det har legat i cispersoners och feministers intresse att 

beskriva ”sanningen” om transsexuella. Teorierna är en produkt av, samt kontrolleras av, en vit 

manlig medicinsk praktik som kolliderar med transpersoners erfarenhet. Stone (2006, 230) 

beskriver denna kollision som ”a battlefield of the transsexual body”. Stone kritiserar 

förnekandet av mixade könsidentiteter, att det skulle finnas något som en ”ren” könsidentitet 

och att manligheten sitter i könsorganet.  
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I ”A Social Model of Trans and Crip Theory- Narratives and Strategies in the Redefinition of 

the Pathologized Trans Subject” problematiserar Josephine Krieg (2013) patologiseringen kring 

transkroppar. Krieg beskriver, liksom Stryker (2006), hur den medicinska diskursen präglats av 

en stigmatiserande bild av trans som sjukdom. En patologiserad bild, där transpersoner ska 

normaliseras genom intensiv behandling och därmed agera som normala feminina 

heterosexuella subjekt. Stigmat kring transpersoner kan undvikas genom nya synsätt och 

intersektionella samband mellan trans och crip theory, vilket i sin tur är en spirande idétradition 

som fått allt mer uppmärksamhet under de senaste åren. Queerteori, crip theory och aktivism 

avviker från normen och utmanar tillsammans en påtvingad heterosexualitet och förgivettagen 

funktionalitet. Funktionsfullkomlighet är en förgivettagen utgångspunkt, i likhet med som 

heterosexualitet och hegemonisk maskulinitet. Teorierna ses som avvikande i fältet och riskerar 

att åsidosättas, men tillsammans blir de starkare och vinner mark. 

Krieg (ibid.) kräver ett skifte i positionering och hur trans problematiseras. Trans är inte 

patologiserade subjekt, utan existerar i en värld där de inte får sina behov tillgodosedda. Världen 

är invalidiserande och diskvalificerande, vilket betyder att det inte är individerna som är 

inkompetenta. Det är ofta funktionshindrade och trans som formuleras som problemen, men det 

är omvärlden som har bristande förmåga att hjälpa individerna. Det är samhället och 

omgivningen som ska lösa individens svårigheter (Krieg 2013, 43). Hur vi pratar om problemen 

spelar stor roll och Krieg visar här på annorlunda sätt att se på debatten. Personer med 

funktionhinder samt transpersoner är marginaliserade grupper, vars liv påverkas av 

förtryckande strukturer, då det råder brist på tillträde till olika arenor eftersom sociala miljöer 

inte anpassats efter deras behov. Dagens samhälle, som är uppbyggt kring liberalistiska 

tankegångar där individen ska klara sig själv, bidrar inte med resurser som gynnar alla 

medborgare. Det finns svårigheter kring att hantera skillnader hos medborgarna, då normativa 

identiteter eftersträvas, som i sin tur faller inom systemet. 
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3 Metod  

 

3.1 Material 

I mitt förberedande arbete har jag sökt information kring valet av uppsatsämne genom material 

och debatter som förs kring trans och kvinnoorganisationer så som kvinno- och tjejjourer, både 

i svensk och internationell kontext. Relevanta och lämpliga metoder har sökts genom Nina 

Lykkes Genusforskning (2009) och Tobias Rauns ”Trans as Contested Intelligibility” (2014). 

Tidigare arbeten, inom genusvetenskaplig forskning, har även varit en inspirationskälla när jag 

tolkade mitt material. Jag har även studerat dokument som behandlar kvinno- och tjejjourers 

verksamhet i Sverige, så som ROKS och Unizons värdegrund samt riktlinjer för hur jourerna 

ska arbeta inom organisationerna och hur deras kontakt med stödsökande bör se ut.  

Då min önskan var att studera uppfattningar kring trans inom kvinno- och tjejjourer har 

material insamlats genom kvalitativa och personliga intervjuer. Studien omfattar 

halvstrukturerade intervjuer med fem olika tjejjourer i Sverige. Intervjuformen lämpar sig då 

det finns möjlighet för öppna infall och andra samtalsämnen (Kvale 2009). Jag har valt att 

genomföra två personliga möten, varav en intervju var individuell och den andra skedde genom 

en fokusgrupp. Här låg fokus på deras individuella uppfattningar samt interaktionen inom 

gruppen, och hur de förhöll sig till varandra under samtalet. Övriga intervjuer genomfördes via 

Skype, då intervjupersonerna befinner sig i olika delar av landet. Intervjupersonerna är följande: 

Intervjupartner 1 Noomi: (Mellanstor stad, liten jour, mindre progressiv)  

Intervjupartner 2 Ada: (Liten stad, liten jour, mindre progressiv) 

Fokusgrupp, 3 Deltagare: (Storstad, stor jour, mer progressiv) 

Intervjupartner 6 Michele: (Storstad, stor jour, progressiv) 

Intervjupartner 7 Celine: (Mellanstor/Storstad, stor jour, progressiv) 

Jag har valt att benämna dem som ”intervjupartner” då jag ser dem som kollegor och 

intervjuformen har liknat samtal, istället för en mer formell insamling av fakta. Urvalet har dels 

skett genom metoden ”snöbollsurval”, där personer i urvalet rekommenderat nya personer som 

också skulle vara lämpliga att ingå. Men också slumpmässigt genom förfrågan vid mail, som i 

sin tur skickats till flertalet jourer. Studien har därmed genomförts på en avgränsad grupp 

jourarbetare, som arbetar inom olika orter i Sverige. Namnen är fingerade för att skydda deras 
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identiteter. Jourerna varierar i storlek och är medlemmar under stora jourorganisationer som 

ROKS och Unizon, som har en samordnande funktion.  

Mina intervjupartners befinner sig på olika nivåer inom verksamheterna. Två personer i 

fokusgruppen, samt Michele och Celine är anställda. De har en samordnande position inom 

jourerna, där de avlastar ideella jourarbetare administrativt, arbetar förebyggande samt agerar 

som ”spindeln i nätet” inom verksamheterna. Ofta är de engagerade inom flera områden 

samtidigt och arbetar frekvent med att planera och utveckla verksamheterna, genom 

handledning och utbildning av volontärer. Resterande, det vill säga Noomi, Ada, och en person 

i fokusgruppen är ideella volontärarbetare. Deras roll bygger på jourverksamhet så som 

återkommande chattillfällen, övriga stödsamtal, planering, utåtriktat arbete genom utbildning 

samt skol- och fritidsgårdbesök. Men också deltagande och skapande av festivaler eller andra 

event.  

Att finnas på plats nära ungdomar, där ungdomar brukar vistas, är viktigt för att visa på 

jourernas användningsmöjligheter och för att kunna erbjuda unga stöd och skapa diskussion. 

Det kan exempelvis innefatta att finnas vid skolor, fritidsgårdar eller i städernas centrum, där 

de bland annat delar ut informationskort om jourens verksamhet eller kondomer. Stödchatten 

finns tillgänglig olika dagar under veckan. Öppettiderna varierar mellan jourerna, därför finns 

det alltid någon chatt som hålls tillgänglig när en annan är stängd. Mängden chattsamtal kan 

variera kraftigt beroende på veckodag, högtider eller jourens storlek och plats. På chatten kan 

stödsökande ställa vilka frågor som helst, dock handlar samtalen ofta om sex, kroppar, ångest 

och relationer. Jourerna har tystnadsplikt, såvida det inte finns misstanke om brott, vilket ska 

öka förtroendet för jourarbetarna men också skapa större trygghet för stödsökanden.  

Mina intervjupartners gick med i jouren på grund av olika anledningar. Flera nämner att de 

inspirerats av någon de känner som arbetar inom likande organisationer, samt att det var en 

enkel process att gå med i jouren då de upplevts som tillgängliga. Noomi beskriver sig själv 

som en sympatisk person som gärna ställer upp för människor i sin närhet, men försöker också 

bidra med stöttning till andra som har det svårt i samhället. Egenskaper som kommer väl till 

hands i hennes jourarbete samt utbildning till socialpedagog. Ada läser till lärare och gick dels 

med i jouren genom hennes intresse för feministiska frågor, men också då hon inspirerats av 

andra som var aktiva. Att bekämpa orättvisor och strukturer, och viljan att vara med och stödja 

unga tjejer och kvinnor återkommer i flera beskrivningar av vikten av ett fungerande jourarbete. 

Tankar som följer av deras egna erfarenheter och omgivningens svårigheter. Engagemang föds 

bland annat ur frustration, och en känsla av att det är möjligt att tillsammans skapa en hållbar 
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förändring i samhället, menar min fokusgrupp. De försöker arbeta så nära som möjligt med 

varandra inom jouren för att undvika hierarkisering i gruppen. Systemet underlättas genom att 

de saknar en styrelse, istället kan de själva lösa problem och ta tag i aktuella frågor som dyker 

upp, vilket de beskriver som nödvändigt för att nå målet med att vara en öppen organisation där 

de kan fatta snabba beslut. De upplever att det är fint att arbeta feministiskt och solidariskt i 

grupp. Det var denna känsla, och utbildning i genusvetenskap, som var några av anledningarna 

till varför engagemanget väcktes till en början. Vilket också påverkat och inspirerat samarbeten 

med andra jourverksamheter, exempelvis samverkan med Michele och hennes jour, där de i sin 

tur föreläst om sin inkluderingsprocess. 

Samtliga delar ett stort intresse för feminism och är ense om att det är viktigt att brinna för 

feministiska frågor och att ha ett starkt engagemang i jourrörelsen. De har skiftande kunskap 

när det kommer till frågor gällande feminism och trans, dock har de flesta bredare 

jourerfarenhet. Jag har valt att dela in jourerna i kategorier, utifrån hur jag upplever deras 

attityder, om jourens möjligheter att förändra och hur inkluderingsarbetet ser ut. Jag upplever 

att de tillfrågade som arbetar inom de större jourerna, inom de största städerna i Sverige, har en 

bredare kunskap om trans och feminism. Samt en större öppenhet inför aktivt 

inkluderingsarbete. Under intervjuerna skapas en bredare diskussion, vilket ger mig en känsla 

av att de ser positivt på sina möjligheter att bidra med förändring i framtiden. Den progressiva 

drivkraften och viljan är bred och de beskriver sina handlingar som viktiga. 

Sammanfattningsvis upplever jag att de har en ambitiös och framåtskridande dagordning. 

Därför har jag valt att kategorisera dem som progressiva. Celine förklarar att det är enkelt att 

rekrytera, och upplever till och med att det finns ett överflöd av engagemang i staden. Inom 

hennes jour har de fler resurser att skapa evenemang och annonsera. Inom de mindre jourerna 

saknas ibland engagemang och resurser, vilket leder till att inkluderingsarbetet inte prioriteras 

på ett önskvärt sätt. Ada beskriver att hennes jour är ganska liten, endast 10 aktiva medlemmar, 

vilket leder till att fokus hamnar endast på stödchatten och begränsar den utåtriktade 

verksamheten. Noomi menar att jouren har en hel del kvar att göra, både när det kommer till 

engagemang samt inkluderande handlingar. Det saknas självförtroende att skapa diskussion 

som kan bidra till förändring. Därför har jag valt att definiera dem som mindre progressiva. 

Flera av de organisationer som jag tagit kontakt med har inte varit villiga att ställa upp på 

en intervju eller samtal, vilket då innebär att de tagit avstånd från att vara en del av studien. 

Därför har mitt material begränsats och formats kring urvalet. Jag har upplevt att det varit 

särskilt problematiskt att få tag i representanter från kvinnojourer. De flesta representanterna 

har valt att inte svara på mina kontaktförsök, vid mail och samtal. Medan andra aktivt uttryckt 
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att de saknar kunskap och erfarenhet kring ämnet, det vill säga frågor som gäller trans och 

feminism, och meddelat att de därför inte kan uttala sig. Andra har vid första kontakten, varit 

angelägna om att delta i intervjuer, och sedan lämnat återbud. Jag upplever att representanter 

från tjejjourer har varit mer aktiva och positiva till att delta i studien. 

För att få en bredare insyn, och för att inte endast utgå från mina egna tankar kring hur 

jourarbete fungerar, har jag valt att besöka olika feministiska rum. Det gjorde jag både som 

intervjuare och privatperson, för att få mer insyn i deras jourarbete. För att nå mer kunskap har 

jag besökt ett event, med inriktning på transaktivism, som anordnades av en av tjejjourerna i 

min studie. Något jag fann gynnsamt då jag kunde skapa en viss förståelse kring miljön och hur 

det feministiska arbetet utvecklas, samt för att få inblick i hur de interagerar med omgivningen 

och vikten av deras arbete och kunskap. Detta då jourarbete kan se väldigt annorlunda ut. 

 

3.2 Analysmetod 

Genusforskningen går i många olika riktningar, och kan därför inte räknas som enkelspårig. Att 

forska tvärvetenskapligt, innebär att ställa sig kritisk mot traditionella vetenskapliga metoder 

att teoretisera kön på. Lykke (2009) lyfter metodpluralism, att det kan vara gynnsamt att ha en 

öppen inställning till metodfrågan. Intersektionalitetsbegreppet passar bra som en gemensam 

nodalpunkt, en teoriram som många feminister kan ta till sig av. En användbar plattform där 

gemensamma diskussioner kan ta plats (Lykke 2005). 

Jag använder mig av en transfeministisk och intersektionell analysstrategi. Som tidigare 

nämnt utgår jag från en normkritisk problematisering av ”fasta” kategorier så som ”kvinna”/ 

”man” och ”manligt”/”kvinnligt”. Det är en postmodernistisk metodologisk utgångspunkt, som 

fokuserar på kontextuella skillnader. Där jag letar efter överskjutande betydelser, samt luckor i 

begreppen och i subjekten. Alla kvinnor har inte gemensamma intressen och erfarenheter. Det 

handlar om att finna alternativa förståelser som inte passar in i binära modeller så som 

man/kvinna, feminin/maskulin, heterosexuell/homosexuell (Lykke 2009, 164) Det finns en 

essentiell dikotomi mellan heterosexuell norm och en queer avvikelse på grund av 

heteronormativa diskurser. Normer, kring maskulinitet och femininitet, som riskerar att låsa 

fast människor i kategorier som begränsar dem.  

Vem som får bestämma och inneha makt är diskursivt, och beroende av lokal kontext och 

intersektionella förutsättningar. Den som har makten att bestämma i samhället, har också 

makten att bestämma hur diskursen ser ut, vad som kan tänkas och sägas vid en speciell 

tidpunkt. Butler (1990) diskuterar den heterosexuella matrisen där kön beskrivs som en 
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upplevelse som oavbrutet produceras genom sociala processer. Kroppen könas genom vad som 

anses vara feminint och maskulint, och den är central för hur människor förhåller sig till 

varandra. Butler (2007) beskriver att motståndsdiskurser, genom sociala rörelser, skapat andra 

förståelser av genus och etnicitet. Butler (1992) redogör för vikten av andra och avvikande 

dekonstruerande identiteter som sticker ut från narrativ i väst, och som stör i en påtvingad 

heterosexuell kontext. Ståndpunktsfeminismen, och dess fokus på könsmaktsordningen, har en 

tendens att göra sig till språkrör för alla feminister. Ett ”vi” med identiska intressen, som talar 

å alla feministers vägnar. Denna syn möts av kritik, då det endast är ett visst perspektiv av makt 

och de priviligierades överordnade berättelse, istället för att fokus placeras vid mångfalden. 

Butler problematiserar kvinnorörelsers essentialistiska syn på kvinnor, där kvinnor har en 

inneboende kvinnlig essens eller kärna som män saknar, vilket då inkluderar alla med bröst och 

vagina (Ambjörnsson 2006, 142) Som jag visat på tidigare kritiserar många aktivister en 

enhetlig kvinnorörelse, samt beskriver egna erfarenheter kring uteslutning ur liknande rörelser.  

Queer har anklagats för att vara ett mansprojekt, då queerrörelsen ses som ett nytt forum för 

kvinnoförtryck. Men queerforskare så som Butler och Halberstam (Butler 1998 & Halberstam 

2011) menar att trans utmanar könsnormer och att det får sociala konsekvenser.  

Lykke beskriver (2009), i Genusforskning, hur språket är i ständig förhandling, då subjekt och 

verkligheter skapas i språket. Det är en icke-essentialistisk syn på subjektspositioner, som 

kritiserar och utmanar en västerländsk traditionell dualistisk uppdelning mellan sinne och 

kropp. Jag beskriver termer som förklarar trans som ett fenomen snarare än i termer kring 

statiskhet och fakta. Språket är ett aktivt verklighetsproducerande medium, och därmed inte 

transparent eller en exakt återgivning av världen därute. Forskning är, som Donna Haraway 

konstaterade, ”a kind of story-telling practice” (Lykke 2009, 190). Jag skriver självreflexivt och 

normkritiskt genom att använda ”jag”, vilket är en tydlig berättarposition som situerar mig i en 

viss kontext.  

Haraway (1998) kritiserar den vita, manliga och hegemoniska blicken som reproducerats 

som en fast sanning, och belyser ett annat sätt att se på världen. Ett synsätt där blicken är 

kontextualiserad, det vill säga beroende av tid och plats.  

This gaze signifies the unmarked position of Man and White, one of the many nasty tones of the world 

‘objectivity’ to feminist ears in scientific and technological, late-industrial, militarized, racist, and male-

dominant societies, that is, here in the belly of the monster, in the United States in the late 1980s (Haraway 

1998, 253). 
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Haraway (1998) beskriver situerad kunskap som analysstrategi och betonar samband och 

processen, där forskningens subjekt och objekt inte kan skiljas från varandra. Lykke redogör 

för några metodologiska principer som binder samman Haraway och Karen Barads teorier. 

Barad (2003) menar att subjektet och objektet intra-agerar och därigenom påverkar och 

transformerar varandra. Det är viktigt att förstå hur fenomen påverkar varandra, de 

intersektionella aspekterna och att kunna avgränsa forskarsubjektet och objektet genom att 

definiera deras relation. Det ska finnas en gräns, dock bör gränsen dem emellan inte anses vara 

given utan snarare ses som ett temporärt fenomen. Enligt, både Haraway och Barad, är 

forskaren situerad och en del av den verklighet som hon utforskar (Lykke 2009, 128). Därmed 

tar forskaren ansvar för de relationer som hon tar del av.  

 

3.3 Genomförande  

Flera av intervjuerna genomfördes via Skype, då mina intervjupartners befunnit sig på olika 

platser runt om i landet. Jag har också genomfört en personlig intervju samt en 

fokusgruppsintervju med tre deltagare. Som mall inför mina intervjuer har jag använt mig av 

Steinar Kvales Den kvalitativa forskningsintervjun (2009). Intervjuerna har öppnats med stora 

frågor som cirkulerar kring deras egna intressen kring jourarbetet samt deras upplevelser av 

ämnet. Till en början hade jag konstruerat några grundfrågor. Frågorna ställdes dock i 

varierande ordning, beroende på lämplighet och i vilken riktning deltagarna valde vid 

intervjutillfället. Vid flera tillfällen ställde jag följdfrågor, då flera av dem delade med sig av 

oväntade, intressanta och personliga iakttagelser kring ämnet. Jag har bett dem beskriva 

situationer utifrån deras livsvärld, hur de känner i olika situationer och hur de ser på sina 

handlingar. Min målsättning har varit att visa öppenhet inför nya och oväntade fenomen (Kvale 

2009, 48). Det innebär att jag ställt mig kritisk mot mina egna antaganden, då jag velat skapa 

en dialog där jag och mina intervjupartners kan lära av varandra. Jag bad dessutom om deras 

tillåtelse att spela in materialet, för att senare kunna använda mig utsagorna. Vid 

transkriberingen har utsagorna studerats flera gånger för att det skulle skapas en helhet kring 

materialet. Citat från intervjuerna varvas med analys i Analys & Diskussion-kapitlet. Kapitlet 

har därför sorterats in i olika underrubriker som styrts av i vilken riktning och vilka ämnen som 

varit återkommande i intervjuerna.  
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Då det kan vara känsligt att ställa frågor som behandlar attityder, har det varit viktigt att 

informera om uppsatsens syfte och hur mina intervjupartners kan bidra med sina erfarenheter. 

Jag har varit noga med att informera om mitt forskningsområde, mina intentioner och vad jag 

är intresserad av, det vill säga att lyssna och förstå deras beskrivningar och erfarenheter. Då det 

finns lite dokumenterat om trans och feministiska rum, så som kvinno- och tjejjourer, har det 

varit ett viktigt argument att lyfta för att de ska vara medvetna om betydelsen av deras 

perspektiv och inlägg. Lykke (2009, 168 f.) beskriver vikten av att redogöra för sina 

forskningsintressen. Maktrelationer påverkar forskningsdesignen materiellt och diskursivt: ”att 

begrepp på motsvarande sätt inte bara representerar en verklighet utanför dem själva… utan 

tvärtom betraktas som performativa och verklighetsproducerande”.  

 

3.4 Källor och källkritik 

Mina tolkningar och min erfarenhet färgar materialet. Jag bedömer mina källor som trovärdiga 

i den här undersökningen. Intervjuer som kretsar kring liknande ämnen, så som trans, riskerar 

att reproducera stereotyper kring trans, som inte representerar transpersoners erfarenhet (Raun 

2014). Därmed kan samhällets heteronormativa syn komma att bekräftas, vilket i sin tur kan 

ses som en snäv bild av verkligheten och transpersoners upplevelser. Återkommande ämnen i 

intervjuer inom offentligheten, så som inom media, kan cirkulera kring ett uppenbart 

objektifierande fokus på transpersoners kroppar, där samtalet leds in på huvudpersonens 

genitalier. Vilket är ett avskräckande sätt att tala på, då det avpersonifierar och förminskar 

transpersoner som människor. Samtidigt används begrepp som är nedsättande, så som 

begreppet ”transa”, istället för att använda ordet transperson, som exempelvis används 

oproblematiskt i en intervju i SVTs Gomorron-soffa. Något som Aleksa Lundberg (2015) 

behandlar i en artikel i Politism. Det är inte ovanligt att det ställs invaderande och dissekerande 

frågor, istället för att lyfta fram transpersoners perspektiv. Alla transpersoner förväntas kunna 

berätta om eller representera en homogenitet, då de buntas ihop som en homogen grupp men 

samma erfarenheter. Trots att det exempelvis finns skillnader mellan hur transkvinnor och 

transmän upplever sina rättigheter och olika situationer. Det är flera intersektionella faktorer 

som påverkar transkvinnors liv, så som deras hälsa och ekonomiska faktorer. Det finns inte en 

transsexualitet, en transsexuell position eller en transsexuell diskurs (Hale 1997). 

För att sakfrågorna ska träda fram bör transkvinnors erfarenhet vara i fokus, förtydligar Tobias 

Raun (2014) i ”Trans as Contested Intelligibility”. Det handlar om att tillåta trans att ha en egen 
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röst, samt för forskaren att situera sig själv (Raun 2014, 28). Raun rekommenderar att som cis-

person närma sig området med öppenhet samt nyfikenhet. När jag läser om transkvinnors 

erfarenheter och sedan skriver om dem, är det viktigt att komma ihåg att det är de som är 

experter inom området. Det handlar om att lyssna och vara ödmjuk, inte ta över diskussionen 

och tolka in element. Tvärtom behöver jag kunna ta till mig av andras erfarenheter. Raun 

beskriver hur transpersoners intentioner och perspektiv förminskas och citerar Judith Butler 

(2004) : ”the transsexual desire to become a man or a woman is not to be dismissed as a simple 

desire to confirm to established identity categories” (2004, 8). 

Inom feministisk och aktivistisk kunskapsproduktion, liksom transstudier, är forskning inte 

separerad från, utan växer ur vardagspraktiker och politik, samt involverar dialog med de 

inblandade. Att studera trans är utmanande, då det gjorts mycket forskning, av icke-

transpersoner, som förminskat transerfarenhet och liv. Raun, liksom Lykke (2009), beskriver 

vikten av självreflexivitet. Som kvinna och icke-transperson bör jag ta ansvar för mina praktiker 

när jag beskriver andras erfarenhet och hur beskrivningarna reproduceras, och därmed förklara 

var kunskapen kommer ifrån.  

Interrogate your own subject position: the ways in which you have power that we don’t (including powers 

of access, juridical power, institutional power, material power, power of intelligible subjectivity), the ways 

in which this affects what you see and what you say, what your interests and stakes are in forming your 

initial interest, and what your interests and stakes are in what you see and say as you continue your work… 

(Hale & Stone 1997). 

Det bör förtydligas att jag skriver den här studien utifrån ett cisperspektiv, och jag positionerar 

mig som en transallierad feminist. Feministiska rum är inte inkluderande om de saknar 

transperspektiv. Det som nämns i den här studien är några perspektiv som finns inom 

forskningsområdet och offentligheten, samt inom de jourer där jag valt att utföra intervjuer. 

Utsagorna representerar inte alla som arbetar inom kvinno- och tjejjourer i Sverige. Det kan 

vara så att de intervjuade jourarbetarna ofta försöker peka på positiva aspekter i sitt arbete, och 

inte vill framhäva sina brister. Jag har egen erfarenhet att vara del av kvinnoseparatistiska rum 

där det finns en vilja att prata om trans, men inte nog vilja till handling. Många ger uttryck för 

att det är ett viktigt ämne, men det handlar inte om att organisationer ska använda trans som ett 

märke på att de levererar, en slags symbol för att de är en ”duktig” eller sympatisk organisation.  
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4 Analys & diskussion 

 

I den här analysen ska jag reflektera och analysera kring frågeställningarna. Analysen består av 

tre delar: Trygghet, Separatism och Trans som ett problem. Indelningarna har skapats utifrån 

vilken riktning mina intervjupartners valt att fokusera vid. Jag har valt att formulera de mest 

återkommande ämnena och diskussionspunkterna i intervjuerna, det vill säga upplevelsen av 

rädsla och hat som präglas av separatistiska tankar om transkvinnor som ett problem. 

Tankegångar som i sin tur funnits under en lång tid inom tjej- och kvinnojourer, speciellt 

förekommande inom kvinnojourer. Vilket i sin tur förhindrar inkludering och resulterar i 

exkludering och ett återskapande av begränsande normer kring kön och identitet. Mina 

intervjupartners talar också om vikten av nya hoppfulla, trygga rum och aktiv inkludering. 

Jourerna kan vara viktiga arenor för stöd och kunskapsspridning, både som fysiska rum och 

genom media. Andra ämnen som kom upp under intervjuerna var förslag kring mer konkreta 

förändringar som kan genomföras i inkluderingsarbetet, representation och hur vi kan vara 

transallierade feminister. Även diskussioner kring hur intresset för inkluderingsarbetet inom 

kvinnojourerna skulle kunna utvecklas och bli bredare. Då intresset upplevs som större hos 

tjejjourerna, anses det vara en viktig fråga att tänka på i framtiden. Bland annat hur samarbeten 

skulle kunna utvecklas mellan organisationerna, och hur en hållbar utveckling kan skapas 

genom ett inkluderingsarbete som genomsyrar hela verksamheterna.  

Inledningsvis kommer jag och mina intervjupartners diskutera vad det finns för attityder 

kring transkvinnor, och inkludering av transkvinnor, inom några tjejjourer i Sverige. Men även 

uppfattningar om hur bilden ser ut inom andra jourer och feministiska rum. Samt hur dessa 

uppfattningar påverkar utformningen av feministiska rum, här det inkluderande arbetet inom 

jourerna. Hur de arbetar för att vara inkluderande, hur benägna är de att prata om ämnet och 

utvärdera sin verksamhet. Jag jämför även utsagorna med varandra och relaterar dem till utvalda 

teorier.   
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4.1 Trygghet 

 

4.1.1 Transkvinnor som skämt eller bedragare – en skrämmande bild 

Transgender people who problematize the assumed correlation of a particular biological sex with a 

particular social gender are often considered to make false representations of an underlying material truth, 

through the willful distortion of surface appearance. Their gender presentation is seen as a lie rather than 

as an expression of a deep, essential truth; they are ”bad” by definition (Stryker 2006, 9).  

Transpersoner syns allt mer i mediala sammanhang men trots ökad representation, samt att det 

feministiska samtalet breddats med fler perspektiv, vittnar flera respondenter om att det finns 

en aktuell bild av transkvinnor som ”lögnare” som lurar sin ovetande omgivning. Eller som ett 

skämt, där transkvinnor anses avvika med sina monstruösa kroppar och begär, som om de vore 

galna eller perversa. En dehumaniserande bild som diskuteras av Julia Serano (2016), Stryker 

(2006) och Bremer (2016) med flera. Föraktet gentemot transkvinnor är utbrett och styrs av 

begränsande normer kring vad som anses vara maskulint och feminint, samt en ovilja att 

associeras med vissa begär. Delar av feministiska grupper är fortfarande transkritiska. 

Inflytelserika feminister som Germaine Greer och Janice Raymond, som nämnts tidigare, 

jämför transkvinnor med våldtäktsmän. Julie Bindel likställer könskorrigering med 

könsstympning, och i ”Varat och varan” framställde Kajsa Ekis Ekman (2010) transkvinnor 

som imitatörer av kvinnor, genom att formulera följande: ”Den transsexuelle kan tvinga alla att 

kalla honom för kvinna och samtidigt ha noll förståelse för kvinnosaken”. Noomi (Mellanstor 

stad, liten jour, mindre progressiv) beskriver hur hon uppfattar den offentliga bilden av 

transkvinnor inom olika rum:  

Ofta så är det ju så, om det är en transkvinna som är med i en film, handlar filmen om att hon är transkvinna 

så att de gör det som ett skämt. Aldrig sett en transkvinna där hon bara spelar en vanlig kvinna, där de inte 

lägger fokus på att hon är transkvinna. Det är inte som att en ser någon som läser upp nyheterna, eller som 

vädertant, inte som en i alla fall har sett, men de kan vara någon som är det utan att ja lagt märke till det… 

När en människa möter en annan människa, det första en tänker på är vilket kön den personen har. Om det 

är någon som är transkvinna och en inte kan bestämma om de är man eller kvinna, så får en en sådan här 

osäkerhet och blir osäker på hur en ska bemöta den, eftersom en inte kunde bestämma, i första laget, kan 

en inte avgöra det blir det förvirring med en gång… Om man inte vet, varför spelar det sådan stor roll? En 

behöver inte veta. En främling på stan, varför skulle jag vilja veta vad den har i byxorna? 
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Hon menar att representationen av transkvinnor är undermålig, då de sällan innehar viktiga 

roller och därmed osynliggörs. Istället är de som representeras mest vita, smala, heterosexuella 

och funktionella kroppar (Serano 2016). När transkvinnor väl får tillfälle att synas i dessa 

sammanhang, är det på ett vinklat sätt och inte ur deras perspektiv. Inte heller får en transkvinna 

vara ”vanlig”, som respondenten uttrycker. Det finns en besatthet i att kategorisera andra 

människors kön, vilket biologiskt kön människor har, som i sin tur resulterar i osäkerhet och 

obehag när kunskap om detta saknas. Här ifrågasätts besattheten av att veta människors kön, 

som kan leda till en avhumaniserande behandling av transkvinnor. Hon anser att det ställs 

irrelevanta frågor till transkvinnor, frågor som i sin tur inte ställs på samma sätt till ciskvinnor. 

Transpersoner liknas vid en publik egendom som möter invaderande frågor från omgivningen 

(Serano 2016; Bremer 2016). Att veta blir viktigare än transkvinnors obekvämhet inför att 

utfrågas, därmed kan det tolkas som om vissa perspektiv prioriteras mer än andras, där 

ciskvinnors bekvämlighet värdesätts mer än transkvinnors trygghet. Det här väcker frågor kring 

om det existerar olika måttstockar eller regler för transkvinnor och andra kvinnor. Hon menar 

att det inte är acceptabelt att ställa alla frågor, och undrar vems erfarenheter och upplevelser 

som konstrueras som meningsfulla. Som om det ”de andra” (transkvinnor) gör, inte är samma 

som det ”vi” (ciskvinnor) gör.  

Det finns likheter i flera av respondenternas utsagor, när det kommer till den offentliga 

bilden av transkvinnor som ”de andra”. Men också en förståelse för hur, och varför, den bilden 

är problematisk. Även Ada (Liten stad, liten jour, mindre progressiv) beskriver hur samhället i 

stort har en förtryckande bild av transkvinnor. En tråkig syn som, enligt henne, inte förbättrats 

mycket sedan hon blev intresserad av feminism för tre-fyra år sedan. Hon upplever att det pratas 

väldigt föraktfullt kring i synnerhet transkvinnor och transmän, vilket bland annat bygger på en 

avhumaniserande uppfattning om att transkvinnor ljuger om sin könsidentitet och att trans ses 

som en sjukdom. Men också hur denna uppfattning leder till att cispersoner, inom olika rum, 

känner sig hotade av transkvinnor:  

Att dom hittar på det, och så får ja höra om att det är en sjukdom, eller att de av någon annan anledning 

skulle låtsas att de känner som dom gör… Jag vet inte varför någon frivilligt skulle vilja ha sådan typ av 

uppmärksamhet… Det känns som att många känner sig hotade av att några inte vill vara så och så, som 

dom är. Om någon som är i deras ögon man säger att den är kvinna, då är det liksom hot mot dem själva, 

eller något… Man får inte synas om man inte är som normen eller majoriteten… förlåt för att jag finns 

liksom. 

Hon har noterat att det kan uppstå en kränkthet när normativa gränser överskrids, så som när 

det gäller språkförändringar, exempelvis vid användandet av det könsneutrala pronomet ”hen”. 
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Vilket hon förklarar genom att beskriva hur många är rädda för att människors ”riktiga” kön 

ska undertryckas. Trans hånas ofta och nämns i negativa ordalag, så som inom debatter som 

cirkulerar kring barnuppfostran, där ett fokus ligger på barnens biologiska kön. En 

essentialistisk tankegång som bygger på att ”en kille är en kille, och en tjej är en tjej”. När 

transkvinnor överträder normativa gränser kan de komma att exkluderas i ett samhälle som ser 

transkvinnor och homosexualitet som mindre värt. Där det finns stereotyper kring vad en 

transkvinna är och vad ”riktiga” kvinnor är samt normer kring femininitet och maskulinitet. 

Flera av mina intervjupartners diskuterar begränsande normer kring femininitet och 

maskulinitet och lyfter dem som problematiska i identitetsskapandet. I väst har vita, maskulina 

kroppar en högre status och det feminina marginaliseras (Serano 2016; Enke 2012). Serano 

(2016) beskriver hur femininitet nedvärderas och upplevs som provocerande, samt förknippas 

med låg status i relation till en önskvärd och upphöjd maskulinitet.  

I likhet med tidigare respondent beskriver min fokusgrupp (Storstad, stor jour, mer 

progressiv) hur transkvinnor förknippas med en pinsam figur, och att transkvinnor därmed inte 

tas på allvar. Att vara trans relateras till att vara drag queen, en person som klär ut sig och någon 

som är ”lite på skoj”. Samtidigt som det kan anses provocerande att de väljer att vara kvinnor 

och tar till sig av kvinnliga attribut då de, enligt denna syn, egentligen är män. Att aktivt välja 

att ta till sig av feminina attribut innebär en sänkning i status: 

Det finns ju något med status också, att en kvinna som klär ut sig till en man är inte så skojigt, men en man 

som klär ut sig till kvinna. Det är något som använts som ett skoj i så himla många. Det är ett skämt, såhär 

revy och buskisgrej. Att vara någon som vars kropp könas som man och som liksom tar till sig kvinnliga 

attribut det blir någonting provocerande. Det är något med status tror jag. Det blir liksom ett statusfall. 

Michele (Storstad, stor jour, progressiv) menar att trans representation i media är mer positiv 

idag än för några år sedan, men trots det får transpersoner ofta representera alla transpersoner: 

”De får inte bara vara med och ha en åsikt som vem som helst, utan att kön hamnar i fokus”. 

Trans präglas av en klassisk nidbild och formas utifrån cisperspektiv, där cispersoner tar sig 

tolkningsföreträde och saknar erfarenheten och därmed förståelsen. Därmed tillförs inga nya 

perspektiv. Mina intervjupartners bekräftar till viss del Seranos (2016) beskrivningar av den 

offentliga bilden av transkvinnor inom samhällets olika arenor, exempelvis genom medier, 

politiken samt inom en medicinsk diskurs. En stereotypisk bild av transkvinnor som avvikande 

och patetiska kvinnor, som försöker vara kvinnor, men som gång på gång misslyckas. 

Transkvinnor anklagas för att konstruera det feminina på ett dåligt sätt. De ses även som ett hot 

mot ”riktiga” kvinnor och kvinnlighet (ibid.). Ytligheten får stort utrymme i bedömningen, där 

transkvinnor antingen ses som för feminina, eller för maskulina. Vilket visar på en dubbelhet, 
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där transkvinnor förknippas med problematik, hur de än väljer att göra. Det här kan tolkas som 

att det finns få möjliga positioner för transkvinnor i samhället. Denna kategorisering styrs av 

en medicinsk diskurs som definierar transpersoner (Enke 2012; Stryker 2006). Det finns en 

besatthet av att sortera kroppar, och femininitet behandlas som något som kan mätas, dock finns 

det inte några exakta mått när det kommer till kvinnlighet och manlighet. 

Även feminister präglas av traditionella tankar kring femininitet, och framhäver att fokus 

ligger på mäns begär samt att femininitet är artificiellt i förhållande till maskulinitet. Det anses 

inte vara okej att diskriminera kvinnor för att de är kvinnor, däremot är det vanligt att håna 

femininitet. Serano (2016) menar att det är paradoxalt att feminister ifrågasätter ideal för 

kvinnor, samtidigt som de är skeptiska mot transkvinnor för att de inte är ”riktiga” kvinnor. 

Betyder det att det bara ska finnas rättigheter för vissa kvinnor? 

 

4.1.2 Okunskap och missuppfattningar 

Ada (Liten stad, liten jour, mindre progressiv) beskriver hur transpersoner på olika sätt och 

inom olika rum utesluts ur feministiska gemenskaper. Att transperspektiv, liksom frågor kring 

rasism, är ämnen som exkluderas ur feminismen. På så vis skapas ett gap mellan transkvinnor 

och ciskvinnor, och även mellan vita och svarta kvinnor. Feminismen betonar relationen mellan 

män och kvinnor, därför blir ifrågasättandet av binära kön problematiskt. Hon har märkt av att 

transkvinnor antingen osynliggörs, blir ifrågasatta eller misstänkliggjorda och därmed 

exkluderas inom kända feministiska forum i media: 

Jag följer vissa twittrare och sådant där och även vissa Facebookgrupper. De diskussionerna ja sett tidigare, 

antar att de inte förändrats så mycket, är ju att det är lite av ett krig däremellan. För att många feminister, 

om man nu grupperar ihop alla, glömmer bort trans ofta, och om vi tar till exempel ”Varför apor aldrig bär 

rosa klänning”. Det är en jättestor feministisk grupp på Facebook… där blir det liksom inte en diskussion 

där alla mer eller mindre håller med varandra och kommer fram till saker utan där blir de väldigt, eh, man 

märker att transpersonerna känner sig utstötta och exkluderade, och de får väldigt ofta förklara sig även för 

feminister. Fastän dom egentligen borde få vara en del feminismen. De blir ifrågasatta även där, eller 

missförstådda… Det känns som att det är lite spänningar där, att de krockar lite i tänket… Jag tror precis 

som i alla delar där det skär sig i olika forum, tror de handlar om mycket okunskap där med, som de här 

med att feminism är just män och kvinnor, patriarkatet och det, och så glömmer man bort en annan utsatt 

grupp. Och det är samma med rasism också, att de hamnar under feminismens vingar rent teoretiskt men 

inte alltid praktiskt. 

Flera av mina intervjupartners beskriver att de upplever att det finns en rädsla för att inkludera 

transkvinnor och transtjejer inom feministiska rum, trots att de själva inte anser att det är 
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problematiskt att inkludera transpersoner. Det kan tolkas som att exkluderande 

radikalfeministiska och separatistiska teorier, med fokus på distanseringen mellan kvinnor och 

män, fortfarande präglar tjej- och kvinnojourer och förhindrar att stereotypiska bilder av 

transkvinnor utmanas och förändras. När det kommer till inkludering av transkvinnor nämner 

flera respondenter faktorer som otrygghet, och hur det kan få effekt för hur det resoneras kring 

inkludering eller exkludering. De beskriver att det finns en rädsla för hot och våld, en ”manlig 

energi”, vilket stämmer överens med den bilden av transkvinnor som Serano (2016) redogör 

för, samt hur oppositionell och traditionell sexism drabbar alla kvinnor. Sexism som bör 

utmanas för att skapa ett samhälle som är tryggt för transpersoner. För att arbeta mot detta, 

behövs motdiskurser som ifrågasätter nedvärderandet och avståndstagandet av det feminina, 

som höjer femininitet, för allas skull. Noomi (Mellanstor stad, liten jour, mindre progressiv) 

beskriver den upplevda rädslan som finns i omgivningen, genom att använda ett empatiskt 

förhållningssätt där hon ifrågasätter utpekningen och osäkerheten genom att relatera till andras 

erfarenheter. Hon menar att de som räds transkvinnor saknar kunskap, att de inte är medvetna 

om varför de reagerar som de gör: 

Jag tror många är rädda, för att de inte riktigt vet vad det innebär. Att det känns lite främmande för dom 

flesta. Jag tror att många inte vill något ont med mycket som de säger och tänker men eftersom de är rädda 

och osäkra kommer det ut på ett sätt som känns lite fientligt, tror jag... Jag tycker att en transkvinna är lika 

mycket kvinna som jag är kvinna. Att det borde vara mer en självklarhet för alla att en transkvinna är en 

kvinna. Man önskar att det skulle vara så i alla fall. Jag kan bara tänka mig vad konstigt det skulle kännas 

om någon sa till mig att ”du är en man”, vad konstigt det skulle kännas! Att det måste vara så det känns för 

dem. 

Hon uttrycker att hon tror att ”många är rädda” och att det känns lite ”främmande”. Även Ada 

(Liten stad, liten jour, mindre progressiv) vittnar om att det finns en slags nervositet som 

påverkar bemötandet av transkvinnor, där en del tar avstånd från ämnet och därmed att det sker 

en viss diskriminering. Hon kan också tänka sig att det finns ett visst gap mellan kvinno- och 

tjejjourer när det kommer till att förståelse och diskussionen kring ämnet. Hon har upplevt att 

representanter från kvinnojouren varit smått oförstående trots att de inte aktivt satt sig på tvären, 

och uttrycker en viss oro över framtiden, då diskussionen varit begränsad inom jouren: 

Men jag kan väl tänka mig att det blir någon slags nervositet, eftersom om man till och med tar avstånd 

från att ens prata om det, och om man då möter en person som är trans, så kan ja tänka mig att de blir lite 

spänt. Att en inte riktigt vet hur en ska bete sig, att det blir någon slags atmosfär. Du vet, ”elefant i rummet”, 

men vet inte om det blir något rent praktiskt annorlunda, för att någon har blivit utsatt och ber om hjälp, 

och den får det liksom. Men sen kan jag ju tänka mig att precis som i alla fall att det blir någon slags 
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diskriminering eller att man ställer frågor som inte riktigt hör hemma där när man ska fråga vad som har 

hänt… 

Hon kan förstå problematiken kring inkluderandet av transkvinnor inom jourernas skyddade 

boenden, då stödsökande kvinnorna på huset kan tänka att det finns ”män” där och att deras 

trygghet hotas. Samt att jourarbetarna kan ha en exkluderande syn. Däremot, menar hon, att 

ingen bör utgå från att omgivningen ska bli obekväm. Jourerna borde informera mer om hur 

läget ser ut på deras jourer, vem som blir obekväm och om det finns en sådan tankegång. Hon 

håller inte med om att transkvinnor ska stå utan stöd, och menar att om samhället hade mer 

kunskap om trans, så skulle människor känna sig tryggare kring att inkludera transkvinnor. Det 

är en åsikt som delas av Noomi (Mellanstor stad, liten jour, mindre progressiv), som beskriver 

att rädsla och otrygghet kan bero på en vana eller en ”gammal inprogrammerad grej” som i sin 

tur styr hur vissa kvinnojoursarbetare ser på transkvinnor:  

Jag kan inte se någon problematik i att en transtjej hör av sig till en tjejjour. Sen visst, i gemensamma 

skyddade boenden, om det är en kvinna som bor där för att hon blivit misshandlad av sin man å så kommer 

de en transkvinna som ska bo med henne, och den andra kvinnan kanske inte ser denne som en kvinna. Då 

blir det problematik från båda hållen. Den kvinnan kanske inte menar något med det. Det kan vara en 

gammal inprogrammerad grej i hennes hjärna. Hon kanske inte alls är hatisk eller så, men ändå känner 

otrygghet. 

Ovanstående intervjupartners uttrycker upplevelser kring att det finns en viss obekvämhet inför 

att samtala om trans, men även att det finns attityder som präglar bemötande samt en otrygghet 

inför transkvinnors närvaro. En rädsla för att inte kunna bemöta på rätt sätt och att inte förstå, 

samt att det kan vara känsligt att prata om trans (Raun 2014). Som jag har argumenterat tidigare, 

kan en negativ eller missvisande attityd gentemot transkvinnor resultera i att kritiken kring 

exkludering slår tillbaks mot transkvinnor, att det är de som är problemet inom frågan och att 

det är deras problem att exkluderingen är aktuell. Tankar som kan sättas i relation till en 

exkluderande feminism som förespråkas av Janice Raymond (1994), som går till hårt angrepp 

och argumenterar för en systematisk nedvärdering och uteslutning av transkvinnor.  

Mina intervjupartners menar att det handlar om att förklara tankar bakom den 

stereotypiserade bilden av transkvinnor. Att transkvinnor inte delar upp feminister samt är ett 

hot mot feministiska rum. Transkritiska skapar en uppdelning, genom att problematisera vem 

som är och inte är en kvinna och går därmed patriarkatets ärenden. Raymonds 

forskningsmetoder, samt hennes kunskap kring trans, är begränsad (Stone 2006). En kunskap 

som bygger på en rädsla kring en mardrömslik framtid där trans tar över världen och biologiska 

kvinnor riskerar att bli överflödiga och utan syfte (Riddell 2006). Raymonds påståenden om 
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transsexuella är falska, bygger på fördomar och är farliga för transkvinnor. Det räcker inte med 

att tala om att något är fel, att det är problematiskt att transkvinnor förtrycks och exkluderas. 

Det handlar om att förklara var tankarna kommer från, och hur de ser ut för att kunna förändra 

dem, vilket samtliga intervjuer lyfter. Annars riskerar samtalet kring trans att bli essentialistiskt 

och fortsätta utgå från stereotypiska bilder, som i fallet med Raymonds forskning samt annan 

transkritisk forskning, som är baserade på begränsade och individuella iakttagelser.  

Michele (Storstad, stor jour, progressiv) menar att stödsökandens behov bör sättas främst 

och prioriteras över en eventuell rädsla och hotbild. Hon tycker att det är sorgligt att fristäder 

som kvinnojourer inte alltid kan leverera stöd: ”Eftersom man jobbar med hot och det är klart 

att det finns en beredskap och att en tänker… men konsekvensen om de tankegångarna är för 

våldsamma för transpersoner för att hållas kvar, och rättfärdiga rädslan”. Hon berättar om hur 

hennes vänner kan känna sig otrygga på platser, som hon själv passerar utan att uppleva 

konflikter. Hon menar att det saknas trygga rum och beskriver hur alla skapar sina personliga 

stadskartor, genom minnen och bilder av olika områden i sin närhet, som blir mer eller mindre 

problematiska.  

Samtliga intervjupartners vittnar om vikten av att kunna bemöta stödsökande på ett lämpligt 

sätt, samt efterfrågar mer utbildning i transfrågor, då de både vill inge trygghet i sin roll som 

jourarbetare samt kunna erbjuda alla stödsökande den hjälp de behöver. De anser dessutom att 

samtalet kring transkvinnor, och inkluderingen av transkvinnor inom jourerna är för liten. Det 

behövs en ökad representation av transpersoner inom jourerna, men även mer resurser och tid. 

Noomi (Mellanstor stad, liten jour, mindre progressiv) redogör att hon skulle vilja se en 

förändring: 

Att en tog tag i det en vill utbilda sig i, att det händer någonting. Att få mer utbildning inom det. 

Transkvinnor ska bli mer sedda som ”riktiga” kvinnor för att de ÄR det.  Jag tror absolut att det finns mer 

att ge, till exempel i skolan, att en ska få mer kunskap om trans. Att det finns mer än två kön och att det 

inte bara finns kvinna och man och att de två ska vara tillsammans, för att det är det man fick lära sig i stort 

sett. 

Det kan tolkas som att rädslan och osäkerheten inför bemötande och inkludering av 

transkvinnor bygger på missuppfattningar och okunskap kring vad det innebär att vara trans. 

En vanlig missuppfattning är att en transtjej egentligen är kille, som vill bli tjej, och anses därför 

inte vara en ”riktig” tjej eller kvinna. Vilket bygger på en biologisk och essentialistisk 

uppdelning i kön och en tankegång om att det krävs en viss erfarenhet av att vara kvinna som 

gör en riktig. Att vara trans framställs också som en trendig identitet, en slags fas, som enkelt 

kan slätas över till förmån för något annat. Men det är ingen trend. Transpersoner har alltid 
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funnits men marginaliserats och exkluderats av sin omgivning genom historien. Transtjejer 

upplever och präglas av sexism precis som cistjejer (Serano 2016). Det enda som krävs för att 

en ska vara trans är att personen identifierar sig som trans, det vill säga att könsidentitet är det 

individen känner sig som, ett mentalt kön. Ett starkt fysiskt fokus och transfobi präglar den 

offentliga bilden av transkvinnor, såväl inom media och andra samhällsområden vilket även 

påverkar feministiska utrymmen (Serano 2016; Dahl 2001). I intervjuerna uttrycks 

återkommande kritik kring att transkvinnor kategoriseras och sorteras genom en normerande 

blick som ofta är sexistisk och vithetsfixerad. 

 

Sammanfattningsvis beskriver mina intervjupartners okunskapen, i samhället samt bland 

jourerna, kring vad det innebär att vara transkvinna. Och hur denna okunskap föder en 

misstänksamhet och rädsla kring att transkvinnor väljer att inte vara män. Att de föredrar att 

vara kvinnor trots att de föddes som män och därmed tar avstånd från sitt biologiska kön. Det 

tolkas som att det finns en svårighet med att förstå att transkvinnor aktivt väljer att vara kvinnor, 

föredrar att vara kvinnor istället för att vara män, och tar avstånd från en maktposition. Det 

verkar vara provocerande, även för radikalfeminister som menar att kön är socialt konstruerat. 

Vissa feminister blir förvånade när någon väljer bort sina manliga privilegier. Transkvinnor 

förknippas med en sexuell fetisch, då en inte bara kan ”vilja vara kvinna”. Dessa feminister 

förminskar även sig själva, då de antyder att kvinnor inte har något värde bortom att sexualiseras 

och förstärker att det feminina är dåligt. Att ta avstånd från manlighet är provocerande, även 

för feminister som också präglas av essentialistiska patriarkala tankegångar som objektifierar, 

tankar om att trans försöker överta ”riktiga” kvinnors kroppar. Serano (2016) beskriver 

exkludering av transkvinnor och hur den rättfärdigas inom organisationer och utrymmen. Att 

någon som föds som man alltid är en man, har en ”manlig energi” som denne aldrig kan bli fri 

ifrån, och kan därmed inte vara autentisk kvinna. Tanken om en dold penis och en 

underliggande manlig energi ses som ett hot. Femininitet ses i sin tur som en patriarkal produkt, 

som underminerar en kvinnas riktiga värde.  

Stryker (2006) ifrågasätter att transkvinnor diagnosticeras endast för att de är sig själva. En 

könskorrigering kan vara bekräftande för vissa transpersoner, men alla som är trans vill inte 

göra operationer eller ta hormoner. Vissa vill konstruera om sina kroppar, för att få dem så som 

de vill att den ska vara, men också förändra hur andra betraktar dem. Bland mina 

intervjupartners finns det en medvetenhet om hur förändringsprocessen kan föda en skepsis hos 

omgivningen. En omgivning som vill bestämma och dela upp könet i binära kategorier för att 
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förstå andra människor. I den här processen buntas transpersoner ihop till en homogen grupp 

eller sorteras ut och anses vara för feminina eller för maskulina. I intervjuerna problematiseras 

hur hetero/cisperspektiv kommer i första hand och prioriteras över transkvinnors utsatthet, som 

glöms bort på grund av brist på empati och kunskap. En exkluderande syn på trans får betydelse 

trots att de är en minoritet. Transerfarenhet beskrivs som en otillräcklig erfarenhet, att trans 

upprätthåller och förstärker ett strikt binärt genussystem och ses som ett hot, då radikala 

feminister vill störta patriarkatet genom att upplösa den binära uppdelningen. 
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4.2 Separatism 

 

4.2.1 Sociala institutioners exkludering av transkvinnor 

Those who commit violance against transgender people routinely seek to excuse their own behaviour by 

claiming they have been unjustly deceived by a mismatch between the other’s gender and genitals. State 

and society do similar violance to transgender people by using genital status, rather than public gender or 

subjective gender identity, as the fundamental criterion for determining how they will place individuals in 

prisons, residential substance abuse treatment prgram, rape crisis centres, or homeless shelters (Stryker 

2006, 11). 

Sociala institutioner och organisationer har mycket makt när det kommer till utformning av 

potentiellt förändrings- och inkluderingsarbete. Det är platser i samhället som på olika sätt 

upprätthåller och reproducerar normer (Bremer 2014). Tidigare har jag redogjort för hur 

feministiska rum fortfarande präglas av radikalfeministiska och separatistiska tankar som både 

inkluderar samt exkluderar grupper, på gott och ont. Mina intervjupartners ger uttryck för att 

tanken om ett universellt systerskap är god. Men att medlemskap i gemenskapen styrs av 

faktorer som vilket könsorgan en person har, eller vilken etnicitet, sexualitet och funktionalitet 

en person äger, problematiserar denna tanke. Att medlemskap inkluderar, och att stöd endast 

erbjuds de som bedöms som ”riktiga” kvinnor och tjejer öppnar upp för att många jourer inte 

är tillräckligt inkluderande. Det kan tilläggas att det hos samtliga intervjupartners finns en stor 

önskan om att erbjudas mer utbildning inom jourerna, så att de kan ge lämpligt stöd och uppfylla 

sina funktioner som jourarbetare och medmänniskor.  

Bremer beskriver hur transpersoner, på olika sätt, upplever otrygghet och motstånd inom 

vissa utrymmen i samhället vilket leder till en känsla av att de inte hör hemma någonstans. På 

RFSL Ungdoms hemsida (2014) beskrivs hur många unga transpersoner har erfarenhet av att 

bli osynliggjorda, att felkönas och tvingas svara på olämpliga frågor. Transpersoner har 

dessutom låga förväntningar på olika aktörer, platser och sociala institutioner. Bemötande kan 

därför vara avgörande. De som arbetar med att bemöta unga och transpersoner har ett ansvar 

att bemöta alla, trots könsidentitet och könsuttryck (RFSL 2014). Feministiska forum och 

organisationer, så som kvinno- och tjejjourer bör arbeta aktivt för att stödja utsatta grupper i 

samhället. Särskilt de som drabbas hårdast av patriarkatet och sexism, som präglar samhällets 

organisering på olika plan (Bremer 2014). Verksamheterna bör inte vara exklusiva grupper för 

de priviligierade. Inom jourerna är alla feminister, men feministiska rum är inte automatiskt fria 

från sexistiska tankegångar, och det finns medvetenhet om att det finns anledningar att 
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förändras. I ROKS (Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige) värdegrund 

står det följande: 

Jourrörelsen använder en feministisk metod som bygger på hjälp till självhjälp. Grundläggande för metoden 

är kvinnosolidaritet. Det innebär att kvinnor som utsätts för våld och förtryck av män eller sin partner möts 

med förståelse och bekräftelse. För att stärka kvinnor bidrar vi med delaktighet, kunskap och engagemang 

i deras situation. Enligt jourernas erfarenhet vill kvinnor som utsätts för mäns våld prata om sina upplevelser 

och erfarenheter med andra kvinnor (ROKS 2016). 

ROKS skriver att de bidrar med kunskap, delaktighet och engagemang i de utsatta kvinnornas 

situation. Men om jourarbetarna inte har tillräcklig kunskap om deras situation får det 

konsekvenser. Samtliga av mina intervjupartners vittnar om att det inom jourerna saknas 

kunskap om transkvinnors livsvillkor och behov av stöd, samt att arbetet med kunskapshöjande 

åtgärder och utbildning i transfrågor är bristande. Nedan kommer jag beskriva hur några 

jourtjejer aktivt valt att gå ur ROKS, då det fanns flera faktorer som gjorde att behoven inte 

blev tillgodosedda och inte höll måttet när det kom till inkluderingsarbete. 

 

4.2.2 Intersektionella kopplingar 

I samtida genusforskning finns ett stort intresse för intersektionella maktordningar, samt en 

ökad förståelse för hur diskriminering drabbar olika grupper i samhället (Lykke 2005). Något 

som präglat den nuvarande feministiska diskursen, och samtalet som förs i olika feministiska 

sammanhang. Jourverksamheterna är inget undantag.  

Alla tjejer och kvinnor samlas kring en gemensam feministisk grundsyn inom ROKS. 

Styrkan inom ROKS beskrivs vara mångfalden av kvinnor gällande ålder, bakgrund, 

livssituation och värderingar som ryms i medlemsjourerna (ROKS 2016). Kvinno- och 

tjejjourernas uppdrag är att stödja enskilda kvinnor som utsätts för mäns våld och genom det 

arbetet bidra till att förändra alla kvinnors situation. Våldsutsatta kvinnor är ingen homogen 

grupp, alla har olika behov av stöd och hjälp. Här beskrivs även könsmaktsordningens effekt 

på kvinnors livssituation. ROKS menar att deras målsättning är att stötta alla kvinnor, vilket 

bör omfatta alla kvinno- och tjejjourer i Sverige som är en del av organisationen, samtidigt som 

de inte erbjuder skyddade boenden till alla kvinnor. Det kan tilläggas att mina intervjupartners 

beskriver att de saknar utbildning och kunskap om trans, samt att de upplever att även andra 

jourer brister och har begränsad kunskap. Det kan tolkas som att det finns en kunskapslucka 

och ett gap mellan ciskvinnor/tjejer och andra grupper. Vilket i sin tur kan leda till att jourerna 

inte kan erbjuda nödvändigt stöd, och att redan utsatta stödsökanden står utan hjälp. ROKS har 



57 
 

ett ansvar för medlemsjourerna och styr dem till viss del i sitt arbete, genom att formulera 

förslag till hur jourerna ska arbeta samt förmedlandet av sina programpunkter. Men 

inkluderingsarbetet varierar mycket mellan jourerna. Mina intervjupartners hade önskat mer 

stöttning av verksamheten, samt att de tycker att organisationen borde se till att jourerna 

utbildas. ROKS formulerar följande: 

ROKS är en kvinnoseparatistisk organisation. Tack vare kvinnors självständiga organisering har kvinnor 

erövrat mod och kraft att kämpa för frågor som rösträtt, rätt till utbildning och fri abort. Det är viktigt att 

det finns utrymmen för tjejer och kvinnor att mötas och arbeta politiskt utan mäns tolkningsföreträde. 

ROKS medlemsjourer har rätt att själva avgöra tillfällen och förutsättningar för samarbete med andra 

aktörer, där syftet är att stödja våldsutsatta kvinnor eller väcka opinion om kvinnors situation. 

Få kvinnor och tjejer går fria från att under sitt liv utsättas för någon form av våld på grund av kön. Alla 

tjejer och kvinnor kan drabbas. Alla kvinnor och tjejer som utsätts för mäns våld har rätt till det stöd och 

skydd de behöver oavsett bostadsort och ursprung… Genom det praktiska arbetet har jourrörelsen fått en 

unik kunskap om mäns våld mot kvinnor och barn (ROKS 2016). 

De skriver att jourrörelsen, genom sitt arbete, har fått en unik kunskap om mäns våld mot 

kvinnor och att alla kvinnor och tjejer som utsätts har rätt till stöd och skydd de behöver oavsett 

ursprung eller var de bor. I värdegrunden problematiseras inte intersektionella samband mer än 

så. Vilka menar ROKS när de skriver alla kvinnor? Påverkar könsmaktsordningen alla kvinnor 

på samma sätt? Det här är frågor som problematiserats av flera av mina intervjupartners. Några 

av jourerna är en del av ROKS, medan andra har valt gå ur ROKS och istället vara en del av 

organisationer som är mer transinkluderande, så som Unizon som inte är en kvinnoseparatistisk 

organisation. Dessa intervjupartners finner denna separatism negativ, och anser att det är 

problematiskt att vara en del av en organisation som inte inkluderar alla tjejer och transpersoner 

på ett önskvärt sätt och har istället valt att endast utesluta cismän. Det har de gjort för att 

tydlighetens skull och för att skapa rum, där transpersoner kan känna trygghet när de söker 

kontakt hos jouren. Min fokusgrupp (Storstad, stor jour, mer progressiv) beskriver att deras jour 

gått ur ROKS till förmån för Unizon, då ROKS är cisseparatistiska på ett sätt som de inte kunde 

stå för. ROKS menade att jouren kunde ha stödsökande som var transpersoner, men däremot 

inte som aktiva medlemmar inom egna verksamheten. Vilket blev problematiskt då de anser att 

det är viktigt med representation och önskar att jouren består av samma personer som sin 

målgrupp, där det i sin tur ska finnas en öppen diskussion. Min fokusgrupp redogör här för 

denna process: 

Jag satt och kollade protokoll, och de var redan 2013 som vi skrev in transpersoner i våra stadgar, att vi var 

öppna för tjejer, kvinnor och transpersoner. Och då sa ROKS: ”nej stopp och belägg, nu säger ni emot era 
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egna stadgar, för det står att ni är medlemmar i ROKS och det står att ni är kvinnoseparatistiska, så då kan 

ni inte öppna för transpersoner”. Och så ändrade vi den, och sen dess så har den här diskussionen pågått, så 

fick vi ändra till ”definierar sig som tjej”, och så vidare och sen började vi diskutera att då kanske vi ska gå 

ur. Vi tog beslut vid 2015. Det gjorde vi bara för att vi hade kommit fram till att vi ville inkludera alla 

transpersoner för vi kunde inte hitta på ett vettigt sätt att vara kvinnoseparatistiska längre… Vi och lite 

andra tjejjourer hade skrivit motioner till ROKS, under ett par år om att ens utvidga, för det står bara kvinnor 

i deras stadgar, åtminstone skriva att alla som definierar sig som kvinnor, men de vägrade konsekvent att 

utvidga ens till att aktivt inkludera transkvinnor. Och då kände vi att vi var oemottagliga för det här. Unizon 

är inte separatistiskt alls, där kan vi göra som vi vill. Sen så håller inte vi med i deras separatism då de 

inkluderar cismän men det är ju mest att vi får en frihet. 

De mottog förvånansvärt ingen större respons när de valde att gå ur organisationen, och inget 

svar på mailet där de meddelande sitt avhopp. Även Celine (Mellanstor/Storstad, stor jour, 

progressiv) beskriver att de gjort en liknande resa, och valt bort ROKS till förmån för Unizon, 

samt menar att ROKS har en bit kvar när det kommer till transkompetens.  

Samma intervjupartner beskriver att tjej- och kvinnojourerna består mestadels av vita, 

medelklassfeminister vilket påverkar vilka intressen som finns och vilka beslut som fattas, som 

i sin tur får betydelse för inkludering och vem som får stöd. Könsmaktsordningen, som ibland, 

kan vara bristfällig när det gäller förklaringar och diskussion kring individers olika 

förutsättningar, sätter fortfarande agendan för vilka utbildningar som satsas på. Vem eller vilka 

är det som har formulerat värdegrunden, och vilka behov som tillgodoses. Om utgångspunkten 

i utformandet varit vita medelklass cisfeminister får det betydelse, då de bestämmer vad som 

skrivs i stadgarna, vad som sedan diskuteras och efterkommande handlingar. Mina 

intervjupartners menar att det borde vara en självklarhet att prioritera stöd för de som är mest 

förtryckta i samhället, det vill säga transkvinnor, och transpersoner överlag. 

Eftersom en stor del av våldet riktas mot transkvinnor för att de är transkvinnor är det viktigt att de kan 

vara öppna med sin identitet och sitt könsuttryck på jouren. I annat fall blir erfarenheten på kvinnojouren 

ett nytt övergrepp där de inte får vara den de är. Om det är svårt att lösa av olika skäl kan ett boende utanför 

jouren vara en lösning… (ROKS 2016). 

Intersektionella förutsättningar kommer på tal vid ett flertal tillfällen när det gäller andrum, 

representation och inflytande. Att finna referenser för identifikation och hopp blir problematiskt 

när essentialistiska och patriarkala idéer lever vidare och präglar organisationer (Binaohan 

2014). Samtliga intervjupartners tror att det krävs fler som förstår och ser den dubbla utsattheten 

i att vara transkvinna. Tidigare diskuterade jag hur det finns en rädsla och otrygghet i att bemöta 

(eller inte bemöta) transkvinnor, och att det i många fall blir fokus i diskussionen, när det istället 

bör handla om transkvinnors upplevelser, och vikten av stöd. I intervjuerna diskuterades hur 
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kvinnor har olika förutsättningar för att kunna vända sig till jourer och söka hjälp. Hotet om 

social exkludering och våld leder till att många transpersoner inte vågar komma ut och vara 

öppna med sin identitet. Samtidigt som det finns en rädsla för att inkludera transkvinnor i 

feministiska rum, så som inom kvinno- och tjejjourer, och tryggheten för transkvinnor minskar.  

Transkvinnor vill i många fall inte komma ut, samtidigt som de tvingas passera och anpassa 

sig till en binär könsmall (Binaohan 2014). Att inte känna sig trygg i offentliga sociala rum, 

men inte heller inom feministiska rum, är begränsande. Många transpersoner försöker undvika 

att vara synligt trans för att undgå diskriminering och våld. Men genom att ”passera” och se ut 

på ett sätt som sammanfaller med samhällets syn på hur ett kön ska se ut går inte kampen vidare 

(ibid.). Transkvinnor värderas högre ju mer de passerar som heterosexuella kvinnor, samtidigt 

som de ses som offer för heteronormativa föreställningar om hur ”riktiga” kvinnor ska vara och 

se ut (Lundberg 2015). Trans finns ingenstans, får inte vara synlig och uppenbar. Samtidigt som 

blandningar göms medvetet, till förmån för heteronormerande hierarkier. Att eftersträva en 

omgivning som visar respekt, verkar ligga i fleras intressen, menar mina intervjupartners. Dock 

är det märkbart att det finns en obekvämhet inför transpersoners närvaro, då inkludering undgås 

på olika sätt. Stereotypiska förväntningar på kön påverkar oss mer än vad vi tror, vad vi tror att 

vi ser blir avgörande för samhällets organisering och kontrollen av kroppar (Enke 2012). 

Transkvinnors utsatthet sätts i relation till funktionshindrades och icke-vitas utsatthet i 

samhället. Bristen på trygga rum påpekas, och oförmågan att röra sig fritt i samhället men även 

det konstanta hotet kring våld och diskriminering (Bremer 2016; Krieg 2013). Det är viktigt att 

lägga fokus vid att det inte är individens ansvar att anpassa sig efter orimliga krav som begränsar 

och som skuldbelägger dem för deras behov (Krieg 2013). Att vara accepterande och 

inkluderande, och att ha som målsättning att göra det enklare för transpersoner och andra 

grupper, genom att lyssna till deras intressen och ta dem på allvar. Noomi (Mellanstor stad, liten 

jour, mindre progressiv) upplever att det ofta finns positiv attityd och vilja att lära sig mer, men 

inte så mycket handlingskraft, då engagemanget uteblev och förändringarna lyste med sin 

frånvaro inom jouren. Det enda riktiga inslaget var när hon fick åka på Tjejjoursträffen i 

Stockholm, som anordnas av ROKS, där den kända transaktivisten Johanna Marseille föreläste. 

Ada (Liten stad, liten jour, mindre progressiv) nämner också hur enskilda initiativ gjorts, 

exempelvis fick även representanter hennes jour åka till Tjejjoursträffen, och delta i 

diskussioner på plats. Hon är inne på liknande spår när hon formulerar följande: 

Det pratas ju mest om utsatthet, men vi har ju inte pratat om inkludering så, de har vi ju inte. Sist pratade 

vi lite om, och det kom jag ju på att de inte ens tog upp trans då heller. Men sist pratade vi ju om kvinnors 

likheter och olikheter å då fick vi ju brainstorma fram vilka olika typer av grupper en kvinna kan tillhöra. 



60 
 

Så om hon kommer till oss, och då pratar vi om vad som kan praktiskt göra de svårare för henne, och då 

var det ju alla sådana här grejer: att hon är handikappad, eller att hon är lesbisk, eller massa sådana olika. 

Men jag tror att vi skulle behöva just inom Tjejjouren kanske ta upp det här temat igen. Och prata just om 

hur vi, vår jour kan inkludera, för det var ju också den frågan som vi fick besvara när vi var i Stockholm 

men de har ju inte hela tjejjouren pratat om, så de skulle ju behövas någon mer träff om det. Att vi verkligen 

pratar i genom det som alla är med på. Jag tror och upplever iallafall, för jag själv har ju sen ett par år 

tillbaka, innan ja själv förstod vad trans var… men när ja själv började läsa om de så förstod jag ju, när jag 

läste transpersoners tankar och sådant. Och sen dess har jag försökt vara med och läsa diskussioner och 

sådär. Och jag tror inte att alla ligger på det kapitlet i sin transkunskap. Så jag tror att det behövs 

kunskapsutveckling kring vad trans är och så, för annars blir det svårt om någon kontaktar oss angående en 

sådan sak, så kan inte personerna svara på någonting utan man måste googla sig fram och det kan bli jätte 

fel... vi säger ju att vi välkomnar alla som identifierar sig som tjej, då måste man väl kunna hjälpa alla 

också. 

Ovanstående intervjupartners upplever att det är positivt att det anordnas liknande event, dock 

är det inte tillräckligt eller vittnar om att kunskapen skapas och finns där efteråt. Det är bara 

några representanter som får åka på eventen, och ta del av samtalen som förs samt representera 

jourerna. Därför är det inte något kvitto på att representanterna delar med sig av kunskapen till 

alla inom verksamheterna. Kunskapen kan då betraktas som frivillig.  

 

4.2.3 Motstånd och aktiv inkludering 

Som tidigare nämnt vittnar flera av mina intervjupartners om att det behövs mer samtal kring 

trans, dock prioriteras det bort till förmån för andra ämnen. Det kan förklaras genom att trans 

förminskats till ”de andra”, samt att trans anses vara för ”få” för att prioriteras i relation till 

andra ämnen och intressen (Enke 2012). Att förminska eller förvränga diskussionen kan tolkas 

som en taktik, för att slippa möta och ifrågasätta sina privilegier, vilket kan upplevas som 

obehagligt. Motstånd inom organisationer sker genom ignorans, att nonchalera eller inte 

erkänna problem som finns (Pincus 1997). Tystnad är också ett sätt att visa motstånd. En 

passivitet och motstånd i jämställdhetsprojekt kan liknas vid motstånd gentemot diskussion 

kring trans. Tystnad kan också vara ett tecken på okunskap. Mina intervjupartners upplever att 

flera jourer inte är tillräckligt engagerade på grund av avsaknad av kunskap. De utger sig för att 

arbeta för mål när det kommer till inkludering men arbetet är bristande. 

Jag tolkar det som att mina intervjupartners beskriver en bild där många jourer är vana vid 

att prioritera de frågor som ligger närmast deras intressen, och att ”de andras” ansvar lyfts som 

fram som ett skydd och en försvarsmekanism. De upplever att jourer väljer att inte se andra 

perspektiv, och hoppas på att någon annan lyfter frågan. Flera pekar på att det är paradoxalt då 
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feminismen och feministiska rum ska verka för att motarbeta förtryck mot alla tjejer och 

kvinnor, när jourerna själva bidrar till att skapa och upprätthålla ordningar. Ciskvinnor vill inte 

känna sig lurade och hotade, att andra tar något som de anser tillhöra dem själva. En exklusiv 

feminism som stämmer överens med den vita, cisfeminism som de los Reyes och Mulinari 

(2005) argumenterar för. De menar att det kan vara känsligt att inom feministiska kretsar, 

kritiseras för att vara exkluderande. Men även inom dessa rum måste kritik kunna föras fram. 

Vita medelklassfeminister har genom historien anklagats för att utesluta andra grupper, så som 

svarta feminister och HBTQ-personer, vilket lett till att rörelserna utvecklats och förändrats 

(ibid.) Förändringarna startar i medvetenheten och kritiken! 

Flera av mina intervjupartners menar att jourerna präglas till stor del av intressen som finns 

hos en vit medelklass feminism. Min fokusgrupp (Storstad, stor jour, mer progressiv) ser 

sambandet mellan transkamp och feministisk kamp som självklart, men kritiserar också 

feminismen för att vara exkluderande när det kommer intersektionella samband och kategorier 

så som genus, sexualitet klass, etnicitet:  

Jag ser det som självklart, men det finns ju en feminism som inte vill se vissa grejer, som bara ser den vita 

feministen och bara medelklassfeministen. Det finns ju alla aspekter. Och sen transkvinnor och feminism, 

transkvinnor och ciskvinnor är kvinnor och inkluderas i feminismen, och är lika mycket kvinnor men sen 

när det gäller transkvinnor, att det finns en större kamp. Det finns en större utsatthet, en större 

marginalisering, därför är det ännu viktigare. Att till exempel vara svart och kvinna, då är det också dubbelt 

och viktigare att prata om. Som sagt, en vit medelklasskvinna, den feminismen inkluderas av feminismen 

men har en annan utgångspunkt, och ett annat förtryck än en transkvinna som möter förtryck från två håll. 

Eller från flera håll, som cisförtrycket. 

Det är nödvändigt med separatistiska rum på olika sätt. Det handlar om rannsaka sin egen 

position att ge tolkningsföreträde i olika situationer. Min fokusgrupp (Storstad, stor jour, mer 

progressiv) resonerar vidare kring frågan genom att beskriva hur en bör agera som normperson. 

De menar att de försöker att ha en så öppen feminism som möjligt, då jouren är en organisation 

för många olika personer. Men också vikten av att ha en förståelse för att vissa grupper måste 

få skapa sina egna mindre typer av organisationer också. Precis som svarta kvinnor har skapat 

egna nätverk och egna feminismer, tänker hon att det ska finnas en öppenhet för 

tolkningsföreträde för transkvinnor som vill skapa egna nätverk, där de delar erfarenheter som 

inte ciskvinnor gör. Det ska finnas en öppenhet inför att låta människor forma sina egen 

feminism. Ciskvinnor och transkvinnor är samma sak, och de är välkomna i den feminismen 

som hon tänker sig. 
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Deras jour (trans- och tjejjour) har valt att byta namn för att vara inkluderande på riktigt. 

Språket har stor betydelse för vilka som har möjlighet att rikta sig till dem. Här läggs fokus vid 

aktiv inkludering på olika fronter, både när det gäller stödsökande och medlemmar. På så vis 

öppnar de upp för att bli synliga för fler människor som är i behov av stöd, samt de som vill 

engagera sig inom jouren. De har diskuterat transinkludering och separatism, då de tidigare 

varit separatistiska utifrån tjejer eller tjejer som identifierar sig som tjejer, och diskuterat kring 

vilka som faller utanför deras separatism. Diskussionen började i hur de definierar en tjej. Om 

de skulle vara separatistiska så måste de prata om vem de inkluderar men det blir också viktigt 

att se på vilka som exkluderas. Valet blev att aktivt exkludera cismän, något som de kände att 

de kunde stå för i slutändan. 

När de kom fram till att de ville inkludera alla tjejer och alla transpersoner, ansågs det 

missvisande att heta tjejjour när det även gäller alla transpersoner. Stödsökanden ska vara 

medvetna om att de är välkomna direkt, istället för att behöva googla runt efter stöd och vara 

rädd för att, som stödsökande eller som medlemmar, inte vara välkomna eller nekas. Vilket i 

sin tur kan vara en dränerande process. Det har funnits en viss oro inom organisationen att 

stödsökande inte ska hitta dem. Personer som är icke-norm personer, eller minoriteter, kanske 

inte aktivt inkluderar sig själv när det står ”tjejjour”. Därför anser de att de måste vara tydliga 

med hela sin målgrupp. Fokusgruppen (Storstad, stor jour, mer progressiv) menar att jourer har 

en historia av att vara separatistiska för cistjejer och ciskvinnor. Deras ställningstagande, 

opinionsbildande arbete och aktiva inkluderingsarbete blir nödvändig inför andra jourer, men 

särskilt för en grupp som är van vid att exkluderas ur flera olika sammanhang och som 

ifrågasätts på grund av en essentialistisk bild av könsidentitet. Då det finns en koppling mellan 

transfemininitet och våld är det viktigt med separatistiska rum och stödgrupper för att erbjuda 

andrum och inge trygghet (Bremer 2016).  

Några vittnar om att de upplever att det finns skillnader i organisationerna när det kommer 

till attityder kring inkludering beroende på ålder, vilket jag även redogjorde för i tidigare kapitel 

(Trygghet). De upplever att yngre generationer är mer drivna i frågan, samt har en öppen 

inställning till förändring. Det kan tolkas som att tjejjourer inte är lika präglade av separatistiska 

och radikalfeministiska tankegångar som kvinnojourer. Att tjejjourer inte har samma rädsla för 

att tappa den separatistiska aspekten, och dessutom söker sig till andra rum som inkluderar fler 

grupper. Fokusgruppen upplever att kvinnojourerna fortfarande är på en nivå där de inte ens tar 

emot transkvinnor, vilket beskrivs som ett problem som återkommer i flera moment. Men hon 

har en viss förståelse för att det uppstår en diskussion kring skyddat boende när det gäller 
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transpersoner, icke-binära och transkillar. Då det bland annat finns religiösa anledningar till att 

de inte vill inkludera män. 

Det finns en problematik i att kvinnojourer inte vill, alltså vi har haft folk som har ringt hit och sagt: ”Jag 

känner en transkvinna som inte har någonstans att bo. Jag har hört att det bara är ni som är öppna för trans”. 

Att det inte ens för en transkvinna går att vända sig till en kvinnojour är ett jättestort problem. Men vad 

gäller tjej- och ungdomsjourerna så tror vi också att attityderna är ganska bra, det finns en öppenhet i att 

diskutera men att kunskapen är ganska låg. Men att det finns ganska mycket mer öppna attityder Och just 

att det kanske bara i allmänhet är unga personer är lite mer öppna. Det finns många fler unga som öppet 

identifierar sig på andra sätt än som kille och tjej och andra sätt. Det luckras upp mer och mer. 

Hon funderar kring om det handlar om att äldre feminister anser att de står för en ”viktigare” 

kamp. Att det kan tänkas handla om en närhetsprincip, där de bryr sig mer om dem som liknar 

sig själva och prioriterar frågor som främst drabbar dem. Celine (Mellanstor/Storstad, stor jour, 

progressiv) menar också att vissa feministiska organisationer är mer transinkluderande än 

andra, och att det är en generationsfråga: 

Det är ett ganska, alltså generellt, nu menar jag inte individuellt, stort glapp mellan kvinnojourer och 

tjejjourer gällande hur transinkluderande man är och hur man ser på trans överhuvudtaget. Att tjejjourer är 

mycket mer progressiva, och tycker det är mer självklart. Det är en icke-fråga egentligen att: ”ska 

transtjejer/ transkvinnor inkluderas? Det är ju bara självklart. Medan i kvinnojourer, finns det mer 

misstänksamhet, mer okunskap och en rädsla, vilket jag tror är en generationsfråga. 

Som Serano (2016) och Bremer (2014) beskriver finns andra sociala och mediala plattformar 

där diskussionen ser ut på ett annat sätt än tidigare, där det är enklare än någonsin att ta del av 

andras röster och perspektiv. Genom internetforum som Youtube, Facebook eller Instagram 

kan personer enkelt sprida sina budskap, genom att diskutera samhällsfenomen och utöva 

aktivism. Där kan de gå med i grupper som består av individer med liknande åsikter, eller starta 

debatter med oliksinnade och kommer därmed i kontakt med andra på en mängd olika sätt. 

Lättillgängligheten och kontakten med andra har underlättats genom denna utveckling. Det kan 

tänkas vara en anledning till att yngre feminister och tjejjourer upplever att de är mer 

progressiva i frågan kring inkludering. De anser sig ha en öppnare attityd när det kommer till 

könsidentitet och könsuttryck. Ett större fokus vid kvinnors olika erfarenheter, samt att 

könsidentitet är beroende av tid och plats, vilket kan ses som en inkluderande attityd som skär 

sig mot en föråldrad syn på kön. Michele (Storstad, stor jour, progressiv) beskriver hur media 

möjliggör nya perspektiv genom hoppfulla feministiska rum, och hur det kan vara en stärkande 

virtuell community för unga transpersoner: ”Media ger makt till minoriteter att berätta sin egen 

berättelse, genom att typ spela in poddar, och därmed kunna berätta sin egen berättelse. Det är 
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en positiv utveckling och har en utjämnande potential, hur media förvandlas och fler kan 

komma till uttryck”. Att ha möjlighet att känna sig lyssnad på kan vara en viktig del i 

identitetsskapandet, menar hon. Speciellt för unga som befinner sig i en utsatt position.  

Organisationernas geografiska placering nämns också som en avgörande faktor. Ämnet har 

lättare att få fäste, samt att diskuteras i ett vidare perspektiv där behoven finns. Inom storstäder 

kan diskussionen utvecklas på ett annat sätt än i mindre städer, då ämnet kan vara svårare att 

undvika och det finns mer intresse. Det kan vara så att det inte är någon slump att merparten av 

de organisationer som var intresserade att delta i min studie är placerade i närheten av storstäder. 

Celine (Mellanstor/Storstad, stor jour, progressiv) menar att möjligheten att välja representanter 

till jourerna också är varierande. Är det ett större antal sökande bland volontärarbetarna är det 

enklare att sortera ut attityder som inte överensstämmer med jourens arbetssätt. Hur mycket tid 

som kan läggas på inkluderingsarbetet beror också på hur många volontärer som finns att tillgå. 

Många som är delaktiga i jourerna väljer att flytta eller behöver prioritera annorlunda på grund 

av arbete. 

Flertalet av de organisationer som kontaktades valde att inte svara alls, och därmed inte 

delta i utvecklingen av min studie. Det var förvånande och anmärkningsvärt att ingen 

representant från någon kvinnojour var intresserad av att dela med sig kring sin kunskap, eller 

avsaknad av kunskap i ämnet. Det här kunde ha varit ett lärorikt tillfälle för alla inblandade 

parter, och en möjlig diskussion om framtida utmaningar. Några representanter från 

kvinnojourerna beskrev att de tyckte att ämnet var intressant och viktigt, men att de saknade 

kunskap om ämnet och kunde därför inte uttala sig. De valde att hänvisade vidare, utan att ge 

några förslag på förbättring. Det stod klart att de inte prioriterade den här typen av diskussion. 

Det kan tolkas som att det är en undanflykt, ett distanstagande samt att det finns en rädsla för 

att säga fel saker. Eller anser de att det finns viktigare frågor och att det är upp till någon annan 

att lösa problemen. Därmed blir det enklare att ta avstånd från känsliga ämnen, men också svårt 

att nå kunskap och vilja till förändring.  

 

Sammanfattningsvis ställer jag mig frågan om det är enklare att författa olika dokument och 

visioner som ska följas, än att faktiskt följa dem praktiskt. Även om organisationer, i likhet med 

ROKS, utformat riktlinjer samt värdegrund, där det tydliggörs vem som verksamheterna ska 

rikta sig till i inkluderingsarbete, finns det problematik när det kommer till gränsdragningar och 

vilka praktiska moment som ska genomföras. Det kan tolkas som att organisationerna är oense 

i frågan. Tilltron till inkluderingsarbete när det kommer till transkvinnor är i vissa fall vag, då 
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transfrågor hamnar i skymundan. Representanter från tjejjourerna upplever dock att de är mer 

progressiva än kvinnojourerna, och efterfrågar en ökad kunskap både inom tjejjourerna och 

kvinnojourerna. Kvinnojourerna behöver tydliggöra vilka de riktar sig till, genom att arbeta 

med sin kommunikation. På så vis vet kvinnorna vem som är välkommen till de olika 

verksamheterna. Jourerna har som vision att kunna stötta alla kvinnor och har planer på att 

arbeta mer med transfrågor, dock är arbetet varierande. Mina intervjupartners inom tjejjourerna 

menar att det kan bli bättre, och att inkluderingsarbetet bör fortgå för att transperspektiv ska 

kunna genomsyra verksamheterna. De ger även uttryck för en förståelse kring möjliga brister, 

och reflekterar aktivt över sina positioner trots att jourernas arbete och engagemang varierar. 

Som jag tidigare visat, finns krafter inom olika samhällsområden och institutioner som 

riskerar att bidra till bilden av transkvinnor som inhumana och onaturliga varelser. Trans är mer 

komplext än vad de tillåts vara. Att vara trans bör inte förknippas med negativa aspekter, då det 

riskerar att låsa fast stereotyper. Kraven på anpassning till heteronormativa och binära 

könsroller genomsyrar samhället och det krävs empati för att förstå vikten av inkluderande, 

samt att lyssna till transpersoners röster och släppa på tolkningsföreträde. Då framgång mäts i 

heterosexuella mått skapas en njutning i att inte följa dem, då det öppnar upp en ny värld av 

möjligheter och aktivism. 
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4.3 Trans som ett problem  

 

4.3.1 Ett skifte i perspektiv – en rörelse från något gammalt till något nytt 

Tidigare har jag redogjort för hur utsatta grupper beskylls för att de är problematiska och 

utesluts ur olika sammanhang. Tvärtom handlar det om att se strukturella förhållanden, hur 

organisationer arbetar och inte bara lyfta fram individers olika roller. Mina intervjupartners 

utsagor ligger i linje med Josephine Kriegs (2013) teorier kring anpassning och acceptans, där 

det är samhället och omgivningen som ska lösa individens svårigheter (Krieg 2013, 43). 

Transkvinnors tillgång till vissa arenor är begränsad. I Intervjuerna finns ett fokus kring att det 

är samhällets begränsande attityder kring transkvinnor som ska förändras, det är inte individens 

och transpersoners ansvar. Vilket kan ses som ett nödvändigt och medvetet skifte i synsätt där 

kulturen är patologisk, som kan bidra i kampen mot att sluta skuldbelägga grupper för deras 

behov. I intervjuerna efterfrågas acceptans istället för anpassning och utmanar därmed statiska 

föreställningar om transkvinnor. De ger uttryck för att erkänna att det finns svårigheter med att 

hantera skillnader inom jourerna, då normativa identiteter, som faller inom systemet, också 

eftersträvas i samhället i stort. Men diskussionen kring inkludering bör inte utgå utifrån 

cispersoners perspektiv och bekvämlighet, istället bör det finnas en centrering vid transkvinnors 

erfarenhet och behov (ibid.). Stone och Stryker (2006) förstår trans som en rörelse i olika 

riktningar, en rörelse som går från något gammalt till något nytt och som handlar om trans 

återtagande av kropp och språk i kampen för transpersoners agens och självbestämmande. 

Rätten att finnas och vara en del av offentliga samt feministiska rum, utan att anklagas för att 

vara för mycket eller för lite av något. Aktivism kan vara kärnan till förändring, vilket är en 

tankegång som delas av de tillfrågade representanterna inom jourerna.  

Noomi (Mellanstor stad, liten jour, mindre progressiv) beskriver vikten av ansvar, för att 

förändra den negativa bilden av transkvinnor. Att vara en jour som inger trygghet, då 

transkvinnor ofta kommer från en utsatt position. Hon menar att jourarbetare inte bör vara en 

del av verksamheten om de inte vill utvecklas med andra perspektiv och involvera transkvinnor. 

Det kan tolkas som ett sätt att vända på debatten, att inte skuldbelägga transkvinnor för deras 

behov, och istället peka på hur samhällets institutioner och aktörer bör ta sitt ansvar. 

Transkvinnor är inte problematiska, istället är det systemet som är bristfälligt (Krieg 2013): 

Då ska en inte vara i organisationen. Med tanke på att det är en tjejjour, ska de även hjälpa transkvinnor så 

ska en vara villig att prata om transkvinnor. Det kan inte sitta en jour som utger sig för att hjälpa alla som 

identifierar sig som tjejer, och så sitter det någon i jouren som inte tycker en kan vara transkvinna, att det 
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är fel. Då måste en prata om det. Hur gör de då om de sitter i chatten och får ett mail och så är de någon 

som skriver som är transkvinna och kanske har det jättejobbigt, och så är inte den personen ens villig att 

prata om trans? Det blir fel. Då kommer inte den tjejen känna sig trygg. Trygghet är ju det viktigaste hos 

en tjejjour. 

Ada (Liten stad, liten jour, mindre progressiv) menar också att det är jourernas ansvar att se till 

att förändringsarbete och inkludering genomförs. Arbetet kommer inte ske av sig självt, det 

behövs alltid någon som säger ifrån och lyfter frågan. Därför vill hon inte vara passiv och vänta 

in fler exkluderande scenarion. Det handlar om att vara solidariska och inspirera andra för att 

kunna åstadkomma förändring. Hon beskriver att de finns till för att hjälpa individer, men också 

för att skapa ett bättre samhälle i stort. Genom att bemöta inkluderande så kan de vara förebilder 

och inspirerar förhoppningsvis även andras beteenden och handlingar: ”Om man tar hand om 

de här tjejerna, som skriver till oss som ofta blir exkluderade, så bidrar vi ju till att de kanske 

mår bättre och känner sig mer som en del av alla andra… vi måste vara starka i gruppen”. Även 

de andra intervjuerna fokuseras vid att det inte är transpersoners ansvar att utbilda andra i frågor 

kring trans och feminism, tvärtom är det jourernas ansvar. Jourerna har en viktig position där 

de, genom sin stödkontakt, kan finnas där och stötta utsatta. 

Jourerna kan inspireras av varandra, genom diskussioner och möten. Sedan fokusgruppen 

(Storstad, stor jour, mer progressiv) valde att byta namn på sin jour har flera aktörer runt om i 

landet hört av sig och efterfrågat deras hjälp, att de ska dela med sig av sin kunskap och 

erfarenheter kring ämnet. De har blivit ombedda av Kvinnofridssamordnaren, i sin hemstad, att 

prata om sitt feministiska engagemang och inkluderingsarbete med flera organisationer. 

Dessutom blev de tillfrågade av den populära feministiska tidskriften Bang att skriva en lista 

om sitt arbete för jourer. På så vis har de fått hjälp med att sprida sitt budskap. På 

Tjejjoursträffen höll jouren en presentation om hur de organiserar sig och inkludering. De 

upplever att det är något som många vill prata om och på så vis tvingas fler ta upp frågorna och 

skapar förutsättningar för samtal. Det kan dock aldrig göras tillräckligt. Det är en pågående 

process, där det gäller att vara självkritisk mot sitt eget arbete, men även att granska andras: 

Känner mig övertygad om att pratar en om inkluderingsarbete, eller arbetar för att bli bättre överhuvudtaget 

så tror jag att det är farligt att tänka att en kan bli klar. Då märker en inte när det dyker upp något dåligt. En 

måste vara uppmärksam hela tiden. Vi är ju skitdåliga på att vara inkluderande på olika sätt, vi är väldigt 

vita, medelklass, trots att inte alla är det, men det är otroligt homogent. Jag bedömer att de flesta är cistjejer 

i vår jour också. 

De upplever att deras jour är en av få instanser som pratar om det här, och att de därför måste 

finnas. Att liknande organisationer existerar synliggör deras betydande arbete för att hjälpa 
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utsatta grupper. De blir ofta uppringda av andra organisationer som vill att de ska komma och 

prata om deras verksamhet, eftersom andra organisationer inte vågar ta upp ämnet, trots att 

jouren är tydliga med att de inte är några experter. Fokusgruppen (Storstad, stor jour, mer 

progressiv) tänker att det är viktigt att vara den som tar plats och lyfta frågan när andra inte 

vågar. Det känns tryggare när fler vill ta upp det, då det blir en trygg plats. De vittnar om att de 

sökt sig bortom feministiska rum som inte varit tillräckligt inkluderande för att kunna skapa en 

trygg plats för alla kvinnor och transpersoner. Det var nödvändigt för att de skulle kunna vara 

inkluderande på riktigt. Att söka sig bort från rum som förminskar, och inte passar kan vara en 

effektiv metod. Mingus (2011) beskriver hur allas trygghet är av lika värde, att det obekväma 

och rädslan för det avvikande är ett hinder: ”I would like to acknowledge that we carry legacies 

of abuse, trauma and violence with us everyday, into our work, into our relationships, into this 

room”. Alla påverkats av en våldsam, kvinnohatande kultur som inte erkänner transpersoner 

och icke-binära och att det är något som påverkar oss i vår vardag. 

Flera av mina intervjupartners lyfter fram språket som viktigt, när det kommer till 

bemötande av transpersoner, att skapa trygga rum och som en kunskapshöjande faktor. Men 

också vikten av ett gemensamt språk som inte är binärt för utveckling av individers identiteter. 

Det behövs ett språk som håller dem samman (Feinberg 1992; Stone 2006). Ett inkluderande 

språk kan förslagsvis skapas genom återkommande pronomenrundor, eller genom att bjuda in 

transpersoner själva som berättar om egna erfarenheter, eller andra personer som föreläser om 

transfrågor. Att lyssna till andras röster, som delar med sig av sin kunskap, anses vara av stor 

vikt. Ada (Liten stad, liten jour, mindre progressiv) beskriver att hon upplever att de inom jouren 

pratar för lite om trans. De har en punkt om trans i sin utbildningspärm, men under 

tjejjoursutbildningen fanns ingen del om trans. Det har kommit på tal i andra teman, där de 

snuddat vid frågan, men det är mest i diskussioner kring fördomar överlag. De bjöd in även in 

en föreläsare, men det är enda inslaget hon minns där det skapats en diskussion. Även 

fokusgruppen (Storstad, stor jour, mer progressiv) beskriver att de gärna lämnar utrymme för 

andra att beskriva vad orden betyder, så att de kan sträva efter att ha ett gemensamt språk och 

få tillgång till begreppen. Därmed kan det ske en kunskapsutjämning. Som tidigare nämnt, finns 

en rädsla i att behandla ämnen om det saknas koll på benämningarna. Då skapas istället 

utrymme för diskussion, ett forum för att ställa frågor.   

Ofta vänder sig jourerna till utomstående aktörer som får föreläsa om transerfarenheter och 

feminism. Det kan vara en effektiv och ödmjuk metod för att sprida kunskap om ämnet (Raun 

2014). Och en möjlighet för transpersoner att få utrymme att dela med sig av sina perspektiv. 
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Men det riskerar också att bli en kortvarig insats, då förändringsarbetet riskerar att tonas ner 

under en längre tidsperiod. Enskilda insatser behöver inte leda till en långvarig förändring. Som 

jag tidigare pekat på, riskerar trans att bli en mindre fråga i relation till andra ”större” och mer 

prioriterade ämnen (Enke 2012) Vilket i sin tur kan påverka hur verksamheten drivs. Ada (Liten 

stad, liten jour, mindre progressiv) redogör för att de vid utbildningstillfällen, som varit 

diskussionsgrundade, ställt frågor till varandra och bildat sig en uppfattning om eventuella 

fördomar. Om hur en bör hur de ska rikta sig till olika stödsökande genom att använda rätt 

språk, att inte förvänta sig att tjejen ser ut på ett visst sätt eller har vissa preferenser. Denna 

aspekt lyfts även av Celine (Mellanstor/Storstad, stor jour, mer progressiv), som i framtiden vill 

förbättra jourens kommunikation och sociala plattform, genom att koncentrera sig på 

transpersoners perspektiv. Jourerna har utformat regler som ska gälla för alla, men de kan inte 

svara på hur det ser ut vid varje tillfälle.  

Fokusgruppen (Storstad, stor jour, mer progressiv) har arbetat för att transperspektivet ska 

vara en given del i det dagliga arbetet inom verksamheten. Det behövs ett långsiktigt och 

genomgående arbete där trans diskuteras mer frekvent för att det ska bli någon förändring. 

Genom att förklara hur transexkludering kan se ut, kan bakomliggande tankar också uppfattas. 

Transperspektivet genomsyrar jourarbetet på olika sätt, och är en konsekvent och integrerad del 

i verksamheten. Vilket kan ses som en långsiktig åtgärd, som kan bidra i längden, och inte 

endast en flyktig ändring för att jouren ska framställa sig som en ”duktig organisation” (Raun 

2014). I den här processen har de utgått från sig själva, unga tjejer som finns till för andra unga 

tjejer. Jouren är öppen för alla transpersoner, både som medlemmar och stödsökande. De har 

tagit aktiva val, och har under en ganska lång period innan namnbytet, haft trans som en 

diskussionspunkt i dagordningen på sina stormöten. Punkten hette ”Transinkludering”: 

Vi hade det som ett pass i vår studiecirkel, att vi ser till att få med transperspektiv. Vi har också 

pronomenrundor på alla våra möten, så att en får säga vilka pronomen en har. Vi har också skapat policies, 

kring att en använder neutrala pronomen i texter, som hen och den när en skriver om någon i mail eller så. 

Sedan har vi ju haft ett fokus år nu, fokus år trans, och haft en temadag om transaktivism. Dels att det 

påverkat jourarbetet lite på det viset att vi bara ser till att prata om det. Vi har varit separatistiska på annat 

sätt, så har vi försökt öppna för att ställa frågor. Att fråga om pronomen är ju små ändringar. Temadagen 

med fokus på trans var ju för att vi själva ville lära oss, ville gärna ta in föreläsare för det. 

 

Sammanfattningsvis beskriver mina intervjupartners att jourernas försök att nå ut till 

målgrupperna måste avanceras och bli bredare. Det behövs utbildning och även utökning av 

representanterna inom jourerna, trots att det finns ambitioner att dela tolkningsföreträdet. 
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Samtliga har förstått att det krävs mer insatser, att nuvarande arbete inte räcker till, trots att 

graden av inkluderande arbete varierar. Successivt bör jourerna rikta sig i högre grad mot 

marginaliserade grupper.  

Det finns diskurser som diskvalificerar transpersoner (Krieg 2013; Stryker 2006) Därför blir 

det nödvändigt med motståndsdiskurser. För att skiftet ska bli möjligt, för att jourer ska arbeta 

med ett intersektionellt perspektiv på riktigt, måste kunskapen om trans öka. Det krävs ett 

empatiskt förhållningssätt där trans diskuteras på olikartade sätt, som kan resultera i ökad 

förståelse inför transkvinnors utsatthet. På så vis kan okunskapen kring trans minska, samt en 

stereotyp bild av trans som väcker rädsla utmanas och stoppas. Språket är viktigt, då vi genom 

språket bestämmer vilka vi är. När vi pratar om hur världen ser ut, bestämmer vi också hur den 

kommer se ut i fortsättningen, vilket resulterar i risken reproducera stereotyper och kategorier 

kring maskulinitet och femininitet, att människor är det ena eller det andra. Genus och begär 

förväntas följas av ett visst kön. Trans utmanar en statiskhet, då dessa personer och handlingar 

blir ett motstånd mot föreställningar om stabilitet. 
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5 Slutdiskussion 

 

5.1 Mot förändring: oväntade allianser och trans som fenomen 

Jourerna är viktiga organisationer och förmedlare av jämställdhet och mångfald. Transkvinnors 

utsatthet osynliggörs, trots dess omfattning, vilket förhindrar förändringsarbete och 

inkludering. Kvinno- och tjejjourerna arbetar hårt för att hjälpa kvinnor och barn, men vad är 

det som säger att de inte kan utvecklas och bli bättre? Att de vågar erkänna att det saknas 

kunskap inom organisationerna. Inkluderingsarbete bör inte avfärdas genom en attityd som 

avfärdar kritik, som säger att de redan gör allt de kan, när människor begränsas. Jourerna har 

makt och inflytande att skapa förändring!  

Mina intervjupartners lyfter vikten av allianser mellan olika aktörer och en öppnare syn på 

vad det innebär att vara transkvinna och transperson, för att kunna förändra och utvidga 

jourernas inkluderingsarbete. Jag får intrycket av att samtliga av mina intervjupartners menar 

att alla jourarbetare har en viktig roll, och bör ta ansvar för sin egen kunskap och att 

kontinuerligt uppdatera sig om transfrågor för att kunna erbjuda bra bemötande och ha aktuell 

kunskap kring ämnet. Det är inte stödsökandes uppgift att informera jourarbetare om deras 

uppdrag. Om kunskap finns, skapas också bättre förutsättningar att ge unga transpersoner det 

stöd de behöver och visa att alla har rätt till bra bemötande oavsett könsidentitet eller 

könsuttryck. Jourerna befinner sig i varierande positioner när det kommer till transfrågan. De 

har nått olika nivåer i sin utbildning och kunskapsnivå. Mängden praktiska moment och vikten 

av ansvar skiljer sig åt, vilket kan förklaras genom att det finns mer förutsättningar och en större 

efterfrågan i storstäder. Men mina intervjupartners lyfter liknande problematik, samt delar ett 

intresse att bli bättre och att utvecklas. De upplever att de är mer progressiva när det kommer 

till transfrågor, och uttrycker en önskan om ytterligare samarbete och att även kvinnojourerna 

ska bli mer engagerade. 

Det finns en kraft i oväntade allianser (Krieg 2013). Det handlar om att öppna dörren och 

släppa in, för att det ska ske en förändring inom feministiska rum. Trans ska ha en given plats 

inom feminismen, där skillnader kan upphöjas istället för att endast leta efter det som är lika, 

med ökade identifikationsmöjligheter.  Cis och trans borde vara allierade, då de är delar av 

samma rörelse. När mina intervjupartners diskuterar inkludering är det tydligt att flera av dem 

lyfter olika kategorier, och hur viktigt det är att vara solidariska i grupperna och stå samman i 

kampen för inkludering. Julia Serano (2013) uttrycker en liknande önskan i Excluded: Making 

Feminist and Queer Movements More Inclusive: ”We all have a mutual goal: to find a support 
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network outside of the hetero male-centric mainstream where we can finally feel empowered 

and affirmed as women”... Det behövs en sammansvetsad feministisk kamp för ett återtagande 

av såväl femininitet som transkvinnors kroppar. Min fokusgrupp (Storstad, stor jour, mer 

progressiv) om vikten av trygga rum, hur de skapat en plats där transpersoner kan känna sig 

trygga och att mottagit positiv respons i sitt arbete:  

När vi hade vår temadag med transaktivism, en av artisterna frågade när hen var på scen, hur många härinne 

identifierar sig som queer på något sätt och sen nästan alla i rummet räckte upp handen, och att den bara: 

”det innebär att vi är norm här”. Och då blev det så att ja, här har vi skapat ett rum om är tryggt på riktigt, 

alla här tycker att de är annorlunda. Samma person sa efteråt att det varit skönt att befinna sig i ett rum där 

ja inte behövt typ alls försvara min identitet. 

Fokusgruppen menar att det är självklart att alla ska ha en plats och ett sammanhang. Men 

menar att samhället saknar förståelse för något de inte känner till. Det handlar om att finnas, 

öppna upp stängda och separatistiska rum. Det finns en kraft och ett hopp, genom skapandet av 

nya forum öppnas fler möjligheter inför framtiden. Det har de märkt av exempelvis genom att 

de även är en plattform på internet, genom sin chattverksamhet och delningar på Facebook: 

Folk känner sig bekräftade och delar vår sida. Att de vill ut. Och att de mår bra här. Det är något jag kan 

stå för rent personligt. Jag är inte rädd för att försvara något. Den andra separatismen kunde jag inte stå för. 

Det känns viktigt för alltså tjejjourer överlag som inte har vår separatism, hela grejen känns viktigt ändå. 

Att öppna upp separatismen, och att finnas på internet. 

Varför går förändringen så långsamt, och varför är diskussionen kring trans begränsad? I 

intervjuerna antyds att det finns ett visst motstånd när det gäller att prata om trans samt 

okunskap kring vad trans är. Utsagorna i intervjuerna kan relateras till hur diskussionen kring 

transkvinnor präglas av rädsla och okunskap. När transkritiska argumenterar för en exkludering 

av transkvinnor, samt när de nedvärderar transkvinnor, kan det tolkas som ilska. Jag menar att 

det istället kan handla om rädsla för något de saknar kunskap om. Genom att inte se, eller 

erkänna problem med inkludering av transkvinnor eller förändringsarbete, undgås jobbiga 

ämnen. Att behöva bemöta andras perspektiv, ifrågasätta egna privilegier och sin makt är 

obehagligt, då det finns en rädsla för att förlora dem. Många säger sig vilja inkludera men är 

inte villiga att prata om ämnet, samt att förändra sina handlingar, vilket kan ses som en 

ansvarsförnekelse. Mina intervjupartners upplever att ämnet bortprioriteras, anses vara mindre 

och att jourer tycker att de redan gör tillräckligt.  

De beskriver flera exempel på transkvinnors utsatthet och sociala exkludering. Enligt dem, 

bör denna problematik lyftas för att det ska skapas en förståelse och empati, samt vikten av 

deras stöd och arbete. Feministiska kvinno- och tjejjourer är viktiga rum för alla kvinnor som 
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är utsatta, och det finns en enorm press från samhället kring en binär mall, där de som inte 

”passar” in i rummen riskerar att även i framtiden drabbas av exkludering, våld och 

diskriminering (Krieg 2013; Bremer 2014). 

Jag och mina intervjupartners delar åsikten att det är anti-feministiskt att begränsa 

människor på grund av kön, att samhället präglas av ett felaktigt fokus där transkvinnor 

stämplas som ”oriktiga” och problematiska, trots att de lever under ett förtryck där 

förkroppsligade erfarenheter osynliggörs. Det finns inte ett sätt att vara trans, det finns många 

sätt att förstå sina identiteter på. Tills nyligen har vi sett biologiskt kön och genus på separata 

sätt (Erichson- Schroth 2014). Transkvinnor kan dela många erfarenheter men det finns också 

en mångfald av berättelser inom transrörelsen. Det finns fortfarande lite information och trygga 

områden och gemenskaper för transpersoner. Det handlar om att synliggöra andra berättelser, 

motberättelser som synliggör och öppnar upp för diskussion kring makt (de los Reyes & 

Mulinari 2005). Feministiska rum bör ha som utgångspunkt att göra livet enklare för 

transpersoner. Det behövs ett bredare samtal om hur det är att vara trans idag, och hur en kan 

arbeta med det. Jourerna kan vara en inspiration för andra organisationer i samhället. 

Feminismen har en bit kvar för att inkludera transkvinnor, då transkvinnors röster inte tas på 

allvar.  
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