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Abstract 

 
Syftet med denna uppsats är att genom att använda ett specifikt teoretiskt ramverk kunna 

undersöka och problematisera den stora förekomsten av transpersoner med erfarenhet av 

ätstörningar. Ramverket är baserat på Sara Ahmeds teorier om orientering och bygger på 

synen på samhället som uppbyggt av heteronormativa linjer vilka transpersoner förhåller sig 

till. Genom att välja ut illustrerande exempel från två antologier kretsade kring kropp och 

identitet har jag kunnat peka på att den press som transpersoner utsätts för i samhället leder 

till minskat handlingsutrymme, maktlöshet, kroppslig dysfori och assimilation. Med behovet 

av att reglera de känslor som uppstår samt den fysiska kroppen kan ätstörningen ses som ett 

verktyg med dubbel funktion. Dels för att hantera maktlösheten inför världen och återta 

kontroll över den kropp som någon annan definierat och begränsat. Och dels utifrån behovet 

av att skapa sig själv som begriplig inför sig själv och världen - för att kunna existera.  
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 

 

Jag sitter med mina gamla journaler från BUP i Halmstad i handen. Jag har efter närmare 

tjugo års betänketid beslutat mig för att inte bara beställa dem utan också läsa dem. Jag har 

föreställt mig under lång tid hur de kommer avslöja en, i min syn, icke helt kompetent vård 

som aldrig gjorde mig frisk utan bara skapade ny problematik och hur jag äntligen kommer 

förstå varför. Hur de kommer att avslöja sig själva och sina haltande försök att påvisa min 

påhittade självbild. Men ju längre jag läser inser jag att jag inte kommer få några svar. Alla de 

integritetsmässiga övertramp som jag anser att jag råkade ut för den där vintern, som jag 

varken hade kraft, medvetenhet eller mod till att försvara mig ifrån, lyser så klart med sin 

frånvaro i journalen. Och fram träder snarare bilden av en liten, rädd och svag sjuttonåring 

som inte ens vågade öppna munnen när föräldrarna var i närheten, en sjuttonåring som blev 

apatisk av att bli ifrågasatt, en sjuttonåring som ingen lyckades stå upp för ens när 

orättvisorna haglade. En sjuttonåring som ingen lyckades skrapa ens lite på ytan för att se vad 

som dolde sig där under. En sjuttonåring som borde ha stått på barrikaderna och slagits för sin 

rätt att vara sig själv. En sjuttonåring som hade kunnat få utrymmet under några månader att 

förstå sambanden mellan samhälle, strukturer och den egna identiteten, men som inte hade en 

millimeter utrymme eller uppmuntran att göra det. En sjuttonåring som var jag som slogs för 

sitt liv i tysthet för att få andas och leva och älska och bara någon endaste gång få slappna av 

och bara vara…ja vem då?  

 

Att vara ung och forma sin identitet kräver inte bara tid utan även utrymme och hjälp för att 

förstå sin del i världen. Det enda jag visste med säkerhet när jag var ung och ätstörd var att jag 

var nöjd över att inte ha mens och inte ha bröst och inte höfter. Och när någon försökte påvisa 

min sjukliga smalhet så var det enda jag såg just bröst och höfter. Jag drevs inte bara av att 

slippa dessa saker utan även den lätthet jag kände, den styrka som det gav mig att inte äta och 

det lugn som genomfor mig. Jag kände att jag kunde klara allt. Ett tag. Tills den förlamande 

tröttheten tog över både kroppen och sinnet och jag insåg att mitt verktyg inte fungerade 

längre. Det jag på senare år blivit mest förundrad över är hur jag inte en enda gång under 

denna period ifrågasatte min egen könsidentitet som orsak till ätstörningen. Och framför allt 

att ingen annan problematiserade identitetskap med mig – oavsett hur jag hade identifierat 

mig. När jag efter många år äntligen började göra det slogs jag av likheten mellan det hat mot 

min kropp jag alltid känt och den kroppsliga dysfori som många transpersoner erfar och 
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uttrycker - hur sammanlänkat det ätstörda kroppshatet var med det transidentifierade 

kroppshatet. Vad var egentligen vad? Var hatet gentemot bröst, lår och mens en effekt av 

ätstördheten eller av en transidentitet? Eller en effekt av båda? Oavsett om man har svårt att 

placera in sig i en specifik könsroll i en könsbinär värld, men ändå vill förändra kroppen för 

att spegla den inre bilden, eller om man ser sig som strikt transsexuell man eller kvinna med 

behov av en total könsbekräftande behandling, så blir vi formade av samhällets normativa 

ideal. Att förhålla sig till dessa ideal, oavsett om det är maskulina, feminina eller androgyna, 

innebär att vi hela tiden gör mer eller mindre medvetna val utifrån vår könsidentitet. 

 

Att vara transperson och ätstörd utmanar den allmänt utbredda bilden av den ätstörda 

patienten som en vit, priviligierad och högpresterande cis-flicka/kvinna1 som pressat sig själv 

utifrån medias bild av vad kvinnlighet innebär. Och genom att denna gängse bild av den 

ätstörda individen reproduceras i media, inom vården och andra offentliga rum så osynliggörs 

de vars kroppar och identiteter avviker från denna norm. Genom att som ätstörd transperson 

beträda dessa rum torde de alltså bli osynliggjorda utifrån den samhälleliga bilden av den 

ätstörda, men kanske också synliga genom att på fysiska platser faktiskt avvika från normen. 

Man kan fråga sig hur sådana rum påverkar transpersoner och huruvida ätstörningen 

osynliggörs även inför den egna upplevelsen eller om den blir högst medveten. Ytterligare en 

problematik med bilden av den ätstörda centrerad kring cis-kvinnor är att även forskning och 

vård baseras på den, vilket skulle kunna påverka transpersoners möjligheter till vård då de 

avviker från bilden av någon som har en ätstörning. Men även i en vårdsituation då deras 

sjukdomsbild kan skilja sig rörande sjukdomsuppehållande orsaker samt att en behandling 

kan vara beroende av samverkan med transvården. 

 

Transpersoner har enligt flera stora undersökningar, framför allt internationellt, en förhöjd 

risk för ätstörningar (Folkhälsomyndigh 2015; Diemer 2015; Ålgars 2012). För 

transmaskulina individer kan det handla om att innan en transition eftersträva en kropp fri från 

bröst, höfter och hormoner som ger mens (Diemer 2015; Ålgars 2012) och för transfeminina 

att eftersträva ett smalt kvinnligt och ickemuskulärt ideal (Diemer 2015). Centralt för många 

av dessa undersökningar är att ätstörningssymptomen minskar med könsbekräftande 

behandling, vilket är av stor vikt för den framtida ätstörningsvården att ta i beaktande. 

                                                
1	Cis-kvinna syftar här till en individ som tilldelats kvinnligt kön vid födseln och som identifierar sig, och 
uppfattas, som kvinna.	
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Det som framför allt ger relevans till min undersökning och min ingång är det faktum att 

mycket av den forskning som gjorts är baserad på kvantitativa data. Dessa visar att det finns 

en hög förekomst av ätstörning inom transgruppen och förklarar troliga orsaker. Men alltför få 

undersökningar problematiserar på riktigt varför. Transpersoner har under lång tid 

osynliggjorts i samhället och det är en av de grupper som mår absolut sämst. Således har detta 

ämne en stor samhällelig relevans för att inte bara synliggöra men också förbättra 

levnadsvillkoren för denna utsatta grupp. Transpersoners utsatthet för ätstörningar är i Sverige 

idag är således fortfarande ett underforskat område (Folkhälsomynd 2015; Bohman 2016; 

Diemer 2015; Ålgars 2012) och denna uppsats är tänkt som ett bidrag till fältet som del av en 

djupare problematisering. 

 

Ingången till denna uppsatsen är således min egen upplevelse av att genom ett massivt 

motstånd mot mitt könsöverskridande beteende ha blivit intvingad i en könsroll och en kropp 

vilken jag inte kunnat identifiera mig med. Utifrån detta har jag hanterat kropp och identitet 

på vägen mot ett levbart liv. Det är min blick och orientering som styrt både val av teori och 

material och således kommer resultatet spegla mina egna erfarenheter. Erfarenheter som även 

innebär att vara i en priviligierad position som vit och uppvuxen i Sverige och Västeuropa. 

 

 

1.2. Syfte & frågeställningar 

 

Syftet med denna uppsats är att genom att använda ett specifikt teoretiskt ramverk baserat på 

Sara Ahmeds teorier om orientering kunna undersöka och problematisera den stora 

förekomsten av transpersoner med erfarenhet av ätstörningar. Det jag således vill och kommer 

att ägna denna undersökning åt är kontextualiserad teoriutveckling. 

 

Utifrån detta syfte kommer jag att använda mig av följande frågeställningar: 

 

• Hur kan vi förstå ätstörningar i relation till transidentitet?  

• Hur kan vi förstå ätstörningar i specifika transsammanhang?  

• Vad gör en ätstörning med och kanske framför allt för en transperson? 
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1.3. Forskningskontext 

 

Gällande tidigare forskning på mitt valda område så finns det en stor forskningsbas kring 

ätstörningar och en lite mindre kring transidentitet. Även om det finns forskning på ämnet 

trans i kombination med ätstörningar så är området fortfarande underforskat, framför allt 

gällande den svenska kontexten. Jag har valt ut ett antal forskningsrapporter, artiklar, 

uppsatser och avhandlingar som antingen behandlar ämnet utifrån det specifika fenomenet 

eller som har någonting viktigt att säga utifrån respektive område. Just nu är trans i 

blickfånget i Sverige, mer än det någonsin har varit; på uppdrag av regeringen pågår just nu 

en bred kartläggning av transpersoners levnadsvillkor vilken ska presenteras under hösten 

2017. Denna förväntas leda till förslag på konkreta förbättringar både inom vården och 

gällande lagen (Regeringen 2016). Behovet av denna utredning har uppkommit efter de 

senaste årens kritik mot vården och lagen och dess problem att möta transpersoners behov. 

Flera undersökningar menar att detta kan härledas till normativa värderingar som ligger till 

grund för både tolkning och implementering av lagen. Man har bland annat pekat på att 

adekvat hjälp finns att tillgå, men bara så länge transidentifikationen ligger inom utredarnas 

normativa förståelse (Bremer 2017; Larsson & Linderberth 2011).  

 

En tidigare utredning på uppdrag av regeringen har även presenterat konkreta förslag som 

bland annat handlar om att skrota den nuvarande könstillhörighetslagen och ersätta den med 

två lagar; en lag som rör ändringen av juridiskt kön och en lag som rör tillståndsprövning för 

vissa kirurgiska ingrepp under en könsbekräftande behandling (SOU2014:91, s 20). Samma 

utredning föreslår att åldersgränsen, dels för det juridiska könet men även gällande 

tillståndsprövning för kirurgiska ingrepp, ska sänkas till 15 år. Åldersgränsen garanterar dock 

inte tillstånd utan baseras på mognad, vetskap och erfarenhet samt vårdnadshavares tillstånd. 

Det betonas att alla beslut ska tas utifrån barnets bästa (ibid., s 23-34). Detta är alla 

nödvändiga förslag för åtgärder för att förbättra transpersoners hälsa och livsvillkor. Vad detta 

ger för faktiska resultat återstår att se. 

 

Den vanligaste typen av undersökning när det kommer till transpersoners hälsa är kvantitativa 

studier med syfte att skapa relevanta siffror för att ställa mot genomsnittliga kontrollgrupper. 

Dessa kommer alla fram till liknande resultat; transpersoner är extra sårbara för ätstörda 

beteenden. Folkhälsomyndighetens rapport Hälsan och hälsans bestämningsfaktorer för 

transpersoner från 2015 är den största och senaste stora undersökningar gällande 
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transpersoners hälsa i Sverige och visar på transpersoners utsatthet i samhället. Den psykiska 

ohälsan är stor och skiljer sig markant från de övriga inom hbtq-gruppen och 

majoritetsbefolkningen i stort. Ätstörningar, självskadebeteenden och självmordstankar är en 

del av både transprocessen och vardagen. En majoritet av rapportens informanter uttrycker 

svårigheter att leva ut transidentiteten och hela femtio procent upplever sig ha eller ha haft ett 

ätstört beteende.  

 

En snarlik studie från 2015 skapades för att undersöka samband mellan könsidentitet och 

ätstörningar men är baserad på ett rejält bredare urval; nära 290 000 amerikanska collage-

ungdomars svar på frågor om hälsa. Av dessa uppgav 479 identifiera sig som transpersoner 

och studien visar bland annat att dessa uppvisar absolut högst andel av ätstörningssymptom - 

nära fem gånger vanligare än hos övriga befolkningen - och därtill högre än gruppen 

heterosexuella cis-kvinnor som kom näst högst (Diemer et al. 2015, s 147). Monica Ålgars 

studie från 2012 kommer fram till liknande resultat. Skillnaden mot de föregående är dess 

kombination av kvalitativ och kvantitativ metod för att analysera sambanden mellan kropp 

och kroppsmissnöje, ätstörningar, kön och könsidentitet. Även denna studie visar att 

transpersoner uppvisar betydligt mer ätstörningssymptom än kontrollgruppen samt att 

majoriteten av transgruppen uppvisar ett starkt kroppsligt missnöje och ätstörningssymptom. 

Intressant här är att en majoritet av individerna i gruppen transpersoner vittnar om att 

ätstörningssymptomen och kroppsmissnöjet lindras av könsbekräftande behandling via vården 

(Ålgars 2012). Ytterligare en undersökning med liknande utformning menar att transpersoner 

över lag uppvisar mer kroppsmissnöje än kontrollgruppen, men att transmän är särskilt utsatta 

(Witcomb et al 2015). En studie från Storbritannien pekar även på att det är just 

kroppsdysforin som lägger grunden för den högre utsatthet för ätstörningar som återfinns hos 

transpersoner (Jones et al, 2016, s 81).  

 

När det kommer till transpersoners upplevelser av ätstörningsvård pekar en amerikansk studie 

på vårdens otillräcklighet gällande kunskap kring könsidentitet. Av studiens 84 individer 

rapporterade alla negativa erfarenheter av ätstörningsvården, och trots att den troligen räddat 

livet på en del av studiens deltagare tenderade vissa ändå att ångra att de överhuvudtaget 

vårdats. Detta kopplas framför allt till ätstörningsvårdens brist på kunskap gällande 

könsidentitet. Intressant här är att en stor del av gruppen aldrig vågat avslöja sin transidentitet 

och att detta troligen har haft stor negativ inverkan på behandlingens resultat. Detta är en 

nackdel då identitet är en väsentlig del i arbetet med att skapa ömsesidigt förtroende, respekt 
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och att bygga allianser mellan vårdgivare och vårdtagare. De som vågade upplevde att 

personalens normativa bild av kön hindrade dem från att problematisera sambandet mellan 

könsdysforin och ätstörningen. Detta är av särskild vikt att uppmärksamma i fall som dessa då 

identitetskap är så tätt sammanlänkat med ätstörningsbeteendet och bidrar till dess 

uppehållande mekanismer (Duffy et al, 2016, s 144). Fler studier lyfter just vikten av att 

problematisera könsroller och könsskillnader i en ätstörningskontext för att synliggöra fler 

grupper utsatta för ätstörningar. Könsskillnader, sett utifrån könsidentitet och könsroller, går 

att se när det gäller till exempel uppkomst och uppehållande mekanismer och vården måste 

beakta dessa (Pritchard 2008; Strother et al 2012).  

 

I en studie från 2016 belyser Jakob Bohman, genom sju djupintervjuer, transpersoners 

upplevelser av att med både identitet och könsuttryck utmana det binära könssystemet. De 

upplever att de blivit definierade utifrån sina kroppar så till den grad att de upplever sig 

förlorat rätten över sina egna kroppar. Här syftar ätstörningen som ett sätt att återta makt, men 

framför allt, kontroll över både livet och kroppen på vägen mot en egendefinierad existens 

(Bohman 2016, s 34-35). Ytterligare en kvalitativ studie är gjord av Rebecka Thorslund 2013. 

Denna berör ätstörningar utifrån moderna flyktperspektiv samt genom att problematisera 

själva destruktiviteten i sjukdomsbilden och vår förståelse kring hur denna verkar för jaget 

och dess maktlöshet inför världen. Kan inte världen krossas för att rädda jaget från 

maktlösheten måste destruktiviteten vändas emot jaget, vilket ofrånkomligen resulterar i 

sjukdom och självmordsförsök. Det är just genom att underkasta sig sociala och kulturellt 

bundna normer som en individ kan undgå social uteslutning (Thorslund 2013, s 7-9). Även 

om denna undersökning handlar specifikt om anorexia och företrädelsevis rör sig kring den 

anorektiska patienten som en ung cis-kvinna säger den ändå något viktigt om processerna som 

leder fram en individ till ett ätstört beteende. 

 

Några undersökningar behandlar ätstörningars uppehållande mekanismer; den första är en 

forskningsartikel som problematiserar sambandet mellan negativ och positiv emotionell 

instabilitet och ätstörningssymptom. Artikeln belyser bland annat vikten av att i behandling 

väga in betydelsen av positiva känslor då även dessa kan bidra till fortsatt ätstördhet (Selby et 

al. 2015). Detta relaterar bra till transpersoners ätstördhet som ju på ett sätt kan vara något 

positivt för transidentiteten då det kan syfta till att utöka handlingsutrymmet alternativt bidra 

till att transindivider på egen hand formar och förändrar kroppen för att den ska stämma 

överens med könsidentiteten. Under ett svältorienterat beteende minskar även 
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hormonproduktionen och även detta är något vården behöver ta i beaktande när det kommer 

till behandling eftersom en viktökning i dessa fall återstartar hormonproduktionen och därmed 

puberteten (Strother et al 2012). I ett transsammanhang tenderar detta troligen öka 

könsdysforin och förlänga det ätstörda beteendet.  

 

För att ytterligare förstärka och underbygga min analys kommer jag här lägga lite extra vikt 

vid Signe Bremers avhandling Kroppslinjer från 20112 då det är den undersökning som ligger 

absolut närmast min egen. Genom att ge Bremer denna position tänker jag mig, förutom att 

placera in mig i fältet på ett tydligt sätt, att detta ger uppmärksamhet kring hennes gedigna 

arbete och hur det har genererat i faktisk och viktig kunskap inom den svenska 

transforskningen. Precis som jag kommer att göra, använder sig Bremer till stor del av Sara 

Ahmeds teorier om orientering, men Bremers studie har sin utgångspunkt i transpersoners 

berättelser om könskorrigering. Bremer lägger sitt fokus på hur kroppar skapas och utmanas i 

dessa berättelser och beskriver sitt arbete utifrån att ”jag analyserar kroppen som en 

dynamisk, upplevd, skapad och skapande materiell agent” (Bremer 2017, s 44). Detta ska 

enligt Bremer tolkas som en syn på kroppen som ”upplevd, betecknad och socialt producerad 

materialitet” samtidigt som kroppen bör ses som en ”dynamisk organism och materiell aktör 

av kött och blod” (ibid., s 44). Med andra ord, genom att göra analysen med hjälp av Ahmeds 

queera fenomenologi har fokus kunnat läggas vid kroppars faktiska orientering i och igenom 

samhälleliga rum, snarare än att stanna vid att hur de skapas (Bremer 2017, s 39).  

 

Bremer lägger stor vikt vid och ger stort utrymme till transpersonernas upplevelse av 

transvården och hur väntan är en stor del av processen men även hur den materiella kroppen 

kan påverka denna väntan på olika sätt. Kroppen kan här ses som en avgörande faktor 

gällande om väntan blir kort eller lång på färden genom vårdsystemet. Kroppen kan ge 

individen en fördel kring att kvalificera sig och passa in i utredningens bild av linjärt kön. Det 

handlar om vilka kroppar som lämpar sig bättre eller sämre för en könskorrigering, vilka som 

besitter bästa möjliga förutsättningar. Således kan kroppen även vara det som står i vägen, en 

begränsande del som kan förlänga väntan eller rentutav stoppa resan mot att bli en hel person 

genom könsbekräftande behandling (Bremer 2017, s 216ff). Denna kunskap är vital för det 

fortsatta kunskapsbyggandet särskilt när det kommer till transpersoner med ätstörning, vilket 

jag kommer att utveckla under min egen analys. En viktig slutsats som Bremer lyfter är hur 

                                                
2 Jag har dock använt mig av en 2:a upplaga och refererar således fortsättningsvis till denna. 
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vården och lagen är utformad idag; utifrån heteronormativa och könslinjära tankar om en 

människas igenkänningsbarhet. Den är tänkt att skapa fler levbara liv, men i verkligheten 

hamnar väldigt många individer i kläm och upplever stort lidande i processen. Men också att 

den grupp transpersoner som aldrig kvalificerar sig för vård överhuvudtaget också måste 

fångas upp (ibid., s 219). Det Bremer inte berör specifikt i Kroppslinjer är också det som blir 

min väg till vidare forskning, nämligen kopplingen mellan ätstörningar och transpersoner.  

 

Sedan Bremers avhandling skrevs har det skett en del förändringar och förbättringar gällande 

lagen kring transpersoners rättigheter. Tvångssteriliseringarna har stoppats sedan 2013 genom 

en dom i kammarrätten vilken sedermera avspeglade sig i lagen och det utreds fortfarande 

huruvida de av den tidigare lagen drabbade transpersoner ska få ersättning för detta. 

Detsamma gäller rätten att förbli gift vid en könskorrigering och att fritt få välja förnamn 

vilka också tillkom genom domar (RFSL, 2015). Detta är förändringar på problem som 

Bremer kritiserar i sin avhandling och som har inneburit förbättringar för de som idag går 

igenom vårdapparaten. 

 

 

2. Att skapa ett ramverk 

 

Som teoretiskt underlag kommer jag skapa ett ramverk att använda som verktyg för att kunna 

förstå mitt material på ett djupare plan. Ramverket baserar jag på ett antal begrepp hämtade 

från Sara Ahmeds teorier vilka bygger vidare på en lång tradition av feministisk- och 

genusorienterad forskning, bland annat Butlers poststrukturalistiska teorier formulerade kring 

kön, kropp, sexualitet och makt. Även om både Ahmed och Butler i viss mån utgår från 

begreppet heteronormativitet så pratar Ahmed om kroppen som upplevande och orienterande 

till skillnad från att utgå från den som en social konstruktion (Bremer 2017, s 39). Viktigt att 

påpeka när en rör sig i transrelaterade sammanhang är synen på kön som konstruktion; när jag 

i denna uppsats talar om konstruktion betyder inte att det på något sätt handlar om lätta eller 

ens medvetna val. Genom att se på sociala konstruktioner som val så går dess kritiska kraft 

och stringens förlorad (Ahmed 2006, s 79ff).  

 

Det finns många saker som är intressant med Ahmeds teoriskapande. Genom att koppla 

samman fenomenologin med både queerteori och postkolonial teori har hon på ett tydligt sätt 

belyst problematiken kring globala strukturer av ras, makt, kön och sexualitet såväl som 
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vithetsnormer inom feminismen. Men det som gör Ahmed så intressant för mig och för denna 

uppsats är just hennes sätt att koppla ihop den klassiska, filosofiskt inriktade fenomenologins 

syn på orientering med en poststrukturalistisk queerteori. I denna uppsats är det framför allt 

Ahmeds tankar kring orientering och dess uppbyggnad av heteronormativa stigar och linjer 

som kommer att stå i centrum, för att kunna problematisera transpersoners försök att bli 

begripliga för att hantera sin plats i samhället och i världen.  

 

Jag kommer i denna undersökning inte att uppehålla mig specifikt vid frågor om ras eller 

vithet. Inte för att det saknar relevans – konstruktioner av kön är i allra högsta grad påverkade 

av detta. Det handlar i detta fall om att mitt val av fokus ligger på att fördjupa förståelsen av 

det specifika fenomenet transpersoner med ätstörningar med hjälp av mitt teoretiska ramverk. 

Det är själva avvikelsen som är i fokus, och ramverket i sig har kapacitet att titta på olika 

kroppars avvikelse genom flera olika maktaxlar. I framtida undersökningar skulle ramverket 

kunna användas för att problematisera andra typer av strukturella linjer, till exempel 

transpersoners ätstörningar med ett kritiskt vithetsfokus. 

 

 

2.1. Orientering  

 

”Det är härifrån världen breder ut sig” (Ahmed 2011, s 128). 

 

Centralt för Ahmed och inom fenomenologin är begreppet orientering. Ahmed skriver att 

”orienteringens startpunkt är den punkt utifrån vilken världen breder ut sig: Kroppens ”här”, 

där den bor. Givet detta, handlar orientering om intimitet mellan kroppar och deras boplatser” 

(Ahmed 2011, s 127). Detta bygger på iden om att medvetenhet är uppbyggd kring vår 

relation och vår riktning till objekt runt oss. Hur vi uppfattar objekten är beroende på vår 

placering, om objekten är nära oss eller ej. Medvetenhet är således både situerad och 

kroppslig. Det handlar om hur kroppar vänder sig i vissa riktningar och inte andra vilket visar 

på medvetenhetens medvetenhet eller kanske snarare dess avsiktlighet (Ahmed 2006, s 27). 

Det finns således inget slumpmässigt över var du vänder din blick. Ahmed beskriver 

orienteringens struktur genom den fenomenologiska filosofen Husserl och skrivbordet - det är 

vid det välbekanta skrivbordet som här börjar och sedan utökas till att se det övriga rummet. 

Kroppens riktning är således det som styr vad vi först ser. Våra rörelser gentemot de objekt 

som omger oss påverkas av våra känslor inför respektive objekt och resulterar i en rörelse, 
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eller riktning, emot eller ifrån (Ahmed 2006, s 28).  

 

Queer fenomenologi för Ahmed handlar således om riktningar - hur och var vi vänder oss 

påverkar vad det är vi ser. Men det handlar också om vikten av att se och dröja kvar vid det 

som befinner sig bakom själva filosofin (Ahmed 2006, s 29). När kroppar rör sig ”i tid och 

rum” sker ett antal saker. Kroppar orienteras och kommer att formas av sin kontakt med saker 

och objekt. Men kroppars påverkan på nära ting formar dem och detta kommer också att 

forma kroppars möjlighet till agerande. Viktigt här är att det är våra tidigare orienteringar som 

avgör vad som är nåbart för oss. Det vill säga, det vi har i vårt synfält eller ”inom vår 

horisont” handlar inte om specifik position eller vad vi finner när vi rör oss i tid och rum. Det 

handlar snarare om att vi följer olika riktningar eller linjer som möjliggör eller omöjliggör att 

sakers nåbarhet eller lättillgänglighet (Ahmed 2011, s 128-129).  

 

 

2.2. Orienteringens linjer 

 

Linjer kan beskrivas som att följa stigar; stigar är performativa till sin natur. En stig är en 

redan upptrampad färdväg, formad av tidigare resor. Den syns endast för att många har gått 

där förut, stigen är resultatet av nedlagd tid och energi, och vi beträder den för att den leder 

oss någonstans. Om kroppar slutar beträda stigen försvinner den, den existerar således endast 

för att vi fortsätter gå den. När vi ser en välanvänd stig tenderar vi att välja just denna på 

grund av att den verkar bana väg; den blir som en öppning och en förklaring - en anvisning. 

Och det är när stigen beträds på rätt sätt, när du följer dess riktning och dess anvisningar, som 

den garanterar vad Ahmed kallar ”the magic of arrival”. Du anländer som genom magi genom 

att ha följt anvisningarna (Ahmed 2006, s 16). Denna känsla av magi tenderar dock att 

osynliggöra det faktiska arbete som har investerats i att följa rätt riktning. För när du 

investerar tid och energi i att följa en riktning - en linje - gör du även en social investering 

med löfte om garanterad avkastning. Och det är just löftet om avkastning som hjälper till att 

skapa det reproduktiva beteendet. Linjerna byggs även upp kring hopp, och då specifikt hopp 

som den investering som ska leda oss rätt, men även av social press på hur livet ska levas 

(Ahmed 2006, s 17).  

 

Samhälleliga rum kan ses som formade av kroppars olika vanor och dess sätt att följa olika 

riktningar och linjer. Rummen blir invanda. Ahmed ser detta som en typ av beteende-arv; det 
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är själva vanemässigheten som vi ärver men utifrån tanken om att denna redan format rum 

genom kroppars specifika rörelser och vanor. Det är alltså kroppars upprepningar som blir till 

vanor och som sedan avgör vad kroppar ”kan göra” (Ahmed 2011, s 134). En van kropp, säg 

en heteronormativ och vit kropp, är en kropp som blivit bekväm av att upprepa vissa 

handlingar och beteenden och den kan röra sig fritt i världen. Kroppen kan ses som något som 

”följer efter” en handling, det krävs ingen extra koncentration för att utföra den, det finns 

inget motstånd (Ahmed 2011, s 135).  

 

Att befinna sig i denna position är att känna sig hemmastadd; du färdas längs normativitetens 

linjer. Bekvämlighet kan beskrivas som känslan av att sätta sig i en väl använd och insutten 

fåtölj eller på en stol. Dess yta har formats genom repetition; den har tagit form av din kropp 

och dess sätt att sitta. Kroppens yta kan sägas smälta samman med underlaget; det är svårt att 

avgöra var kroppen slutar och var underlaget börjar (Ahmed 2007, s 158; Ahmed 2011, s 

138). Ahmed menar ”att vara orienterad, eller att känna sig hemma i världen, är också att i 

viss mån känna sig bekväm: möjligen erfar vi bara bekvämheten som en känsla när vi förlorar 

den, när vi känner oss obekväma” (Ahmed 2011, s 138). Bekvämligheten kan relateras till de 

kroppar som rör sig fritt i världen, som är bekväma på grund av att de både passar in och 

passerar. Det kan alltså som vi såg ovan handla om vithet eller heteronormativitet. Bekväma 

kroppar uppnår ett slags osynlighet – gränsen mellan kroppen och världen är diffus - vilket 

resulterar i att rummen förlänger kroppens former då dessa sträcker sig emot varandra. Och 

detta möjliggörs eftersom ”riktningen sammanfaller med utsiktspunkten” (Ahmed 2011, s 

138). Men det innebär också att de kroppar som inte kan uppvisa normativitet kommer 

uppleva dessa rum som obekväma eftersom de avviker och blir synliga (ibid., 136).  

 

 

2.3. Heteronormativitetens linjer 

 

Ahmeds queera fenomenologi handlar alltså om att sammanföra den klassiska fenomenologin 

med queerteori och hur de kan bidra till respektive teoris utveckling. Och för att förstå 

begreppet orientering och dess linjer behöver vi se på dessa som uppbyggda kring en slags 

tvingande normativitet. Och detta beskriver Ahmed utifrån begreppet obligatorisk 

heterosexualitet. Ahmed definierar obligatorisk heterosexualitet som den ackumulativa 

effekten som uppstår genom att repetera narrativet om heterosexualitet som den ideala 

levnadsformen. Hon pekar även på vikten av att se hur den obligatoriska heterosexualiteten 
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formar vad kroppar kan eller inte kan göra. ”Kroppar formas av normer repeterade över tid 

och med kraft” (Ahmed 2004, s 145). Snarare än att bara reglera sexualiteten syftar 

heterosexualitet alltså till ett slags vardagligt livsmanus för hur ett idealt liv ska levas (ibid., s 

147). 

 

Men för att begreppet ska bli användbart i detta sammanhang, problematiseringen av 

transpersoners kontext, behöver vi utöka begreppsramen. Begreppet obligatorisk 

heterosexualitet för Ahmed syftar alltså framför allt till att titta på konstruktioner av 

sexualitet, men jag vill kunna använda det för att problematisera konstruktioner av kön. För 

att göra det vänder vi oss även till Butler. För Butler är det sociala könet – genus – en 

konstruktion; det skapas performativt och är således inte en effekt av det biologiska könet. 

Men det biologiska könet är inte ett heller ett kön innan det har könsmarkerats. Butler menar 

att det finns en obligatorisk koppling mellan den biologiska kroppen, det sociala könet och det 

sexuella begäret (Butler 2007, s 55). Detta brukar beskriva som en heterosexuell matris vilken 

står som förklaringsmodell för hur kropp, genus och begär inbördes relaterar. Alltså, genom 

den heterosexuella matrisen kan vi förstå att kroppar skapas som begripliga först när de kan 

uppvisa rätt sorts kopplingar gällande kropp, genus och begär. En individ med 

manlig/kvinnlig biologiskt skapad anatomi behöver således se sig själv man/kvinna, tolkas 

som man/kvinna av omgivningen och känna ett begär till det motsatta könet för att bli 

igenkänd och uppvisa begriplighet (Butler 2007, s 68-69). Genom att se Ahmeds obligatoriska 

heterosexualitet i kombination med den heterosexuella matrisen och begriplighet väljer jag att 

istället använda begreppet heteronormativitet för att bättre beskriva de normativa linjer eller 

stigar som människor hela tiden förhåller sig till. Att följa en heteronormativ linje innebär 

således att följa en rak, redan upptrampad stig vilken hjälper dig att skapa ditt liv som 

begripligt och värt att leva.  

 

Orientering som queer eller avvikande person handlar således om att förhålla sig till 

heteronormativa linjer (Ahmed 2006, s 15). Eller kanske snarare att inte följa dem (ibid., s 

70). Transpersoner tenderar att balansera på och vid sidan av dessa linjer. De blir avknuffade 

och påtvingade om och om igen genom sina försök att förkroppsliga sin könsidentitet 

samtidigt som de behöver uppvisa begriplighet. En queer eller avvikande individ kommer 

med andra ord behöva anpassa sitt sätt och tona ner det avvikande för att kunna uppfattas som 

begriplig för världen (Ahmed 2010, s 94). Och för att benämna det utförda arbetet för att som 

transperson bli igenkänd kan vi använda termer som att skapa eller uppnå en linjär 
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könsidentitet för att åstadkomma begriplighet både inför omgivningen och inför sig själv 

(Bremer 2017, s 40ff). 

 

När en individ inte klarar att uppvisa rätt kopplingar och bli begriplig kan denna bli 

desorienterad. Att förlora sin riktning eller den livslinje du följt kan resultera i positiva 

känslor av att få nya möjligheter men det kan också göra dig stressad eller traumatiserad 

beroende på hur mycket, och hur stabilt, socialt nätverk du har som grund (Ahmed 2006, s 

19). Individen kan sägas förlora sin bekväma fåtölj och därmed uppleva en desorientering. 

Orientering och desorientering handlar således om tillfällen och utrymmen där vissa kroppar 

tillåts smälta samman med omgivningen på bekostnad av andra kroppar (Ahmed 2006, s 11). 

När avvikande individer misslyckas följa heteronormativa linjer kan det vid upprepning över 

tid upplevas som rent fysiska skador (Ahmed 2004, s 147). För att förklara detta kan vi tänka 

på reglerande normsystems påverkan på kroppen som förslitningsskador. Kroppar formas och 

förvrids både av att orientera sig i vissa riktningar och inte andra, att upprepa vissa rörelser 

och gester och inte andra. Vilket i slutändan skapar en kropp som klarar av att göra vissa 

rörelser men inte andra. Och genom att endast orientera sig mot vissa objekt kommer kroppar 

ofrånkomligen ledas till vissa rum och inte andra. Således kommer också de som avviker från 

heteronormativa linjer att utgöra ett hot mot den normerande, sociala ordningen (Ahmed 

2004, s 145) vilket kan leda till både diskriminering och social uteslutning. 

 

 

3. Metod & Material 

 

Utifrån mitt valda teoretiska ramverk, uppbyggt kring begrepp hämtade från Ahmed, har jag 

valt ut ett antal passager från ett antal texter författade av människor med 

ätstörningserfarenhet eller transerfarenhet eller både och. Eftersom det är mitt teoretiska 

ramverk som till viss del kommer stå i fokus – det är ramverket som kommer att bidra till en 

utökad förståelse och en fördjupad kunskap – så har detta fått styra urvalet av mitt material 

snarare än tvärtom. Med detta sagt är mitt material inte på något sätt obetydligt eller 

underordnat; jag ser snarare materialet och ramverket som delar av den linje som kommer att 

föra mig till fördjupad kunskap. En kritik skulle dock kunna riktas mot att göra detta val och 

att djupintervjuer skulle vara det självklara valet på underlag till material då mitt fokus 

någonstans ligger på självupplevd trans- och/eller ätstörningserfarenhet. Detta var från början 

på inget sätt självklart och jag övervägde länge att hitta informanter. En anledning berör 
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etiska frågor kring att hitta informanter som har erfarenheter av både ätstörning och trans men 

som inte befinner sig i en vårdsituation, vilket skulle kunna handla om en väldigt utsatt 

situation för informanten. Det kan handla om att delge saker som en egentligen inte vill eller 

att berätta om svåra och traumatiska händelser som efteråt väcker upp svårhanterliga känslor 

och ångest.  

 

En tyngre vägande orsak handlar om att fokus och mål ligger på att utarbeta ett teoretiskt 

ramverk för att möjliggöra en djupare diskussion kring den vanliga förekomsten av 

transpersoner med ätstörningar och för att bidra till utökad kunskap. Här handlar det således 

om teoriutveckling. Men eftersom jag inspirerats av både teoriprövning och teoriutveckling 

kommer jag inte göra någon distinktion dem emellan (Esaiasson et al 2017, s 113). Jag ser 

denna undersökning som ett sätt att pröva teorin genom att applicera den på en ny kontext och 

kommer därav kunna identifiera och föreslå förklarande faktorer, möjliggöra djupare kunskap 

samt bidra till en teoriutveckling (ibid., s 112). Dessa två anledningar i kombination med 

denna undersöknings relativt korta omfång gjorde att jag tog beslutet att använda mig av 

intervjuer i en framtida, större undersökning med mer tid och mer utrymme. Vidare forskning 

skulle i detta fall handla om transpersoners upplevelse av legitimitet kring transidentiteten 

under en behandling för ätstörning.  

 

Mitt material har jag hämtat ur två antologier innehållande texter av självbiografisk karaktär. 

Antologin Det är vår tur nu gavs ut 2011 av RFSL och innehåller självbiografiska texter 

skrivna av unga transpersoner för unga transpersoner och behandlar deras olika tankar och 

erfarenheter kring att vara transperson. Ur denna har jag hämtat exempel ur texter av Adrian 

Repka, Silva Eiseb, Sanne Sebastian Nilsson Lindberg, Amanda Brihed, Love Svarfvar 

Andersson och Ava Avane Dawn. Den andra antologin heter Ätstört och är en samling med 

texter med fokus på ätstörningar, fett, mat och makt ur ett normkritiskt perspektiv. Ur denna 

har jag valt fyra texter som jag hämtat exempel ifrån; Adrian Repka, Samira Ariadad, Anna 

Jörgensdotter och Mina Gäredal.  

 

Eftersom jag har utgått från att undersöka ett ämne eller kanske snarare fenomen utifrån mitt 

specifika teoretiska ramverk har jag också valt texterna utifrån detta. Alla texterna handlar på 

ett eller annat sätt om trans, identitetsgörande, kroppslighet och normer vilket är just det jag 

vill använda mitt teoretiska ramverk till att förstå på ett djupare plan. Det som skiljer de två 

antologierna åt är dess anslag; där texterna i Det är vår tur nu genomgående är strikt 
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självbiografiska med ett vardagligt och relativt självutlämnande språk är texterna ur Ätstört 

lite mer skiftande och rör sig bitvis närmare det akademiska språkbruket och skrivsättet. Detta 

ser jag som en fördel då detta ger mitt material en bra bredd samt en bra dynamik gällande 

författarnas kontext; deras bakgrund, härkomst, ålder, utbildning och, förstås, könsidentitet.  

Flera av texterna i Ätstört innehåller mer färdiga analyser av författarens situation vilket 

medför att jag kommer behandla valda exempel ur texterna på lite olika sätt. Vissa kommer 

jag att använda som rena illustrerande exempel medan andra kommer användas mer för att 

förstärka det teoretiska ramverket och analysen. Jag kommer även att använda dem olika 

frekvent. Viktigt att poängtera här är att jag inte kommer använda några av berättelserna för 

att leta dolda betydelser. Mitt material syftar alltså framför allt till att ge illustrerande exempel 

på hur en transidentifierad persons upplevelser kan te sig och hur mitt teoretiska ramverk kan 

användas samt fördjupas i relation till detta material.  

 

Uppdelningen av materialet i analysen kommer att ske utifrån en tematisk uppdelning; vissa 

teman har framkommit under bearbetningen vilket således har styrt indelningen. Genom att 

börja med att skapa det teoretiska ramverket baserat på fenomenologins orienteringar, 

obligatorisk heterosexualitet, den heterosexuella matrisen och begriplighet landade jag i att se 

samhället som uppbyggt kring heteronormativa linjer vilka transpersoner förhåller sig till. 

Utifrån dessa linjer kunde jag hitta exempel i texterna vilka talade om olika individers olika 

förhållningssätt till heteronormativitet och ätstörningar. I sorteringen med att sammanföra 

exemplen med ramverket syntes snabbt likheter och olikheter vilket gjorde att jag kunde hitta 

en bra struktur. Analysen formas alltså genom ett kontinuerligt samtal mellan empiri och teori 

(Esaiasson et al 2017, s 113). Jag kommer under analysen arbeta under fyra olika teman; Att 

göra kön som barn, När kroppen talar högst, Att reglera känslor och kroppar genom 

ätstördhet och, slutligen, Linjer mot lycka. De två första avsnitten berör inte ätstörningen 

specifikt utan rör transpersoners verklighet av att förhålla sig till heteronormativa linjer och 

ideal. Dessa avsnitt är relevanta för att de bidrar till att skapa en tydlig bild av hur pressen på 

normalitet landar i avvikande kroppar. Men också för att poängtera att denna press ofta startar 

redan under barndomen och uppväxten och att det är denna massiva press som lägger grunden 

för den kostrelaterade kroppsliga regleringen. 

 

Alla texter hämtade ur Det är vår tur nu berör uppväxt och att bli inpressad i en könsroll som 

inte speglar den inre identiteten. Men de ger också en bra bild av samhällets normativa 

reaktioner på könsöverskridande identiteter och uttryck samt hur detta påverkar deras 
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möjligheter till identitetsskapande. Adrian, Silva och Sanne Sebastian skriver alla om 

transidentitetens tidiga möten med och påverkan av omgivningen under uppväxten; här står 

familj, barnomsorg och skola i fokus. I dessa texter kan vi se hur omgivningens press på 

informning och normativitet påverkar den tidiga transidentiteten. Amanda, Love och Ava rör 

sig också kring uppväxt men här är det kroppsliga i än större fokus och deras försök att 

hantera divergensen mellan den inre identiteten och kroppens kommunikation utåt. De berör 

också kroppsliga förändringar som pubertet samt viljan att korrigera kroppen på olika sätt för 

att spegla den inre identiteten. Men kanske framför allt smärtan i att kroppen står i vägen för 

ett fritt identitetsskapande.  

 

Texterna i Ätstört behandlar också kropp och identitet, men med större fokus på kroppslig 

reglering genom kost. Mina och Anna skriver om anorexi som en funktion med 

känsloreglerande egenskaper. Båda skriver om känslan av att inte passa in i en tilldelad 

könsroll men ändå pressa in sig i linje och förtrycka dessa känslor. Mina problematiserar även 

hur positiva känslor kring självkontroll i förhållande till mat kan bidra till att uppehålla 

sjukdomen, då samhället premierar dessa kvaliteter. Men också hur positiva kroppsliga ideal 

kan ligga extremt nära det sjukliga och överskrids gränsen kommer kroppen snabbt att ses 

som abnorm och avvikande. Anna beskriver anorexin och bulimin som ett sätt att överleva 

och att ta tillbaka makten över sin kropp. Och om känslan att vara instängd i en begränsande 

könsroll formad av andra och hur instängdheten kan ses som förtryckande av basala begär och 

behov. Adrian behandlar mekanismer kring passering och tvättning av avvikande och 

transidentifierade kroppar, och att dessa skambeläggs när de inte klarar att följa de 

dominerande normer som omger kroppen. En utgångspunkt här är normkroppen och hur 

denna vita, raka, rena och självklara kropp får stå som universell modell för alla kroppar i 

samhället vilket resulterar i avvikande kroppar som endast visas upp för att bekräfta 

normkroppens normalitet. Samira ifrågasätter också själva bilden av den ätstörda som ätstörd 

utifrån individuellt val/problematik och som ett resultat av snedvridna skönhetsideal. Här är 

ätstörningen snarare en del av en djup samhällelig och politisk struktur som påverkar 

individer att söka efter sätt att skapa kontroll, hantera ångest och smärta, samt verktyg för att 

hantera flyktmekanismer.  
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4. Analys  

4.1. Att göra kön som barn  

 

Denna första del av min analys kommer att behandla transpersoners tidiga erfarenheter av att 

möta heteronormativa värderingar vilka lägger grunden till könsdysforin. Många 

transpersoner har väldigt tidiga och starka upplevelser kring sin könsidentitet och vikten att 

bemöta denna med respekt och nyfikenhet kan inte nog understrykas. Att försöka forma sin 

identitet på tvärs med heteronormativa värderingar tenderar att ge en extra utsatt position för 

transidentifierade barn och ungdomar, som med sin blotta existens utmanar omgivningen. 

Det sociala och samhälleliga livet, dominerat av sociala ideal och normer, anses ofta vara 

hotat av avvikande andras existens oavsett om det rör sig om queerhet, människor som 

immigrerat eller bara andra andra. Och det är genom att skapa dessa andra till andra vilka 

genom att avvika från normen gör idealet till ett ideal. Familjen som ideal är ett exempel på 

hur ett upphöjt sätt att leva och organisera sig skapas genom att sägas vara under ständigt hot, 

hur familjen måste försvaras mot dessa andra vilka, återigen genom sin existens, hotar att 

förstöra den. Denna enhet är uppbyggd kring förbundet mellan man och kvinna och ger inte 

bara upphov till nytt liv utan också till en redan erkänd livsform (Ahmed 2004, s 144). 

 

Adrian beskriver hur transtjejen och kompisen Tove blir svårt mobbad i skolan för sitt 

könsöverskridande uttryck, både genom ord och regelrätta överfall av skolans killgäng. När 

situationen till slut blev ohållbar på grund av skolans icke-agerande och föräldrarna till slut 

påtalade och tryckte på skolans ansvar att lösa situationen kontrade rektorn med att placera 

skulden hos transbarnet.  

 

Rektorn använde bland annat uttrycket ni vet hur elaka ungar kan vara och 

föreslog att Tove skulle tona ner sitt yttre lite eller så kunde det ordnas med en 

förflyttning till en annan skola för Toves del, där hon kanske skulle få det lite 

lättare. (Repka 2011, s 78)  

 

Genom detta exempel kan vi med tydlighet se hur könsöverskridande barn blir en nagel i ögat 

på heteronormen; det är barnets avvikelse som väcker obehag hos de vuxna och det är således 

barnet som behöver ändra på sig eller flytta på sig för att normgruppen ska må bra. 

Berättelsen om Tove pekar även på vad som sker när en individ har avvikit från en 
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heteronormativ linje och hur omgivningen både med ord och våld försöker tvinga individen 

upp på linjen igen. Men i denna kontext handlar det kanske framför allt om att den som 

påtalar problemet är den som är problemet. Denna individ får rollen som bråkmakare och kan 

potentiellt stå i vägen för andras lycka och inkräkta på andras välbefinnande (Ahmed 2010, s 

60). Och genom att ge dem som påtalar problem, orättvisor och kränkande behandling 

positionen av bråkmakare torde en transperson vara både en bråkmakare och en glädjedödare 

(ibid., s 65) bara genom att existera i heteronormativa utrymmen.  

 

Ett liknande exempel kommer från Silva som så långt han kan minnas känt sig som en pojke 

men under uppväxten alltid blivit behandlad som en flicka. Silva beskriver sin mammas 

bemötande när han blev trakasserad; ”Jag fick ofta rådet av min mamma när jag blev utsatt, 

att allt skulle upphöra bara jag slutade bete mig som en pojke. Det som hände var istället att 

jag slutade berätta för henne om mig själv” (Eiseb 2011, s 82). Barn som bemöts på detta sätt 

tenderar att fyllas av skam inför sig själva; istället för att rikta ilska mot omgivningen riktas 

den mot jaget (Juul 2006, s 53ff). Och någonstans här kan vi se storsamhället som en 

inkarnation av den lilla familjen – samhället pressar individen att falla in i linje, gå samma 

upptrampade stigar som så många andra gjort förut. Och skammen för den avvikande som 

inte klarar av (eller inte vill) att komma upp på stigen igen kommer alltid att läggas på jaget. 

Silva beskriver vidare omgivningens reaktioner under uppväxten;  

 

Alla hade åsikter om hur jag såg ut och hur jag uppförde mig. Det fanns inget 

utrymme för mig att själv kunna ta reda på hur jag ville vara. Deras tvivel blev 

mina tvivel. Men i mig kände jag alltid att om det här som är jag är så fel, hur kan 

jag då känna så här. (Eiseb 2011, s 82)  

 

För ett könsöverskridande barn blir det näst intill omöjligt att få utrymme att forma sin 

identitet. För ett barn torde också motsättningen mellan den inre verkligheten och den yttre 

skapa en upplevelse av att inte veta vad som är på riktigt och kanske även leda till att det är 

svårt att lita på sin egen inneboende känsla. Ahmed pekar på vikten av att synliggöra levd 

erfarenhet och hur teorin har haft problem att beskriva den faktiska känslan inuti som 

kroppslig. Inte essentiell, utan som levd och kroppslig erfarenhet. I detta sammanhang kan vi 

tänka på det som att individers orientering i världen leder till ett faktiskt sätt att föra sig i livet, 

men att detta på samma gång upplevs som ett ursprungligt och inneboende sätt att vara 

(Ahmed 2006, s 80).  
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Sanne Sebastian beskriver sin uppväxt och hur hen under sin tid i förskolan på vissa sätt 

kunde leva ut sin tidiga könsidentitet som kille, men hur detta ändrade sig i skolan när 

uppdelningen av tjejer och killar blev mer påtaglig. Den normativa uppdelningen i vardagen 

pressade hen att bli mer som en tjej och som en del av normen;  

 

Var någonting hos mig äckligt eller dåligt i de andras ögon så försvann det snabbt. 

Jag var en av de andra, och så var det inte mer med det, under flera års tid. 

(Lindberg 2011, s 87)  

 

Att anpassa sig för att inte sticka ut, att inte avvika blir här för Sanne Sebastian lika med att 

aktivt och relativt medvetet inordna sig i linje. Alla dessa exempel ovan visar hur individer 

tenderar att pressas in i linje, både med ord och handling och det finns väldigt lite utrymme att 

utforska sin identitet. När normgruppen pressar individer på detta sätt internaliseras synen på 

normalitet i individen själv. Assimilering kan sägas handla om att begära en norm och ett 

ideal som en redan har misslyckats med och att således resignera inför sitt misslyckande 

(Ahmed 2004, s 150). Med andra ord är det här två separata krafter - en extern och en intern - 

som med full kraft försöker pressa individen upp på stigen och in i linje. Men viktigt att 

påpeka är att förmågan att över huvud taget kunna smälta in och vara en i mängden är för 

många en ren överlevnadsstrategi. Assimilation handlar aldrig om val utan om effekter av att 

kunna eller inte kunna uppnå omgivningens ideal och normer (ibid., s 153). 

 

Även Love beskriver liknande upplevelser från uppväxten när det kommer till bemötandet av 

det könsöverskridande beteendet och hur detta lagt grunden till den könsdysfori som präglat 

uppväxten. Loves tidiga försök att forma sin transidentitet genom att stå upp och kissa som 

bästa kompisen, använda ett manligt pronomen och det nya namnet Micke sågs som helt 

oacceptabelt och tilläts överhuvudtaget inte under åren i förskolan. Love beskriver hur 

pedagogerna under det extrainsatta föräldramötet talar över huvudet på hen och förklarar att 

mötet är en konsekvens av hens beteende - att kalla sig pojke fast det inte är sant.  

 

Det var i möten med andra människor som det blev en konflikt mellan mig och min 

kropp, andras upplevelser av mig stämde inte med hur jag kände mig och det var 

kroppen som stod i vägen för min identitet”. (Andersson 2011, s 110)  
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Således är den egna identiteten i detta fall inte ett egentligt problem innan omgivningen 

reagerar på det könsöverskridande beteendet och försöker omforma barnet och föra det in i 

den heteronormativa linjen. Så hur ska vi förstå pedagogernas rädsla inför det 

könsöverskridande beteendet? För att tala med Ahmeds ord om normativitet som 

bekvämlighet, så utgår vi här ifrån att pedagogerna och lärarna i dessa exempel kan uppvisa 

heteronormativitet. Livet upplevs som enkelt och tillfredsställande; kroppen känner sig 

bekväm i en värld som redan har tagit dess form. Att befinna sig i heteronormativitet kan med 

andra ord upplevas som att i någon mån befinna sig i en varm famn, men för de som avviker 

kommer heteronormativiteten kännas obekväm och besvärlig och göra dem desorienterade. 

Denna polarisering resulterar i att de könsöverskridande barnen kommer att bli ombedda att 

inte visa sin avvikelse då detta riskerar att göra de normativa obekväma (Ahmed 2004, s 

148ff). Således kan vissa kroppars arbete möjliggöra andras bekvämlighet (ibid., s 149). 

 

Om vi ser på alla dessa exempel ovan som uttryck för samhällets sätt att pressa in 

transidentifierade barn och ungdomar i heteronormativa linjer så kan vi koppla detta till det 

som Ahmed beskriver som ett slags lyckomanus. Lyckomanus syftar till en uppsättning 

föreskrifter som kvinnor och män behöver göra för att bli lyckliga och om en uppfyller dessa 

föreskrifter uppnås lycka genom att ha följt en naturlig och ”god” väg. Men, det tjänar även 

som en överenskommelse kring hur vi uppvisar lycka kring rätt saker. Ett barn kan sägas ha 

en skyldighet att uppvisa lycka utifrån en skuld inför vad föräldrarna har givit upp och kring 

att göra föräldrarna lyckliga genom att vara lycklig – men på rätt sätt (Ahmed 2010, s 59). 

Hur många barn har inte fått höra att det enda föräldrarna vill är att de ska vara lyckliga? 

Queera barn och unga transpersoner bryter med sin blotta existens mot lyckomanuset och blir 

därmed per definition det olyckliga objektet (Ahmed 2010, s 92); de kanske inte bara inte är 

lyckliga utan rent utav olyckliga och dessutom visar de det kanske tydligt. Men icke-lyckan 

ligger inte bara i den egna icke-lyckan, avvikande individer blir många gånger olyckliga av 

andras icke-lycka över dem. Föräldrar, omgivning och samhälle kan tänkas vara olyckliga 

över det du inte klarar av att vara (Ahmed 2010, s 95). Transidentifierade individer föds med 

andra ord inte olyckliga utan det är just omgivningens missnöje som orsakar olyckligheten 

(ibid., s 98). Transindividen blir med andra ord en familjens glädjedödare i sin position som 

roten till icke-lyckan. 
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4.2. När kroppen talar högst  

 

Jag hade insett att det inte räcker med att jag säger vem jag vill vara och förvänta 

mig att människor ska rätta sig efter det. Det har alltid varit kroppen som avgjort 

vem jag anses vara och det har alltid varit genom kroppen jag gjort mig till den jag 

vill uppfattas som. Min kropp har starkare röst än jag. (Andersson 2011, s 113) 

 

Följande kapitel syftar till att få en djupare förståelse för hur transidentifierade kroppar 

behandlas och misshandlas av normativa föreställningar om kön och hur de pressas på och av 

heteronormativitetens stigar. Kroppen kan på samma gång vara transpersoners bästa vän och 

värsta fiende i sin strävan mot en hel eller linjär könsidentitet och att bli begriplig både inför 

sig själva och inför samhället. När kroppen är det som avgör hur stort ditt handlingsutrymme 

är kommer den att behöva hanteras och förändras. 

 

Följande exempel från Sanne Sebastian beskriver känslan inför kroppen och brösten och hur 

denna skiljer sig från tjejkompisens som verkar bära brösten med stolthet och gärna 

framhäver dess form genom rörelser och gester. Sanne Sebastian jämför hur brösten får hen 

att ha en viss hållning. ”När jag går hukar jag med ryggen och har armarna korsade, undviker 

tajta tröjor” (Lindberg 2011, s 88). Avvikande individers hantering av den kropp som känns 

så fel skapar nya rörelser och gester. Vi kan se detta som en hantering av känslan av att 

beträda en av omgivningen vald stig. Men vi skulle också kunna se detta som ett sätt att 

hantera den kropp du blivit tilldelad som en förberedelse för att vika in på en ny stig. Ju mer 

muskulärt arbete vi utsätter vår kropp för, ju mer klarar den av. Och tvärtom, ju mindre vi 

jobbar med andra muskler ju mindre klarar de av att göra. Så om vi tänker på kön utifrån vad 

vi faktiskt gör - faktiska och vardagliga rörelser - så är det just detta som formar vad vi 

överhuvudtaget kommer kunna göra. Utifrån detta synsätt kan vi tänka på kön som en 

kroppslig orientering där kroppar genom livet skapas och formas av sina egna rörelser 

(Ahmed 2006, s 60). För att applicera detta på transpersoners verklighet så kan en förändring 

av kroppsschema, det vill säga rörelser och gester, bli av stor vikt för att kunna passera som 

sitt föredragna kön. I början kanske det känns och uppfattas som mekaniskt, men med tiden 

och med återupprepning kommer rörelserna utföras med en större enkelhet och självklarhet. 

 

Även Love försökte under lång tid hantera kroppen genom att använda stora tröjor och binders men 

beskriver hur det till slut inte gav effekt. Love påbörjar till sist en egen könsbekräftande behandling 
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utanför transvården; en mastektomi som ett sista sätt att försöka forma kroppen för att bli av med 

den begränsande känslan av att inte kunna vara sig själv och i någon mån återskapa det som en gång 

varit, i barndomen. Men valet att göra det utanför transvården handlar även om att inte behöva 

underkasta sig dess krav på specifik behandling. Och att endast vilja genomföra en mastektomi utan 

hormonbehandling blir i en normativ kontext inte helt bekymmersfritt, vilket Love vittnar om efter 

att ha fått ett oförstående bemötande hos kirurgen. ”Att mina bröst kunde liknas vid att avlägsna ett 

ben eller en arm fick mig dock inte att ändra mitt beslut utan snarare förstärkte kirurgens uttalande 

min känsla av hur centrala bröst är för en kvinnokropp” (Andersson 2011, s 113). En kvinnokropp 

utan bröst är således en amputerad, bristfällig kropp som i bröstens frånvaro skapas som obegriplig. 

Kirurgens sätt att benämna mastektomin som en amputering skvallrar om kirurgens egen normativa 

bild av vad kön är men även hur trans omgärdas av normativa föreställningar kring hur en 

transperson ska omforma sin kropp. Att göra en mastektomi utan att behandlas med testosteron 

placerar ofrånkomligen en individ mitt emellan heteronormativa uppfattningar om hur kön ska se ut 

och normativa uppfattningar kring hur transpersoner ska skapa linjärt kön. Effekterna av Loves 

mastektomi blev inte som tänkt, utan resulterade snarare i att inte passera som något av könen och 

handlade tillslut om känslan av att befinna sig mitt emellan alla normativa linjer och hur detta blev 

ett allt större problem.  

 

Min ilska och frustration över att tidigare förpassats till den kvinnliga sfären i 

samhället övergick till att handla om hur jag nu inte kunde vara någonstans. […] 

Istället blev jag begränsad både identitetsmässigt och kroppsligt. Det fanns ingen 

plats för mig och min kropp, alltså existerade jag inte. (Andersson 2011, s 113) 

 

Det Love beskriver är således en individ som inte uppvisar begriplighet i något läger, varken i 

normgruppen i stort eller inom transvården, sett utifrån de binära könskategorierna. Love 

hamnar i en position som definieras utifrån tanken om orientering och desorientering som 

tillfällen och utrymmen där vissa kroppar tillåts smälta samman med omgivningen på 

bekostnad av andra kroppar (Ahmed 2006, s 11). I praktiken kan det handla om de känslor 

som uppstår när du förlorat eller avvikit från din ursprungliga väg och nu inte riktigt vet vem 

du är, hur du vill vara (Ahmed 2006, s 20) eller hur du tillåts vara. Det som tenderar att bli 

komplicerat för omgivningen handlar om vilken linje individen ska pressas in i eftersom den 

avvikande avviker. Om vi kan se det komplicerade i att inte vara begriplig för omgivningen - 

och den smärta det kan innebära - så behöver vi även tala om vikten om att vara begriplig 

inför sig själv. Det yttre och det inre behöver alltså harmonisera med omgivningens respons 
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för att den egna begripligheten ska existera. Ahmed beskriver känslan av att hamna mellan 

linjer som en levd och kroppslig – och som vi kan se ovan, ofta smärtsam - upplevelse av att 

vara på fel plats; du är varken bekväm eller hemmastadd. Orienteringen i detta sammanhang 

handlar om att ens riktning rör sig åt två olika håll; en bakåt mot det du har förlorat och en 

framåt mot det som ännu inte blivit (Ahmed 2006, s 10).  

 

Så för att kunna uppvisa begriplighet och bli ett helt subjekt kommer du behöva anpassa dig 

och skapa linjärt kön. Loves smärta över att inte ha någon plats bortom de binära 

könskategorierna blir till slut en kroppslig och själslig erfarenhet som resulterar i upplevelsen 

av att behöva pressa sig in i linje för att över huvud taget få existera i samhället. I 

transsammanhang blir den kroppsliga materialiteten en otroligt viktig resurs i kampen för att 

faktiskt kännas igen. Genom att förändra kroppen på specifika sätt kan individen både skapa 

sig som ett helt subjekt och skapa en kropp som kommunicerar rätt identitet. Passerande blir 

därmed den kroppsliga praktik som kan bryta upplevelsen av att aldrig bli igenkänd (Bremer 

2017, s 130). Och eftersom Love inte kan identifiera sig med sitt vid födseln tilldelade kön 

som kvinna, och hamnat i en desorienterad position mellan normativa linjer, finns tillslut bara 

en möjlighet kvar. Att skapa sig som linjär man med hjälp av transvården.  

 

Men att få tillgång till transvården innebär idag att du behöver bekänna dig som, och bli 

bedömd och diagnosticerad som transsexuell. Många transpersoner vittnar om svårigheten att 

få tillgång till vård om du inte uppvisar rätt sorts kopplingar mellan kropp och identitet. Eller 

rätt sorts vilja till förändring, så som i Loves fall, med testosteron och operationer. Ava har 

liknande erfarenheter och har fått avslag efter avslag från transvården utifrån att inte uppvisa 

rätt sorts kopplingar gällande könsidentitet och kropp. Men även på grund av oviljan bli 

behandlad utifrån diagnosen transsexualism för att få tillgång till den juridiska ändringen; 

byte av personnummer. Genom självmedicinering av hormoner försöker Ava utöka sitt 

handlingsutrymme. Ava menar att ”kanske tillåts folk att byta kön delvis för att det anses 

mindre farligt att vara ett anpassat freak än något som bara ser för jävlig och mellan-könen-

aktigt ut?” (Dawn 2011, s 119). Denna struktur inom vården skapar en hierarki inom 

transgruppen där bara vissa avvikande kroppar ses som behandlingsbara. Detta skapar även 

ett behov av att redan innan forma kroppen och identiteten för att bli begriplig som 

transperson för att kunna få hjälp.  
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Även Amanda uttrycker en lång resa mellan hopp och förtvivlan i sin kamp för att få tillgång 

till könskorrigerande vård och hur hon tillslut vänder sig utomlands.  

 

Visst hade det varit enklare att genomgå operationen i Sverige där jag har vänner 

som kunnat stötta mig genom alla känslor och tankar. Hade jag kunnat, så hade jag 

förmodligen gjort det. Men den svenska vården ville annorlunda och resan till 

Thailand var mitt sätt att bryta en mångårig väntan på vårdremissen jag sökt sedan 

gymnasieåren men inte fått. (Brihed 2011, s 97) 

 

Det som Amanda, Ava och Love ger uttryck för i sina texter är återigen de normativa 

föreställningar om manlighet och kvinnlighet som finns inom vårdapparaten och hur detta får 

konkreta konsekvenser för de transpersoner som söker vård. Avsaknad av kunskap gällande 

transgruppen kan generera både oförstående kommentarer och kränkande behandling såväl 

som avslag på remisser för att du inte uppvisar rätt sorts transidentitet eller för den delen rätt 

sorts kropp. Bremer menar att de transpersoner som redan innan diagnosticering och påbörjad 

behandling kan uppvisa ett linjärt kön kommer att gynnas. Det vill säga; en transsexuell man 

som söker sig till vården kommer gynnas av att redan innan ha en platt bröstkorg eftersom 

trovärdigheten tenderar att bli högre då bröst i så stor utsträckning kopplas samman med en 

slags naturaliserad kvinnlighet. Att vara man är således att inte ha bröst (Bremer 2017, s 

104ff). Här handlar det om att vården ger uttryck för normativa åsikter som kan godkänna 

eller underkänna en slags könad äkthet. För en transkvinna är således en grövre 

kroppskonstitution med stora händer och kraftig hårväxt något som kan påverka utredarnas 

syn och bedömning angående kroppslig lämplighet - allt för att kunna åstadkomma linjärt och 

heteronormativt kön (ibid., s 105).  

 

Omgivningens ständiga bedömning av kroppar innanför eller utanför normativa linjer handlar 

i slutändan om transkroppars rätt till att vara eller icke vara. Att passera handlar i grund och 

botten om ett privilegierat tillstånd av att kunna göra och uppvisa linjärt kön och således 

kunna smälta in som en i mängden. För de individer som velat men inte lyckats skapa linjärt 

kön står kroppen som ett hypersynligt hinder som, förutom att spä på den ursprungliga 

dysforin, även kan leda till hög risk för olika typer av diskriminering samt utsatthet för både 

hot och våld (Bremer 2017, s 100). Detta kan beskrivas som ”att kroppens materialitet bråkar” 

och står i vägen för det linjära könet och snarare skapar en queerhet (ibid., s 103). Men även 

för de individer som inte velat skapa linjärt kön men fortfarande har förändrat den utifrån 
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egna premisser, så som Love vittnar om ovan, kan kroppen på samma sätt utgöra ett hinder på 

resan mot den egna begripligheten.  

 

 

4.3. Att reglera känslor och kroppar genom ätstördhet 

 

Alla kroppar som hamnar utanför eller mellan normativa linjer utgör i samhället avvikelser 

som bekräftar normgruppens normalitet. Eller som Bremer uttrycker det; ”linjärt könade 

personers abnormala Andre” (Bremer 2017, s 113). Och precis som vi sett ovan så utgör 

kroppen en fördel eller en nackdel när transpersoner ska forma kroppen utifrån sin 

könsidentitet. En smal och slank kropp kan ses som exempel på en kropp som redan innan 

behandling kommunicerar linjär femininitet och som Bremer påpekar skulle kunna innebära 

en betydligt mer friktionsfri färd genom vårdsystemet (ibid., s 115). Och om du, återigen som 

ovan, av olika anledningar har svårigheter att få tillgång till könsbekräftande behandling inom 

transvården kan mat och träning stå till tjänst. Att på egen väg med kost och träning försöka 

förändra kroppen för att spegla den inre identiteten är ett för många lättillgängligt verktyg 

med syfte att omforma den avvikande kroppens konstitution till begripligt kön. Detta kan 

beskrivas som arbetslinjer för att genom hårt arbete kunna upprätta nya könslinjer i nya rum 

(Bremer 2017, s 132; 151). Dessa arbetslinjer kan för transpersoner se ut på olika sätt och ge 

olika resultat. Adrian skriver i sin text; 

 

Vald fethet för att dölja bröst eller för att framhäva höfter, att inte träna för att inte 

riskera att bränna kalorier, att försöka träna bort bröst, att banta bort mens eller äta 

mängder av pumpakärnor som innehåller östrogen finns också som normaliserande 

praktiker för att försöka förändra den grundplåt till kropp som givits. (Repka 2014, 

s 173) 

 

Att disciplinera kroppen på ovan nämnda sätt, för att uppnå en viss typ av kropp som speglar 

könsidentiteten, kan sägas syfta till flera olika saker. För det första den rent kroppsliga och 

tillfredsställande effekten av att ha format kroppen i en viss riktning. Men också; att utöver 

den kroppsliga regleringen även kunna reglera de känslor som följer med upplevelsen av att 

avvika. Med andra ord, när du reglerar kroppen reglerar du på samma gång känslan av 

utanförskap, att inte vara begriplig, att vara osynliggjord, att vara hypersynlig och obekväm. 

Och genom att ta makten över kroppens vara eller icke-vara kunna återskapa känslan av 



	 26	

kontroll. Ätstördhetens dubbla natur kan även beskrivas som ”viljan att bli av med kroppens 

behov och begränsningar samtidigt som kroppen upptar en allt större del av den ätstördes liv” 

(Ariadad 2014, s 36-37).  

 

En vanlig uppfattning gällande ätstörningar, kanske speciellt vid anorexi, är att den ätstörda 

flyr från något; sig själv, världen runtomkring, traumatiska upplevelser och så vidare. För att 

sätta detta i teoretisk kontext kan vi koppla samman teoretiska flyktresonemang gällande 

destruktiva beteenden som ett resultat av maktlöshet (Thorslund 2013) med första avsnittets 

analys kring bemötande av barn med ett könsöverskridande beteende. Sett utifrån detta torde 

barnet/individen uppleva sin identitet som förhållandevis oproblematisk tills hen blir 

medveten om omvärldens reaktioner och vilja att med full kraft pressa tillbaka individen i 

linje. Samira skriver utifrån sina erfarenheter av anorexi;  

 

I slutändan väcker det frågor om det verkligen är den egna kroppen, som skild från 

hennes själ, som anorektikern flyr, utan kanske snarare en specifik kropp och 

person som hon inte fick så mycket att säga till om. Den där personen som andra 

formade (och kanske skadade). (Ariadad 2014, s 36-37) 
 

Ju mer samhället i form av familj, skola och övrig omgivning pressar individer in i 

heteronormativa linjer, ju mer skada sker på jaget. Vi påminner oss om att ju massivare 

pressen blir utifrån ju mer måste destruktiviteten vändas emot jaget för att rädda sig själv från 

maktlösheten och för att inte bli socialt utesluten. 

 

Om vi ser ätstördheten som ett sätt att hantera den begränsade positionen som avvikare från 

heteronormativa linjer, så syftar disciplineringen av kroppen och maten som ett sätt att utöka 

handlingsutrymmet och skapa sig själv som subjekt. Vi påminner oss om att en transsexuell 

kvinna eller man ofrånkomligen är samhällets abnormala Andre och därmed ständigt 

kontrollerad, reglerad och övervakad. Men i denna position ingår även att övervaka sig själv 

och sin egen kroppslighet och genom att internalisera dessa reglerande system skapas en 

sträng kroppsmedvetenhet (Bremer 2017, s 138). Och när en sträng kroppsmedvetenhet finns 

som grund är steget kanske inte så långt till att reglera mat- och energiintag för att reglera 

kroppen. 
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Om vi kan se att samhället i stor utsträckning premierar självkontroll betyder det också att 

icke-kontroll laddas med något negativt. Mina beskriver hur kontroll i kombination med 

ätande blev till en positiv laddning utifrån omgivningens reaktioner; 

 

Belöningen när jag har försökt uppnå idealen om självuppoffring, självbehärskning 

och ätande har skett på olika sätt. Från omgivningen i form av uppskattande ord 

och blickar. Från mig själv bland annat genom känslan av bekräftelse och av att 

vara duktig genom att kunna nedprioritera egna behov till förmån för andras. 

(Gäredal 2014, s 114) 

  

Om vi ser självkontroll som en del av normativa linjer så är detta något vi fostras in i; att ha 

en kontrollerad, smal/smärt kropp blir således en positiv kropp som kommer att leda till 

framgång/avkastning i form av lycka - att vara lyckad. Och tvärtom, en odisciplinerad kropp, 

en icke-smal och icke-formad kropp kommer leda till att individen ses som dålig, lat och 

okontrollerad och som avvikande från linjen. Pressen på denna kommer att få den att försöka 

passa in, att falla in i linje, men också spä på den misslyckade känslan. Känslan att vara 

karaktärslös. Men den positiva responsen från omgivningen som Mina upplevde kan snabbt 

skifta; gränsen mellan självkontroll och sjuklighet kan vara tunn, det som ses som positivt i ett 

läge kan ses som negativt i ett annat. Mina skriver;  

 

Folk började komma med kommentarer om att jag var smal som inte längre var 

positiva utan i stället oroade. Det blev i de flesta sammanhang där jag skulle äta 

tillsammans med andra lite spänd och olustig stämning när jag som vanligt ”precis 

hade ätit” och inte alls var hungrig. (Gäredal 2014, s 114) 

 

Mina har här passerat gränsen för vad som är acceptabelt och hamnar nu i en avvikande 

position. Det avvikande gör också normgruppen obekväm av olika anledningar. Dels av oro 

och omsorg för någon som den större gruppen har en relation till, men också utifrån själva 

avvikelsen. Den tidigare normerande och uppskattade självkontrollen har förbytts till något 

okontrollerat, individen har hamnat ur spår och måste således in i linje igen för att inte störa 

stämningen hos den större gruppen. För att återkoppla detta till Ahmeds lyckomanus (det vill 

säga heteronormativa linjer som leder till lycka om du beträder dem på rätt sätt) så kommer 

den som blir utknuffad från linjen att uppleva en sorts icke-lycka. En transpersons försök att 

forma kroppens könskommunikation genom kost kan ses som en normaliserande praktik så 
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länge den håller sig inom spannet för vad som anses normalt. Passerar du gränsen kommer du 

snabbt få kännedom om dess följder. Ahmed menar att en konsekvens för jaget av att bli 

medveten om denna icke-lycka är att det kan innebära mer icke-lycka och en upplevelse av att 

inte vara – att inte vara normen, inte följa manus, inte vara i linje. Och när känslan över att 

inte vara blir till medvetenhet följer internaliseringen av att vara främling och på samma gång 

bli medveten över våldsamheten i att alltid bli sedd som den som bryter en viss stämning 

(Ahmed 2010, s 82). ”You learn to see yourself as you are seen by those who can inhabit the 

familiar” (Ahmed 2010, s 86). 

 

Även här skulle vi kunna se att individen får positionen som en slags glädjedödare. Om vi 

som tidigare kan se att transpersoner får denna roll bara genom att existera så kan vi även 

koppla den till just ätstörningar. Den som är ätstörd bryter inte bara gemenskapen kring att 

dela en måltid genom att (som i exemplet ovan) inte äta, utan också genom att ha brutit mot 

den normativa förståelsen gällande den utbredda och dagliga praktiken av bantning och 

frosseri. Du kan med andra ord bli glädjedödare genom att inte äta alls, äta för lite eller för 

mycket, eller banta för lite eller för mycket. Om du som individ dessutom avviker både som 

transperson OCH ätstörd befinner du dig i en svår position. ”I normens ögon går det inte att 

både vara stolt och fet och vägra att banta och samtidigt få hög status eller både vara stolt och 

transsexuell och få handlingsutrymme som kvinna eller man” (Repka 2014, s 176). Kroppen 

är i båda fall det som står emellan identiteten och begripligheten.  

 

Det är en omöjlig position som avvikare befinner sig i, för hur de än gör så blir det fel. 

Skam kan skapas av att vilja och försöka passa in, för att vi därigenom ogiltigförklarar 

oss själva och andra avvikare. Dessutom skapas skam när vi misslyckas i våra försök att 

passera. När vi inte passerar kan vi lära oss kroppsdysfori. Kroppsdysfori innebär ett hat 

mot den olydiga kroppen som inte kommunicerar det vi vill kommunicera. (Repka 2014, 

s 174)  
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4.4. Linjer mot lycka 

 

”It was death. I chose life” (Ahmed 2010, s 77).  

 

Utifrån Minas upplevelser kring att avvika från heteronormen kan vi dels titta på 

känslor kring själva avvikelsen men även vad som sker med individen när denna med 

kraft försöker pressa sig in i linje. Minas upplevelser av att inte passa in i den tilldelade 

könsrollen, att inte bete sig på rätt sätt, att inte rikta sitt begär till rätt individer 

resulterade i en känsla av totalt utanförskap. Och för att hantera dessa känslor behövde 

de förtryckas; 

 

Det som fungerade bäst för att hantera ångesten över hur konstig och fel allt kändes 

var att inte tänka på mig själv. Att intala mig hur oviktig jag var, hur liten roll jag 

själv spelade och att det enda jag dög till var att försöka göra andra personer mer 

nöjda. (Gäredal 2014, s 114) 

 

Och om känslor inte får finnas, var tar de vägen då? Genom att studera kontexten kring Mina, 

som blir förpassad till en viss sfär utifrån sitt vid födseln tilldelade kön, kan vi se hur hen med 

sitt beteende bryter mot föreställningarna kring denna roll och får en position som avvikande. 

Känslorna kring avvikelsen gör att Mina känner sig obekväm i den större gruppen - det blir 

nästan som ett skavsår. Detta i kombination med omgivningens press på normalitet inkapslas i 

Mina som försöker hantera det genom att förtrycka känslorna. Således blir omgivningens 

press på att komma in i linje och den egna känslan av misslyckande det som behöver hanteras 

och regleras, vilket resulterar i känslan av att existera för att göra omgivningen glad och nöjd. 

Ahmed menar att relativt vardagliga händelser och tillfällen som sker med syfte att pressa in 

individer i linje skapar avvikande personer som misslyckade och kan, när det upprepas över 

tid, till och med upplevas som en rent fysisk/kroppslig skada (Ahmed 2004, s 147). Med 

andra ord kan vi se att Minas försök att forma sig själv utifrån normgruppens heteronormativa 

ideal och värderingar, det vill säga både utifrån kön och sexualitet, skedde på bekostnad av 

den egna identitetens utveckling och skapade stor smärta. Allt som hade med den egna 

identiteten att göra blev den negativa polen och omgivningens syn på normalitet blev den 

positiva.  
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Med den panik jag kände inför otillåtna känslor var det inga problem att hängivet 

kasta sig in i den känslokarusell kring självkontroll som låg så nära till hands. Inre 

kaos ersattes med tankar om mat. Inte äta mat. (Gäredal 2014, s 114) 

 

Att hela tiden balansera på en tunn heteronormativ linje skapade ett behov av struktur, att ha 

något att hålla fast sig i, och i detta fall utvecklades det till ett ätstört, svältorienterat beteende. 

Men det ätstörda beteendet skapas även utifrån behovet att inför sig själv begripliggöra 

känslan av att bryta mot omgivningens uppfattning om en själv. 

 

Det handlar inte om att en har råkat kolla på för många reklamaffischer. Det 

handlar inte heller om en brist på insikt om att foton kan retuscheras. Vad det i 

stället handlar om är ett otal budskap om hur ens kropp samt mat och ätande kan 

vara ett verktyg för att bli mer lyckad och mer värdefull för både sig själv och 

andra. Hur lyckad en är definieras av hur väl en uppfyller normativa ideal. (Gäredal 

2014, s 118) 

 

Alltså, Minas försök att uppfylla normativa ideal och beträda dessa linjer på rätt sätt har inte 

lyckats och Mina är således inte lyckad enligt samma ideal. Mina har varken lyckats skapa 

kön på rätt sätt eller lyckats hålla sig på linjen för hur en kropp ska disciplineras. Avvikelsen 

sker således på flera sätt och skapar den avvikande avvikaren. Ingenstans finns Ahmeds 

bekväma fåtölj att finna och kroppens plats i världen är begränsad på grund av sin position 

mellan de stigar som leder framåt. Individen är desorienteringen personifierad och själva 

existensen är villkorad; 

 

Var ska en människa finnas om inte där det finns en plats? Och vad händer om den 

platsen är för liten? Om det inte ens finns ord för de begär som förtrycks. Kroppen 

kan, eftersom den aldrig har känts som ett tryggt ställe att bo på, misshandlas och 

förnekas utan att det egentligen känns. (Jörgensdotter 2014, s 140) 

 

Återigen; om inte världen kan förgöras måste destruktiviteten vändas mot jaget och kroppen. 

Men kan vi snarare tänka på misshandeln av våra kroppar som ett sätt att faktiskt försöka få 

det att kännas? Som ett sätt att överrösta smärtan inuti. För om vi inte kan, eller inte får, 

existera kan vi ju per definition inte leva. Men för att kunna dö måste vi ju ha ett liv värt att 

leva. Ahmed menar att om queera (i bemärkelsen att avvika från heteronormativiteten) liv ska 

ses som liv värda att sörjas måste de först räknas som liv. Så om transliv räknas som icke-liv i 
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sin icke-reproduktivitet, kanske transidentifierade individer inte kan dö eftersom de redan är 

döda (Ahmed 2004, s 156). Men andra ord måste transidentifierade individer skapa ett liv; ett 

nytt liv helt skiljt från det gamla. 

 

”It was death. I chose life” (Ahmed 2010, s 77). Du måste välja ditt liv. Ett liv värt att leva. 

Men för att välja livet måste du välja bort lyckan. För att överleva. Och för att kunna skapa 

ett liv behöver du inordna dig i linjen. 

 

Att erkänna inför sig själv sin egen besvikelse och sorgsenhet över livet, att känna tomhet när 

du enligt normen borde leva ett lyckligt och rikt liv, är ett svårt och många gånger tungt jobb 

som kanske innebär att du behöver ge upp ditt fram till nu levda liv. Att bli medveten om 

begränsningar kring kön och görande av kön ger lätt upphov till sorgsenhet, eller som Ahmed 

benämner det; att ärva sorgsenhet. Men insikten av att dessa begränsningar inte behöver 

existera – eller att det kanske inte ens förändrar dina möjligheter - ger kanske en ytterligare 

dimension av sorg (Ahmed 2010, s 75ff).  

 

Individens sorgsenhet ligger kanske i världens idealiserade bild av lycka. Den värld som 

någon annan skapat åt dig. Och den värld av lycka som någon annan skapat åt dig kanske är 

outhärdlig; med andra ord lämnar du inte livet för lyckan utan lyckan för livet (Ahmed 2010, 

s 77). Om du lyckas lämna lycka för liv kommer du oundvikligen lämna människor bakom, 

och eftersom att lycka är förenat med att ta ansvar för andras lycka kommer det att sätta den 

avvikande i positionen som osympatisk. Och det är just denna rädsla för att bli sedd som 

osympatisk som i förstone hindrar individen att lämna lyckan för livet (Ahmed 2010, s 78).  

Att som transperson avvika från normativa linjer riktade mot lycka innebär alltid en risk; en 

risk att förlora världen som vi känner den, lycka eller relationer. Men genom historien har just 

queera personer om och om igen valt livet framför lyckomanuset, med andra ord, de har valt 

att acceptera konsekvenserna som följer med avvikelsen (Ahmed 2010, s 91ff). 

 

Men att välja liv framför lycka öppnar också upp nya vägar; precis som att bli levande kom 

att bli viktigt för feminismen så kommer detta att bli grundläggande för transpersonen. 

Ahmed skriver att feminismens uppgift aldrig har varit att göra kvinnor lyckliga, och för 

transpersonen kanske detta blir det viktigaste av allt – att välja livet framför andras lycka, 

framför ångest, självskada och död (Ahmed 2010, s 78). 
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5. Avslutande diskussion 

 

Det jag har velat göra i denna uppsats är att utifrån ett teoretiskt ramverk fördjupa 

diskussionen kring och förståelsen för den höga förekomsten av transpersoner med 

ätstörningar. Jag ville skapa en fördjupad förståelse för ätstörningars funktion i relation till 

transidentitet och specifika transsammanhang; vad ätstörningar gör med och för 

transpersoner. Målet var således att bidra med fördjupad kunskap till fältet. Erfarenhet av att 

bygga upp ett ramverk på det här sättet för att applicera på ett fenomen är att det fungerar bra. 

Det synliggör på ett tydligt sätt de strukturer som pressar avvikande kroppar mot normalitet. 

Ramverket har definitivt kapacitet att problematisera olika typer av avvikelser utifrån olika 

typer av normgrupperingar och är definitivt något jag kommer använda vidare.  

 

För att skapa en bra överblick kring transpersoners utsatta position i samhället ville jag 

presentera exempel på hur tidigt pressen på normalitet faktiskt startar. Och, framför allt, hur 

detta motverkar individers chans till ett fritt identitetsskapande. Pressen på normativitet möter 

barn och unga med full kraft från alla delar av omgivningen; familj, barnomsorg och skola. 

Det handlar om att könsöverskridande kroppars existens skapar obehag hos normgruppen som 

pressar individer in i linje. Detta sker ofta verbalt eller ”mellan raderna”, men viktigt här är att 

det också sker med våld. Och det är just erfarenheten av denna press och utsatthet som 

könsöverskridande barn för med sig in i ungdom och vuxenliv. Erfarenheten ligger således 

också som grund för unga transpersoners sätt att förhålla sig till kroppen och vi kan se hur 

detta, i kombination med kroppsliga pubertala förändringar, står i vägen för identiteten. För 

att identiteten ska kunna formas måste transpersoner förändra kroppen - med alla tillgängliga 

medel, mat såväl som hormonbehandling och operationer. Och när det kommer till kroppslig 

korrigering är det just samhällets normativa föreställningar som avgör hur transpersoners färd 

mot subjektsskapande utvecklar sig. Transvårdens föreställningar kring linjär könsidentitet 

påverkar tillgången till statligt finansierad vård; kan kroppen uppvisa begriplighet redan innan 

en utredning går processen både smidigare och snabbare. Här kan en ätstörning vara ett 

effektivt verktyg för att hantera kroppsfett, hormoner och könstypisk anatomi. Ätstörningar 

tenderar alltså att effektivt reglera kroppar, men också känslor kring avvikelser från 

heteronormativa linjer. Ett destruktivt beteende syftar till att hantera det faktum att världen 

utanför inte kan förgöras eller i alla fall förändras, därför måste blicken vändas inåt. Kontroll 

och reglering av kost kan även ge ett utökat handlingsutrymme i kampen för att hantera en 

extremt begränsad position som någon annan har definierat.  
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Att ätstörningar har en så hög prevalens inom transgruppen torde bero på dess dubbla 

funktion. Dels av att vara reglerande för psykets påfrestningar av att vara i en avvikande 

position; av att ha blivit avtvingad från heteronormativa linjer samtidigt som du blir pressad 

att komma in i linje igen. Att inför sig själv begripliggöra känslan av att bryta mot 

omgivningens uppfattning om en själv och samtidigt pressa sig själv in i normativitet för att 

undvika social uteslutning. Och ju mer individen pressas och pressar sig själv får 

identitetsskapandet lida. Transkroppar blir de kroppar som står som bekräftelse på 

normgruppens normalitet.  

 

För det handlar i förstone om att inte få finnas. Transkroppar som inte uppnått linjär 

könsidentitet och inte lyckas passera i någon av de binära könskategorierna kommer att fyllas 

med skam. Ätstörningen blir således verktyget för att hantera det faktum att du inte har någon 

plats, att du inte får finnas. Att du hamnat mitt emellan normativa stigar av begriplighet. 

Ätstörningen står till tjänst när individen behöver hantera den egna icke-begripligheten. Att 

hantera det faktum att du aldrig har fått, eller risken att du kanske aldrig kommer att få, 

existera som du själv vill. Att hantera det faktum att du aldrig är bekväm. Att ingen fåtölj är 

bekväm för din kropp. Att du tittar åt alla håll men att ingen riktning pekar hemåt.  

 

Ätstörningen är alltså känsloreglerande. Den hjälper individer att hantera det faktum att 

världen inte kan ändras och att i denna smärta återta kontrollen över tillvaron. Och samtidigt 

behöver vi belysa den praktiska och positiva effekten av att faktiskt forma den fysiska 

kroppen utifrån individens könsidentitet. Kost är ett lättillgängligt verktyg för just detta och 

blir således ett sätt att forma sig men också att utöka sitt handlingsutrymme. Att ta kontrollen 

över en kropp som du inte haft så mycket att säga till om. Den kropp som har placerat dig i en 

trång position av att aldrig lyckas göra rätt. För det är just detta som spär på den kroppsliga 

och könsmässiga dysforin. Kroppen står som en barriär mellan individen och samhällets 

normerande och accepterande linjer. Att reglera kroppen blir en överlevnadsstrategi. Det yttre 

och det inre behöver harmonisera med omgivningens respons för att den egna begripligheten 

ska existera. Det är en assimilation, men genom att assimilera sig kan individen uppnå 

begriplighet, både inför omgivningen och inför sig själv. 

 

Men det handlar också om samhälleliga normers driv mot lycka. Att de heteronormativa linjer 

som transpersoner hela tiden förhåller sig till är förbundna till ett hopp och ett löfte om 

avkastning i form av lycka. Följs riktlinjerna för de heteronormativa linjerna uppbyggda kring 
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heterogent begär, tvåsamhet, äktenskap och reproduktion finns löftet om lycka som en pokal 

vid vägs ände. Men misslyckas individen med detta kommer den inte bara ses som icke-

lycklig, den kommer även stå i vägen för andras lycka. Transindividen hamnar i positionen av 

att vara en glädjedödare bara genom att existera i normativa utrymmen och måste med all 

makt tillgänglig pressas in i linje. Således måste transpersonen ändra sitt beteende och sitt 

utseende för säkra andras lycka och välbefinnande. Men eftersom lyckan är förenad med ett 

heteronormativt sätt att leva kommer transpersonen inte ha möjlighet att skapa lycka. Därav 

måste individen välja livet framför lyckan, med risk att lämna det gamla livet, nära relationer 

och världen som individen känner den. Att skapa nya linjer och nya sätt att leva blir att 

prioritera det egna livet före andras lycka. 

 

Viktigt här är att samhället måste skapa ett klimat där transpersoner har en chans att kunna 

välja livet utan att behöva förlora något annat. Det ska inte behöva stå mellan lyckan ELLER 

livet. Att kunna få skapa sin identitet utifrån egna preferenser, få vara i en kropp som inte 

definieras av andra, bör vara en möjlighet tillgänglig för alla. Detta är grundläggande för den 

fortsatta forskningen gällande transpersoners hälsa och livsvillkor.  
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