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Abstract 

 

The purpose of this essay is to examine how transgender people are represented in modern 

day popular fiction. To do this, I have analyzed two tv-programmes, Orange Is the New Black 

and Transparent. To do this, I have used thematic analysis as well as analyzed the images 

produced within the programs. The theories that I base my analysis on is largely based on the 

theories of representation as coined by Stuart Hall as well as queer theory and Judith Butler’s 

take on gender. I find that they share many common themes such as the process of “coming 

out” and a clear focus on what transgender peoples’ bodies look like and how they interact 

with gender. It is mainly trans women who are the subject of fictional movies and tv-

programmes and this is perhaps because they are believed to be more approachable and hu-

morous than other transgender people. The key to representation is variation and overlook-

ing the fact that trans women are somewhat overrepresented, Orange Is the New Black and 

Transparent portray transgender people in a realistic and intersectional fashion. 
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1. Inledning 
 

 

I have always been aware that I can never represent all trans people. No one or two or 

three trans people can. This is why we need diverse media representations of trans folks 

to multiply trans narratives in the media and depict our beautiful diversities. - Laverne 

Cox (Advocate.com) 

 

Det är inte ovanligt att minoriteter är underrepresenterade, inte minst i film och tv-serier. 

Representation i det här fallet innebär att en eller flera människor från ens egna identiteska-

tegorier syns i media, i populärkultur, eller andra områden. Det Laverne Cox, skådespelare, 

transkvinna och transaktivist, ovan påpekar är att alla typer av transpersoner behöver få ut-

rymme och synas i berättelser om och med transpersoner. Det räcker inte med en standard-

mall för kategorin ”transpersoner” då det finns alla olika sorters transpersoner. Transperso-

ner har sedan några år tillbaka, börjat synas mer och mer i all typ av media, och kanske på ett 

annat sätt än tidigare. De allra flesta av oss söker efter människor som liknar oss, som har 

liknande värderingar, utseende och/eller bakgrund. Människor som vi hittar igen något av 

oss själva i, som vi kan empatisera med eller kanske lära oss av. Fiktion är ett sådant ställe 

där det går att söka de som liknar oss. Även om fiktion inte fullständigt speglar verkligheten 

så kommer trots allt inspiration till karaktärer, handling, dialog och så vidare någonstans 

ifrån: verkligheten. Fiktion är inte ett exakt porträtterande av verkligheten, men det kan för-

stås som en spegling av den, som en kommentar rörande hur samhället ser ut (Åkesson 

1996:171). Fiktion kan också fungera som en alternativ värld där det är möjligt att leka med 

hur livet skulle kunna se ut och utforska möjliga normer i det nuvarande samhället. Därav är 

fiktion ett relevant fält gällande representation. 

Film och tv-serier är ett vanligt och dessutom universellt lättillgängligt medium för fikt-

ion, och av denna anledning anser jag att det är en passande källa för att undersöka vanligt 

förekommande bilder av samhället och i sin tur också av transpersoner. Till min hjälp har jag 

valt att göra en analys av två tv-serier, med fokus på den karaktären i vardera tv-serie som är 

en transperson. De som jag kommer analysera är första säsongerna av är tv-serierna Orange 

Is the New Black (2013) och Transparent (2014). De är båda amerikanska drama- och ko-

mediserier från ungefär samma tid, båda är mångfaldigt prisbelönta (Emmys.com 2017) och 

tillgängliga i många länder. Båda tv-serierna står för, i modern tid, en viss representation och 

porträttering av transpersoner i populärkultur.  
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1.1 Syfte och frågeställning 

 

 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur transpersoner representeras i modern fiktion uti-

från tv-serierna Orange Is the New Black och Transparent. 

 

Frågeställningar: 

Vilka händelser och teman görs centrala? 

Hur framställs transpersoner? 

 

 

 

1.2 Teori 

 

Stuart Hall har skrivit mycket om stereotypisering i media och om representation. Det är i 

mångt och mycket hans representationsbegrepp som jag använder i mina analyser. Queerte-

ori är en teori som uppmärksammar situationen i samhället för (utstötta och/eller) margina-

liserade grupper, mer specifikt förhållanden som har att göra med genus, sexualitet och 

makt. Dessa möts i min uppsats för att illustrera hur viktigt det är för medlemmar i minori-

tetsgrupper att ha en referensgrupp och något att bilda en positiv självidentifikation utifrån 

(Rosenberg 2002:52f). 

 

1.2.1 Stuart Halls representationsbegrepp 

Stuart Halls representationsbegrepp är en viktig teoretisk byggsten för denna uppsats där det 

används för att beskriva och berätta om vikten av vad som förmedlas av oss själva, om andra 

och till andra när vi uttrycker oss genom olika typer av symboler. 

Stuart Hall menar att kultur i mångt och mycket handlar om vad han kallar "shared va-

lues" (Hall 1997:2) som lär vi oss och förstår genom ett gemensamt språk. Språk innebär här 

inte nödvändigtvis det som vi talar, skriver och läser med ord, utan likväl andra symboler. 

Det kan vara fysiska ting, det kan vara litterära verk, musik, foton, rörliga media. Allt dessa 

förmedlar, representerar och innehåller idéer, koncept och känslor och är av den anledningen 

i detta sammanhang att betrakta som en del av språket. Genom dessa gemensamma delade 

symboler kan vi förstå varandra. Vi kommunicerar när vi skriver en bok, målar ett stilleben, 

snickrar en stol, producerar en film (Hall 1997:5). Alla dessa typer av symboler innehåller 

sådant som representerar värderingar, idéer och känslor vi känner igen på grund av att vi 

delar samma medel för kommunikation. 
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Hall förklarar dock att vi enbart på grund av vår delade kultur inte ser precis samma sym-

bolik i samma symboler och att vi inte alltid upplever exakt samma känslor och dela samma 

värderingar (Hall 1997:19). Det skulle innebära att alla som delar kultur delar en extremt 

uniform idé om hur samhället ser ut och fungerar. Mening skapas heller inte genom de fy-

siska tingen i sig, utan betydelsen som de har, vad de gör. Hall tar som exempel ett trafikljus 

för att illustrera detta. Ett trafikljus består av metall, av elektroniska ljus som visar rött, gult 

och grönt. Dess funktion är att visa dessa ljus och kommunicera när du kan och inte kan köra 

och korsa vägen. Det är inte dessa saker i sig som bär mening, utan att vi vet vad de represen-

terar och vad de betyder. (Hall 1997:5). Vi vet detta för att vi har lärt oss att det är vad färger-

na, i det sammanhanget, i den här långa, smala stolpen med runda elektroniska lampor bety-

der. Grönt signalerar "kör" enbart för att vi bestämt det och det fungerar eftersom vi alla vet 

vad signalen betyder. 

I mina analyser undersöker jag vilka symboler som finns, till exempel; kortklippt hår, kjo-

lar, skällsord, paljetter, bröst, kroppar och vilka associationer de har kopplade till sig, hur vi 

tolkar dem, vad de innebär som symboler. Eftersom det är fiktion detta kommer att applice-

ras på så har ju de här valen gjorts aktivt av någon annan än de människorna som porträtte-

ras. Att ha en del i en gemensam kultur innebär att dela ungefärliga uppfattningar om hur 

saker och ting är, vad olika symboler betyder, att tolka världen på ungefär samma sätt. Detta 

innebär att vi delar en värderingsgrund, en bas på vilken vår världsbild och våra värderingar 

kan gro från. Det de som delar en kultur delar mer specifikt “kulturella koder”, så som Stuart 

Hall kallar dem (Hall 1997:4). Vi lär oss dessa koder och i dem förmedlas grundläggande vär-

deringar; vad som anses viktigt, oviktigt och så vidare. Dessa tolkningar och uppfattningar 

gäller såklart också visuella bilder, rörlig bild och kommunikation i form av språk vi delar. 

Sådant som tolkas är ju människor, våra uttryck, utseenden och kroppar. Genom våra ge-

mensamma kulturella koder förstår vi att rosa är en färg som förknippas med kvinnor och 

mer specifikt med unga flickor. Vi lär oss också att vissa kroppar, preferenser, begär till män 

eller kvinnor anses höra ihop med vissa genus. Trots att vi vet att fiktion är just fiktivt så gäl-

ler fortfarande samma kulturella koder i fiktiva avbildningar av verkligheten.  

 

1.2.2 Queerteori 

Queer är ett ord som har många olika betydelser. Det kan vara politiskt, det kan vara teore-

tiskt, det kan vara nedlåtande och betyda avvikande, konstig, det kan beskriva en könsidenti-

tet eller en sexualitet (Ambjörnsson 2006:7ff). Queer är väldigt svårt att definiera och det 

faktum att det är svårdefinierat och att det är gränsöverskridande är en del av dess poäng. Att 

inte fullt identifiera sin sexualitet, sin könsidentitet, en ständigt utvecklande teori, politisk 

rörelse är möjligt med ordet queer. I alla dess betydelse riktar queer generellt sin uppmärk-

samhet mot normen snarare än den som bryter mot normen. Queerteori är något som är 
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grundläggande för min uppsats då det är den samhälleliga blicken på den som anses avvi-

kande som för mig är det mest relevanta och den som jag eventuellt kritiserar. Fanny Am-

björnsson återkommer mycket i min uppsats eftersom hon i stort har inspirerats av Butler 

och skriver mycket om queerteori och använder sig själv av queerteori i sin forskning. 

 

1.2.3 Genus 

Judith Butler menar att det som på engelska heter gender, på svenska genus, är kulturellt 

konstruerat och inte en naturlig förinställning i våra hjärnor. Vi skapas från vår samtid och 

att alla kroppar könas från det att vi föds (Butler 1999:45f). Föds du med fysiska attribut som 

anses tillhöra en kvinnlig kropp, alltså vagina, produktion av östrogen och dylikt så kommer 

du på grund av detta tillskrivas kvinnligt socialt kön - genus - och bli förknippad med till ex-

empel en strävan efter skönhet, färgen rosa och långt hår. Vad varje kön blir förknippat med 

är föränderligt genom historien. Dock upprepas det till den grad att det framstår som skrivet 

i sten och som det enda sättet att göra kön (Butler 1999:45). Genus är viktigt för mig för att 

kunna diskutera och göra skillnad på hur en persons fysiska yttre kan anses stämma med 

eller krocka med genus. När du inte krockar så kallas det att passera. Att passera som det 

genus du som transperson har. Alltså att omgivningen tycker sig se att ditt genus stämmer 

överens med din kropp. Kropp är något som kommer att diskuteras mycket i min uppsats då 

det är vanligt att transpersoners kroppar granskas och visas upp i det material jag granskar. 

I likhet med till exempel Kimberlé Crenshaw ifrågasätter också Butler att det mest utmär-

kande draget hos kvinnor är att de är just kvinnor och förespråkar en mer intersektionell ana-

lys. De menar att också etnicitet, klass, sexualitet är minst lika viktiga delar i analysen (Butler 

1999:6). På förekommen anledning kommer har jag som ambition att inkludera ålder, klass, 

etnicitet och huruvida någon är trans eller cis i min analys. Det är ingen teori jag formellt 

praktiserar, men det är en ständig strävan i mitt skrivande. 

 

1.2.4 Den heterosexuella matrisen 

Begreppet den heterosexuella matrisen menar att det finns en föreställning om att begripliga 

kroppar behöver utgå från ett stabilt, heterosexuellt kön som är manligt/kvinnligt och är hie-

rarkiskt fördelade. Genom att använda detta begrepp vill jag diskutera föreställningen att 

kroppar inte är begripliga på egen hand, utan blir kulturellt skapade till begriplig genom den 

heterosexuella matris som kräver en genusfördelning som innefattar två dikotoma kön/genus 

som är heterosexuella (Butler 1999:45f). Detta innebär att man och kvinna är de två kön som 

existerar och att de besitter varsin kropp som kompletterar varandra. Mannen besitter en 

kropp som är maskulin medan kvinnans kropp är feminin. Detta skapar krockar när trans-

personer som är kvinnor har "för maskulina" kroppar då genus och kropp inte längre mat-

char. Fokuset i min användning av denna teori är hur den behandlar och kritiserar den diko-
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tomi där kvinna och man ses som motsatspar. De ses både som oförenliga och helt separata, 

men också beroende av och kompletterande av varandra. Att kön är binärt – alltså består av 

enbart två motsatta kategorier är det som jag mest tar tillvara på. 

 

 

1.2.5 Ordlista 

Det finns några begrepp och ord som inte tillhör ovan nämnda teorier som jag valt att an-

vända mig av, men som ändå behöver en introduktion då de inte är så vanligt förekommande. 

För att underlätta läsandet av uppsatsen och för att inte störa flytet i texten så väljer jag att 

introducera några essentiella ord redan nu. 

Hbtq: en akronym för homosexuella, bisexuella, trans- och queerpersoner. LGBT är den 

engelska motsvarigheten och står för lesbian, gay, bisexual and transgender (RFSL 2015). 

Transperson: en person vars kön inte överensstämmer med det kön som denne blivit till-

delad vid födseln. Termen "biologiskt kön" används ibland för att förklara vilken kön perso-

nen ursprungligen blev tilldelat. Detta är inte en term jag använder, utan om jag menar det 

fysiska könet, alltså till exempel vagina, eller sekundära könsattribut, till exempel bröst, så 

kommer jag att explicit skriva det. Om jag menar att omvärlden ser en person som en man så 

kommer jag skriva det istället för att skriva "biologisk man". Istället för att alltid skriva "att 

vara en transperson" uttrycker jag det ibland som "att vara trans". Är du en transperson så 

kan man säga att du "är trans" (RFSL  2015). 

Transsexuell: Transsexualism har, framtill för några månader sedan klassats som en psy-

kisk sjukdomsdiagnos och ett medicinskt tillstånd du i Sverige måste få ställd innan du kan 

korrigera ditt kön, medicinskt eller juridiskt (Bremer 2011:17f) och är alltså inte synonymt 

med transperson (RFSL 2015). 

Cisperson: motsatsen till en transperson, någon som identifierar sig med det kön de blivit 

tilldelat vid födseln. Exempelvis en person som blivit tilldelad könet man och också identifie-

rar sig som man (RFSL 2015). 

 

 

1.3 Metod och material 

 

Uppsatsens empiri består av material som jag har valt ut genom att flera gånger titta på den 

första säsongen av vardera serien och sedan gjort en närläsning av. Närläsning kan förstås 

som en slags observation då jag har sett serierna och observerat vad jag ser för att sedan göra 

en analys av materialet jag då samlat ihop och valt ut. För att förstå och sortera mitt material 

använder jag mig av tematisk analys (Bryman 2011:528) för att finna och jämföra gemen-
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samma teman och bildanalys för att läsa av de faktiska fysiska bilderna och översätta dem till 

temata. Tematisk analys tillåter mig att få en bra överblick av de båda serierna och en förstå-

else för de tematiska komponenter som är vanliga. 

 

1.3.1 Metod 

När jag först började undersöka det som skulle bli mitt material gjorde jag det genom att flera 

gånger titta på säsong ett av de serier jag har valt ut. Jag började från början, alltså säsong 

ett, avsnitt ett i båda fall. Jag har valt att bara använda mig av den första säsongen för att 

avgränsa mitt material. Jag har också valt just säsong ett av dem båda för att det är där vi 

introduceras till karaktärerna och det är många gemensamma teman, vilket är fördelaktigt 

för min analys. 

Tematisk analys i det här fallet innebär att jag gått igenom allt material jag bestämt mig 

för att använda, alltså säsong ett av båda serierna, och först skaffat mig en överblick av dem. 

Sedan har jag sett dem igen och då sökt efter de scener som karaktärerna är med i bild själva 

eller då någon annan i serien talat om dem. Efter det har jag sökt sådant som de har gemen-

samt, alltså till exempel om liknande händelser och händelseförlopp finns med och fört an-

teckningar över dessa scener. Om de använder liknande ord eller likadana ord, om andra 

karaktärer använder liknande ord om dem har jag noterat, alltså sådant som på något vis 

innehåller eller hör till samma tema. Den här typen av analys tillåter för mig en löpande, pa-

rallell jämförande analys av de två olika karaktärerna och serierna och hur de behandlar eller 

inte behandlar olika händelser. Jag jämför hur de olika temata tar sin form i de olika serier-

na, hur mycket utrymme de ges. Jag kommer att undersöka likheter som finns mellan de två 

– undersöka huruvida de finns på fler ställen när det kommer till transpersoners historier, 

alltså om de är vanligt förekommande. Jag kommer också undersöka olikheter i de gemen-

samma temata - huruvida de är olika och på vilket sätt. 

De temata jag mer specifikt sökt efter är de som är centrala och som tar upp mycket plats 

eller skildras som särskilt betydelsefulla. Det som jag funnit varit vanligt förekommande och 

enligt mig essentiella för berättelserna har varit kroppar, kroppsspråk, kläder och andra ut-

smyckningar, fysiska och andra, kvinnlighet, att vara avvikande, att "komma ut ur gardero-

ben", skällsord och äckel som karaktärer möts av, men också brist på äckel eller acceptans. 

Jag har också gjort en enklare genomgående bildanalys där jag utgått från samhällets, i 

detta fall, tittarens öga. Man kan se bildanalys som liknande Halls resonemang kring symbo-

ler. Det är inte själva bilden som innehar betydelse, utan det är vad vi ser i bilden, vilka sym-

boler som finns och hur dessa tolkas som tillför betydelse(r) (Aspers 2004:67). Aspers talar 

om att det finns grundläggande perspektiv som förändras väldigt lite över tid, till exempel 

hur inomhus och utomhus ser ut. Sådana har jag inte lagt något vikt vid då det snarare är 

frisyrer, färger och gester är mer relevanta då de kan visa på sociala konstruktioner (Aspers 
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2004:69). Till grund för min bildanalys har jag min teoretiska ram som jag redan diskuterat 

som hjälper mig med tolkandet av sagda typ av symboler. Hur dessa visas upp och diskuteras 

i serierna utgör en bas för transpersoners representation i sagda serier. 

 

1.3.2 Material 

Orange Is the New Black (2013) utspelar sig i nutid, i ett kvinnofängelse vid namn Litchfield 

i USA och vi får följa en vit medelklasskvinna som ska sitta i fängelse för första gången. På 

samma fängelse finns en svart transkvinna vid namn Sophia Burset som är den karaktär i 

serien som är huvudpersonen i min analys av serien. Jag har valt henne som föremål för min 

analys på grund av att det är den enda transkaraktären som presenteras. Det brott Sophia 

begått - kreditkortsbedrägeri – förklaras och hurdan hon är nu när hon sitter i fängelse visas 

också. Hon arbetar under sin fängelsetid som frisör på Litchfield. Varje avsnitt kretsar kring 

en särskild karaktär. Detta är generellt en av kvinnorna i fängelset och/eller ett tema (till ex-

empel kärlek, familj, pengar). Under varje avsnitt får vi följa vad som händer dem just nu på 

fängelset, lära känna den karaktären och lära oss om deras bakgrundshistoria. Orange Is the 

New Black har i dagsläget fyra säsonger med 13 avsnitt i varje säsong. Varje avsnitt är 59 mi-

nuter långt. Serien är ännu inte avslutad. 

Transparent (2014) utspelar sig också i nutid och historien kretsar kring en äldre, judisk 

transkvinna och hennes familj. Transparent är inte en serie enbart om en förälder som är 

trans, men den aspekten utgör en stor del av det, precis som titeln antyder. Hon, Maura 

Pfefferman, bestämmer sig för att komma ut som transperson och kvinna, framförallt till sina 

tre barn Sarah, Josh och Ali och börja leva öppet som kvinna. I serien får vi följa Maura i nu-

tid men vi får också se många tillbakablickar på hennes liv innan hon bestämt sig för att 

komma ut. Transparent består av tre säsonger med tio avsnitt i varje säsong. Varje avsnitt är 

30 minuter långt. I likhet med Orange Is the New Black så är den ännu inte avslutad, utan 

(åtminstone) ännu en säsong kommer att sändas. 

En skillnad mellan de två olika karaktärerna är dock att Sophia Burset spelas av Laverne 

Cox, som är en kvinna och dessutom transperson, medan Maura spelas av Jeffrey Tambor, 

som är en man och cisperson. Laverne Cox som spelar Sophia Burset har hyllats för sin in-

sats, och har blivit uppmärksammat både som skådespelare, som svart kvinna och som 

transperson och aktivist (The Guardian 2015). Jeffrey Tambor har också blivit hyllad för sin 

skådespelarinsats och vunnit två Emmys för rollen som Maura, men också kritiserad av an-

ledningen att han är en man som spelar en kvinna. En cisman som spelar en transkvinna är 

inte ett ovanligt fenomen, inte heller är en cisperson som spelar en transperson ovanligt. Det 

är generellt också en man som spelar kvinna eller en kvinna som spelar en man. Detta är ett 

fenomen som i allmänhet möter kritik från framförallt transaktivister, även svenska sådana 
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(se exempelvis: Lundberg 2015a, Lundberg 2015b, Lundberg 2016, Almestad 2014, Ram-

nehill 2014, Blanco 2015).  

Genom användandet av Orange Is the New Black och Transparent som föremål för min 

analys så menar jag givetvis inte att de är representativa för all fiktion som innehar huvudka-

raktärer som är trans. Det finns många sådana sedan många år tillbaka, men framförallt nu-

tida. Andra exempel på verk med stor spridning kända transkaraktärer är The Danish Girl 

(2015), Boys Don't Cry (1999), Sense8 (2015-), Transamerica (2005), Dallas Buyers Club 

(2013), Nånting Måste Gå Sönder (2014). De flesta av de karaktärer i dessa verk som är 

transpersoner är transkvinnor och de flesta spelas av cispersoner. De två undantagen som 

finns bland de jag just räknat upp är Sense8 (2015-) och Nånting Måste Gå Sönder (2014) 

som båda innehåller karaktärer som är trans och spelas av transpersoner. Anledningen till att 

jag valt just de två tv-serierna jag valt är att de båda skildrar ungefär samma tidsperiod 

(2013–2014), utspelar sig i samma land och det faktum att de båda är flerfaldigt prisbelönta 

och nominerade serier (Emmys.com 2017). De har också fått stor spridning och uppmärk-

sammats mycket i Sverige. Dessutom är karaktärerna som jag valt att följa två väldigt olika 

karaktärer på flera plan vilket utgör en bra grund för att kunna jämföra de två. 

 

1.3.3 Reflexivitet 

Ingen kan vara fullständigt objektiv och det är självklart sant även i akademiskt skrivande. 

Mitt material har påverkats av kultur som jag tidigare i mitt liv kommit i kontakt med i form 

av till exempel andra tv-serier, filmer, tidningsartiklar och dylikt. Det i sin tur påverkar till 

exempel vilka skådespelare och vilka fiktiva verk jag känner till sedan tidigare, och därför 

också det som jag valt att skriva om (Davis 2008:5). Till exempel har jag sett serien Orange 

Is the New Black flera gånger tidigare och jag har sett mer än den enda säsongen jag analyse-

rat. Detta är dock mitt första möte med serien Transparent. Detta gör dels att jag sedan tidi-

gare har gjort en analys (även om den inte varit en så noggrann och i viss del omedveten) av 

den serie jag sedan tidigare sett. Det kan vara en fördel då jag hunnit smälta mycket och fun-

derat på teorier och dylikt. Att inte ha sett Transparent kan dock även det vara en fördel då 

jag ser den med helt nya ögon och har möjlighet att applicera en kulturanalytisk blick redan 

från början. Det är dock lite av en utmaning i att inte låta min egen förkunskap om det här 

området färga min analys. Då detta är ett område jag är intresserad av så har jag redan for-

made åsikter i vissa frågor (Davis 2008:3). Att vara reflexiv innebär alltså för mig att vara 

medveten om eventuella undermedvetna tankar som kan färga min analys. Å andra sidan så 

underlättar det såklart också att jag finner ämnet intressant då jag har innan skrivit om när-

liggande ämnen och det i sin tur innebär erfarenhet av att arbeta med frågor rörande trans-

personer. Detta innebär också att jag tidigare gjort analyser av liknande scenarion som i 

denna uppsats vilket kan underlätta för att kunna göra en djupare analys. 
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1.4 Tidigare forskning 

 

Mycket har skrivits om transpersoner: i Sverige och Norden finns Signe Bremers Kroppslin-

jer: kön, transsexualism och kropp i berättelser om könskorrigering (2011) men också andra 

verk som beskriver transpersoners upplevelse av transvården och bemötande de får där. Pe-

nis as risk. A Queer Phenomenology of two Swedish transgender women's narratives on 

gender correction (2013) och Patienten: Vårdar du patienten eller normen? Om sjukvår-

dens möte med transpersoner (2013) är andra exempel på verk av Bremer inom samma om-

råde. Andra som skrivit om detta är Ida Linander, Erika Alm, Anne Hammarström och Lisa 

Harrysson i Negotiating the (bio)medical gaze: Experiences of trans-specific healthcare in 

Sweden. Detta innefattar också hur vårdpersonal (men såklart även andra) behandlar trans-

personer och hur de förväntas uttrycka sin könsidentitet. En stor del av den tillgängliga litte-

raturen om transpersoner har ett tydligt fokus på vård och väldigt lite på fiktion. Om tv-

serierna som jag behandlar finns också väldigt mycket skrivet; om kvinnor i fängelse, om 

svarta kvinnor i media, marknadsföringsstrategier för Orange Is the New Black, föräldraskap 

hos transpersoner och att komma ut som transperson i fiktion. Exempelvis Representing Us 

All? Race, Gender, and Sexuality in Orange Is the New Black (2015) skriven av Michael Ro-

bert Chavez behandlar representation i serien, men behandlar fler aspekter än vad jag gör. 

Han berör transaspekten, men inte särskilt ingående. Där man finner en väldigt stor del av 

forskningen rörande transpersoner, representation och framställning av dem i media är i 

kandidat- och masteruppsatser från Sverige och Norge. Det till synes stora intresset i Norden 

för ämnet har manat mig att undersöka ämnet från ett nordiskt perspektiv. Exempelvis Hbt i 

media - en kvantitativ innehållsanalys av ett antal svenska och nya zeeländska dagstid-

ningars presentation av homo-, bi-, och transsamhället av Gustav Sandstedts kandidatupp-

sats Nye (trans)fortællinger – En narratologisk undersøgelse af repræsentationen af trans-

identitet og køn i (tv-)serierne Transparent, Orange Is the New Black og Sense8 skriven av 

Stine Ella Jørgensen. Den som liknar mest min egen uppsats är Jørgensens då hen skriver 

om de flesta temata jag skriver om. Hen gör dock andra slags analyser och utforskar manlig-

het i stor utsträckning vilket jag inte kommer gå in på. 

Det är nästan förvånansvärt lite som skrivits om just representation av transpersoner, 

både i fiktion och i facklitteratur av vilket är en av anledningarna att jag vill utforska detta. 

Denna forskning är en värdefull källa för min uppsats då det dels visar vilka områden som 

idag undersöks utifrån ämnen rörande transkvinnor, transpersoner och hbtq-personer. Jag 
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tror att denna uppsats kan bidra till en förståelse av vikten av representation för minoritets-

grupper och ett väl behövt inlägg i den relativt nyfödda diskussionen om transpersoner. 

 

 

1.5 Disposition 

I kapitel två, Kvinnlig på rätt sätt så undersöker jag kroppen, hur den diskuteras och beskri-

ver hur den porträtteras i båda serierna, hur man visar vad dessa transkvinnor måste lära sig 

om kvinnlighet. Jag tar upp vad som anses vara för kvinnligt men också det som inte anses 

tillräckligt kvinnligt, både rörande sina egna kroppar men också hur de smyckar sig själva på 

olika sätt. I det tredje kapitlet, Att vara en avvikelse, diskuterar jag hur transkvinnor görs till 

avvikelser. Dels genom att bli utpekade som perversa och konstiga men också genom att 

"tvingas" komma ut ur garderoben. I den avslutande diskussionen blickar jag utåt och framåt 

och resonerar kring hur dessa porträtteringar av Maura och Sohpia får dem att framstå, samt 

vad detta kan innebära för transpersoner i stort. 
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2. Kvinnlig på rätt sätt 
 

 

Det faktum att könsroller existerar och att de söker att diktera människors beteenden, utse-

ende och intressen är knappast okänt. Att försöka uppfylla de roller som existerar kan vara en 

utmaning för både transpersoner såväl som cispersoner. Att vara känslig och känslosam som 

man, att vara högljudd och ta upp mycket plats som kvinna är båda saker som kan komma att 

ifrågasättas av omgivningen och ibland få allvarliga konsekvenser. I det här kapitlet utforskar 

jag hur det kan se ut när transpersoners kroppar och kläder ställs i fokus. 

 

 

2.1 Den okvinnliga kroppen 

 

Kroppen är central på många sätt i transpersoners historia. Könsdysfori är vanligt förekom-

mande bland transpersoner, det är något som innebär att när den fysiska kroppen inte känns 

rätt, det skapar obehag (Socialstyrelsen 2015:3). Obehaget kommer från att det yttre inte 

matchar med hur personen upplever att det ska se ut, att det inte matchar med deras kön. 

Fysiska attribut så som genitalier, bröst, kroppsform, ansiktsbehåring är så väldigt starkt 

sammankopplade med vilket kön du har att det blir en betydande del av det eget upplevda 

könet. Det är just sådana attribut som ofta förstärker och orsakar könsdysfori. Könsdysfori 

har inte bara med den egna kroppen att göra så annat som utgör en persons utseende också 

kan påverka det. Kläder är något som för en själv och för andra som ser en skapar förståeliga 

kroppar (Butler 1990:279). Kulturella koder knyter vissa typer av kläder och färger till vissa 

typer av kroppar. Blått och grönt, skjorta och slips är alla exempel på sådant som förknippas 

med män. Bärandet av dessa kan göra att omgivningen men också personen i fråga ser denne 

som mer maskulin. Därför kan även kläder bidra till eller minska könsdysfori. 

Efter1 att det visats att Sophia arbetar som brandman när hon fortfarande levde som man 

får vi se henne gå genom ett omklädningsrum med vita väggar, vitt och blått golv med ljust 

blå klassiska omklädesskåp. Kläderna alla männen bär är marinblå, löst sittande fritidsklä-

der. Omgivningen är ganska enkel, odekorerad, och fylld av ting som representerar tradition-

ellt maskulin estetik. i hör ingen bakgrundsmusik utan bara männen i omklädningsrummen 

som pratar i bakgrunden. Kollegor till henne sitter på bänkar och pratar högljutt, skrattar 

högt åt sexskämt och svär titt som tätt. Det målas upp en tydlig bild av stämningen och det är 

faktum att det är ett manligt utrymme med män är omöjligt att missa. Hon äntrar ett bad-

                                                           
1 Från: Orange is The New Black, avsnitt 3: “Lesbian Request Denied” 
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rum, stänger dörren och börjar klä av sig. Tittaren är ännu inte varse om varken hennes 

namn eller att det vi tror är en man egentligen är Sophia. Hon tar av sig tröjan och det som 

tidigare kunnat anas från Sophias påklädda kropp bekräftas av det som denna akt avslöjar: 

hennes kropp som ser ut som hur en mans kropp förväntas se ut. En ganska bred, lite grov 

kropp. Det finns två saker som signalerar att Sophia är en man. En av dessa är alla de symbo-

ler i omgivningen jag beskrivit som symboliserar manlighet som i sin tur berättar att alla som 

vistas här är män (jfr. Hall 1997:10). Den andra är att hon under sina kläder besitter en man-

ligt kodad kropp. Viktigt här är alltså att, såvida tittaren inte känner igen Sophias ansikte i 

brandmannen så går det ännu inte att veta att detta är Sophia. Så såvitt vi vet ser vi en man 

klä av sig och bekräftelsen i detta kommer när hon börjar ta av sig tröjan och vi ser en mage, 

men sedan möts vi av en cerise bh i spets som pryder hennes bröst.  

Samtidigt som hon börjar klä av sig börjar även låg, långsam bakgrundsmusik med var-

samma doa-körer spelas. Stämningen ändras kvickt från den manliga, bullriga till något 

mjukt och intimt. Det är uppenbart att hon inte “fyller ut” bhn hon har på sig så som vi är 

vara att se bröst i en bh göra. När hon fortsätter och tar av sig byxorna ser vi ett matchande 

par spetstrosor, också de i cerise. Valet av underkläderna som nästan skriker “femininitet” i 

vårt ansikte mot den manligt kodade kroppen ser jag som ett försök att chocka publiken. Det 

är oväntat, och att se “kvinnliga” underkläder på en manligt kodad kropp är något som sna-

rare brukar användas för att chocka, som ett skämt (Rosenberg 2000:9f). Den skarpa och 

väldigt kvinnligt kodade färgen mot hennes lite grövre, mörka kropp och nakna hud är ett 

dramatiskt uttryck. Avslöjandet i sig sker odramatiskt och snabbt: det är en fråga om sekun-

der då hon byter om, och efter detta sker inget dramatiskt. Inga chockade utrop eller ord eller 

någon reaktion alls. Ingen utom tittaren, men för tittaren blir avslöjandet av denna dolda 

aspekt av hennes identitet dramatisk. Inte bara är dessa underkläder en kontrast mot hennes 

kropp men hela hennes nuvarande omgivning. Att göra ett på detta sätt dramatisk avslöjande 

av hennes identitet, hennes könsuttryck som avviker från normen, ställt mot hennes kropp är 

väldigt typiskt (Rosenberg 2002:153f). Kvinnliga underkläder på en manskropp är snarare 

någonting skandalöst, konstigt, roligt, eller kanske perverst. Att iklä sig "det andra könets" 

kläder, framförallt som man anses nedvärderande och konstigt (Rosenberg 2000:9f). Att det 

anses konstigt kan vi se orsaker till i den heterosexuella matrisen; hennes kropp anses vara 

den av en man och män ska inte se ut som kvinnor, de ska åtrå kvinnor (Butler 1999:24f). 

Inte bara ska de göra det, de ska också komplettera det feminina hos kvinnan med manlighet. 

Sophia bryter mot detta redan nu genom att bära det som en kvinnlig partner anses ska göra. 

Hon klär på sig sitt ombyte väldigt snabbt och lämnar toalettbåset. 
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I den direkt angränsande scenen får vi se Sophia2 tvätta händerna i ett handfat och be-

trakta sitt ansikte i spegeln samtidigt. Jag anser att det här stycket fungerar som en fortsatt 

förklaring av vem det är vi betraktar. Hon granskar sitt ansikte, känner på det med händerna, 

inspekterar. Sophia känner på sin käklinje medan hon fortsätter att titta på den i spegeln. 

Hon drar lite i huden och slätar ut den som för att se hur hon skulle se ut om hennes ansikte 

betedde sig så. Det här tolkar jag som ett väldigt kvinnligt beteende, att önska att hon såg 

annorlunda ut och att dessutom manipulera ansiktet för att undersöka hur det skulle vara. 

Det antyder en fåfänga och önskan om skönhet som ofta förknippas med kvinnor snarare än 

män. Hon böjer ansiktet ned och när hon rätar upp huvudet igen får vi se Sophia i nutid på 

fängelset. Hon tittar sig själv i spegeln igen. Det är återigen en granskande blick, men inte på 

samma sätt som tidigare. Här spelar man, i min uppfattning, på kontrasten mellan det man-

ligt kodade i hennes ansikte, det faktum att det väldigt uppenbart är samma person som ser 

drastiskt annorlunda och mycket mer feminin ut. Detta är hur de förklarar att Sophia är 

trans, det är så här författarna har bestämt att hon ska "komma ut" för tittaren. Vi får se när-

bilder på när hon applicerar eyeliner, och i bakgrunden är “mjuk” musik. Hon blandar rött 

Kool-aidpulver3 med vad vi kan anta är vaselin eller något liknande i ett lock med hjälp av en 

tops, sedan applicerar hon blandningen på sina läppar. Även detta är filmat på väldigt nära 

håll. Vi får alltså se vad vi kan anta är hennes morgonrutin, hur hon blandar dessa saker, hur 

hon omsorgsfullt sminkar sig, hur “kvinnligt” hon beter sig, med tydlig fokus på varje enskilt 

steg. Utan kulturella koder som berättar att kvinnor förväntas vara mån om sitt utseende 

hade det inte gått att läsa detta som ett kvinnligt beteende (jfr. Hall 1997:3f). Fokuset på den 

här ritualen kan fungera som ett uppradande av sådant som presenteras som bevis på hennes 

kvinnlighet: hon vet hur man gör dessa saker och det finns inget i scenen som jag tolkar som 

åtlöje av det faktum att hon gör dessa väldigt typiskt feminina saker. Eftersom hon känner 

till, och utövar dessa är hon feminin och hennes personliga preferenser för sitt eget utseende 

hänger ihop med vad som förväntas av henne baserat på genus. 

Mauras kvinnlighet ”bevisas” också, men snarare i hennes villighet och vilja att lära sig att 

se ut som en kvinna. I en scen får vi se då Maura4 inte så länge sedan flyttat till ett område 

som är tätt befolkat av andra hbtq-personer. Vi befinner oss i hennes nya lägenhet. Hennes 

relativt nyfunna vän, Davina, som också är en transkvinna har kommit till henne för att 

hjälpa Maura att med hennes första löshår som hon ska ha istället för peruker som hon alltså 

burit tidigare. Maura sitter i en stol och Davina som stor upp bakom henne fäster löshåret i 

hennes vanliga hår. Under tiden håller Maura upp en handspegel och granskar sig själv och 

sin nya frisyr i den. Precis som Sophia så betraktar hon sig själv på ett sätt i spegeln som är 

                                                           
2 Från: Orange Is the New Black, avsnitt 3: “Lesbian Request Denied” 
3 Kool-Aid är en artificiellt smaksatt dryck som säljs i pulverform. Detta pulver är väldigt pigmenterat 
och blandat med vaselin eller dylikt används det ibland som läppstift eller läppglans 
4 Från: Transparent, avsnitt 4: “Moppa” 
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granskande, kritiskt, som förknippas med kvinnlighet. De diskuterar hur det ser ut när Da-

vina ställer sig framför Maura och för hennes ben mot varandra, så att de stängs och Mauras 

knän rör vid varandra. Davina: 

 

Listen, can we just… close up shop here a little bit. The knees... your male privilege is 

leaking all over the place. And you... but you don't have to slouch. Keep yourself up. It's 

called femininity. (Maura sätter sig rakare i stolen och slappnar av lite i axlarna) Yeah. Let 

me fix your walk. 

 

Vi får kort se henne instruera Maura i hur hon ska gå på ett feminint sätt. Davina, en trans-

kvinna som levt öppet som kvinna längre än vad Maura har tagit på sig som uppgift att "fe-

mininisera" Maura. Inte bara göra mer feminint, utan alltså explicit "fixa" det. Laga, rätta till, 

ändra hennes invanda, maskulina gång för att bli mer kvinnlig Hennes hår, hennes hållning, 

kroppsspråk och gångstil. Davina inte bara erbjuder Maura sin hjälp, hon närmast prackar på 

henne den. När hon säger "your male privilege is leaking all over the place" så är det ett 

skämtsamt sätt att göra Maura medveten om att hon sitter på ett maskulint sätt. Eftersom 

Maura dessutom är något av en äldre kvinna måste hon vara särskilt försiktig med hur hon 

framställer sig själv. Att vara äldre och uppföra sig på eller se ut som man gjort när man var 

yngre kan nämligen ge upphov för att man anses orespektabel (Andersson 2010:96f). Att som 

kvinna sitta med benen för långt isär kan skapa ett intryck av en manlig sexualitet. Vad jag 

menar med det är dels att det är en mer typiskt manlig pose, men också att den kan upplevas 

som sexuell och vulgär på grund av det till synes oblyga sättet att dra uppmärksamhet till 

skrevet. Att på det sättet porträttera kvinnligt genus och en högre ålder rimmar illa om 

Maura vill passera som kvinna och dessutom en respektabel sådan (jfr. Ambjörnsson och 

Jönsson 2010:14ff). När hon dessutom är trans och till och med en äldre transkvinna riskerar 

hon att anses omogen, okvinnlig, kanske till och med representationen av henne är en som 

ser opålitlig genom att föra sig på ett typiskt manligt sätt (Rosenberg, 2000:25). 

Återigen visas Sophias avklädda kropp5, men den här gången är hon inte dold i omkläd-

ningsrummet. Nu står hon i enbart trosor i det gemensamma badrummet och det är tydligt 

hur annorlunda hennes kropp ser ut: hon är överlag mindre, smalare, men med större, run-

dare bröst. På grund av hur Sophias kropp nu ser ut, alltså feminin och överensstämmande 

med bilen av hur en kvinnlig kropp ser ut (jfr. Butler 1999:22). Denna gång är de inte täckta 

av en bh. Hon granskar sig själv i spegeln, vrider och vänder på sig, studerar sig själv från 

flera olika håll. Denna scen påminner mycket om då hon tidigare granskade sig själv i spegeln 

då hon fortfarande levde som man. Det påminner så pass mycket om den tidigare scenen att 

jag skulle säga att de är jämförande för att, som så många gånger med Sophia, visa på kon-

                                                           
5 Från: Orange Is the New Black, avsnitt 3: “Lesbian Request Denied” 
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trasten mellan det manliga och det kvinnliga. Den här gången suckar hon inte efter att ha 

betraktat sig själv och gör det dessutom öppet, inte instängd på en toalett. Det som visas är 

nu alltså att hon inte längre är missnöjd, och hennes kropp är samhälleligt förståelig som 

kvinnlig. Då könsdysfori mest troligt var det som gjorde att hon förändrat sin kropp kan jag 

rimligtvis anta att hon inte längre lider (så mycket) av det då hennes kropp nu ser ut på ett 

sätt som gör henne begriplig. Hennes yttre stämmer nu med hennes genus och inte bara blir 

hon begriplig som kvinna för andra men också för sig själv. Även hon lever nu mer i linje med 

den heterosexuella matrisen då hennes kropp nu är till synes "rätt" sorts kropp (jfr. Am-

björnsson 2006:117). Hon börjar klä på sig. 

 

 

2.2 Att iklä sig för mycket eller för lite kön 

 

Balansen mellan att vara för maskulin och för feminin är ofta problemet för transpersoners 

förmåga att bli sedda som det genus de har. Problemet kan också te sig, som jag nu kommer 

förklara och beskriva, i att det finns så många olika sätt att uttrycka kön. Dåtid.6 En kvinna 

håller händerna framför ögonen och säger “I can’t take it! Can I open ‘em?” Kameran svänger 

runt och vi får se vad hon kommer se när hon öppnar ögonen: en helkroppsvy av Sophia i 

kort hår och hårband. I övrigt har hon bruna cowboyboots på sig, en minikjol i denim som ser 

ut att vara avklippt nedtill. Ett brunt linne med blommor skapade av paljetter i starka och 

klara färger. Hennes axlar ser uppdragna ut vilket gör att hon ser lite stel ut. Det är en up-

penbart mer maskulin pose än vi tidigare i serien fått se henne ha, som ökar kontrasten mel-

lan de väldigt feminina kläderna hon har på sig och den manligt kodade kroppen. Hon ser 

glad, men osäker och lite obekväm ut. Vi kan anta, i och med "avslöjandet" vi får se, förvänt-

ningen som Crystal uttrycker att det är första gången Crystal ser Sophia klädd på detta viset. 

Den andra kvinnan, Crystal, hennes fru, tittar på Sophia och följande konversation utspelar 

sig mellan dem: 

 

Crystal: Oh my God. 

Sophia: Good or bad? 

Crystal: Not good. You look like Hannah Montana. That skirt is… 

Sophia: I thought it was so cute. That’s what happens when I shop for myself. It’s ‘cause I 

never got to be a teenage girl. 

Crystal: And you never will be. You should be dressing like a classy grown-up lady. 

Sophia: You think I’m classy? 

Crystal: Can’t have my husband walking ‘round looking like a $2 hooker. 

                                                           
6 Från: Orange Is the New Black, avsnitt 3: “Lesbian Request Denied” 
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Crystal, en kvinna som levt som just kvinna i hela sitt liv, anser och berättar för Sophia att 

hon både ser ut som en tonåring och en billig prostituerad samtidigt. Hennes kläder är både 

för avslöjande och barnsliga på en och samma gång. En "vanlig" tonåring är ganska medveten 

om sin egen klädsel men har inte en särskilt stor budget, i likhet med en så kallad "billig pro-

stituerad". Detta resulterar i vad vi får anta är kläder som ser "billiga" ut. Alltså enkla, sämre 

kvalitet, massproducerade - egenskaper som kläder som inte kostar så mycket ofta har. Klä-

derna hon valt ut till sig själv sänder fel signaler helt enkelt (jfr. Ambjörnsson 2011:20). Alltså 

utgör klass en viktig komponent i hur Sophia presenterar sin femininitet på "fel" sätt. Hon 

ska se "classy" ut, säger hennes fru, alltså smakfull och inte i billiga kläder. Att utstråla smak-

fullhet och att ha rätt stil är viktigt för att passera (Rosenberg 2010:93f). Hon lär Sophia vil-

ken typ av kläder, och i sin tur, vilken typ av kvinnlighet som passar sig i vilken ålder. Precis 

som Davina hjälper Maura att "bli kvinnlig" genom att berätta hur man gör det, hur man ska 

göra och se ut för att överensstämma med samhällsbilden av att vara kvinnligt. Inte bara Da-

vina försöker hjälpa Maura med det, utan vi får även se ett tillfälle då hon är inne på ett ho-

tellrum med en bekant som hon delat sin hemlighet med.7 

De har båda två, i hemlighet, klätt upp sig och ska för första gången få se varandra så som 

de vill se ut: feminina, i kjol, i klänning, i långt hår, smink och smycken. Vännen, som här 

kallas Marcy, gör en plötslig, men förväntad ingång in i hotellrummet, ut från badrummet. 

De diskuterar kort hur den andre ser ut, mest i form av att de fnittrar åt allt, men också i form 

av beröm. Marcy snurrar på lätta steg försiktigt på stället, som för att visa upp sig. Hon 

sträcker sedan glatt men försiktigt fram handen mot Maura och då utspelar sig följande kon-

versation som Marcy börjar: "Hello, I'm Marcy." Marcys röst är aningen ljusare än då vi fått 

höra den i tidigare scener. Hon anstränger sig för att låta mer feminin. Hon sväljer, men för-

söker se avslappnad ut och väntar på svar. Maura svarar, "Hi, I'm Daphne Sparkles." Även 

Mauras röst är aningen ljusare än då hon talat tidigare. Så fort Maura presenterar sig släpper 

Marcy hennes hand, andas in och håller andan lite, som om hon väntar på något, kisar lite 

med ögonen, men säger inget. Mauras leende försvinner med ens då hon förstår. Maura: 

"You hate it." Hennes röst är nu mörkare, djupare, mer maskulin och hon låter besviken, 

kanske irriterad. "I get it, no, you don't like it." Hon har slutat anstränga sig för att låta femi-

nin. Förtrollningen av att få klä upp sig, se ut som hon vill och känner sig bryts när Maura 

förstår att det inte är tillräckligt bra på något vis. Marcy försöker förklara vad det är hon me-

nar: 

 

No, no, I..., (börjar hon säga medan Maura fortfarande pratar.) It's just... It's just too... 

                                                           
7 Från: Transparent, avsnitt 4: ”Moppa ” 
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It's... It's... Strippery. I'm sorry. But it's not right. You need something... elegant. (Marcy 

tar en lång paus och säger sedan med stort allvar i sin röst:) You're Maura. 

  

Som historien redan förtäljt så vet vi redan att det var det namnet hon i slutändan bestämde 

sig för. Det är inte samma sak som att "klä sig som en billig prostituerad" som att välja ett 

namn som låter som ett en strippa använder sig av. Båda de sakerna är saker som vi förknip-

par med femininitet. Det är en väldigt sexuell typ av kvinnlighet, men i likhet med när Sophia 

är för kvinnlig när hon klär sig som en tonåring och en billig sexarbetare, också barnslig. 

Glittrigt, skimrande, sexuellt, namnet Sparkles och färgglada paljetter. De uppmanas till att 

vara eleganta och ”classy” (jfr. Rosenberg 2010:93f). Det är ett tydligt gemensamt tema även 

om det om det tar olika uttryck: deras version av kvinnlighet sticker ut för mycket och lever 

inte sina liv som det sätt som förväntas (jfr. Ambjörnsson och Bromseth 2010:205). Det är 

inte enbart transkvinnor som kan utöva kvinnlighet på "fel" sätt såklart, utan även ciskvinnor 

blir instruerade i konsten att vara kvinna. Ett tillfälle8 jag anser att det blir tydligt är när 

Maura och två av hennes döttrar får makeovers i ett shoppingcenter. Den yngsta, Ali, klär sig 

i generellt ganska dova färger, löst sittande kläder, bär inte smink och använder inte accesso-

arer. Dessa makeovers de får innebär att de blir sminkade och Ali insisteras på att enbart ha 

foundation och puder på. Mannen som sminkar henne frågar flera gånger om hon kanske 

skulle vilja ha mer "färg", alltså till exempel rouge eller bronzer i ansiktet och frågar till och 

med lite bedjande "Are you sure I can't do the eyebrows?" "No." "'Cause I just" Ali avbryter 

honom och säger återigen nej. Ali har ganska stora, mörka och lite buskiga ögonbryn. Det är 

tydligt att de inte är plockade eller ansade eller vad nu mannen än skulle önska att han fick 

göra med hennes ögonbryn. Ali har en kvinnlig kropp, inte en normsmal, typiskt attraktiv 

kvinna, men väldigt tydligt en person med en feminin kropp. Hennes porträttering är mycket 

tydligare maskulin än de flesta andra kvinnor i serien och absolut mer maskulin än Maura. 

Den sticker ut och hon avviker från den heterosexuella matrisen till den grad att mannen i 

affären blir synligt obekväm och illa till mods (jfr. Ambjörnsson 2006:114). 

 

2.2.1 So when are you going to start dressing like a woman? 

Maura är på ett möte på ett ’LGBT-center’9. Hon berättar om det som under dagen hänt: 

hennes dotter kom på henne iklädd ”kvinnokläder”. Mötet är för transpersoner, vilket inte är 

något som faktiskt berättas, vi får inte se en skylt, ingen säger det rakt ut. Men när en av dem 

talar, håller flera ofta med antingen genom att skaka på huvudet, eller humma till svar eller 

dylikt. Detta talar för att de delar samma upplevelser och kan relatera till den talandes upple-

velse, vilket i sin tur indikerar att mötet är för transpersoner. 

                                                           
8 Från: Transparent, avsnitt 4: ”Moppa”  
9 Från: Transparent, avsnitt 2: “The Letting Go” 
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Alla på mötet klär sig väldigt "passande" för sitt kön. De flesta som uppfattas, baserat på 

deras utseende, vara kvinnor klär sig väldigt typiskt kvinnligt. Klädesplagg med färg, alltså 

klara, men oftast subtila färger. Inga skrikiga, grälla färger. Flera har klänning och flera har 

kjol, stylat hår, medellångt till långt, smink och smycken. De har också typiskt kvinnligt 

kroppsspråk. Jag ser ingen som inte sitter med benen i kors eller med knäna tätt mot 

varandra, händerna i knäet. Ganska typiskt kvinnligt, att sitta på ett sätt som gör att man tar 

upp så lite utrymme som möjligt. Det som dock kan anses vara den färgen som förknippas 

starkast med kvinnlighet, rosa, syns knappast till bland kvinnorna. Att inte vara för feminin 

är något som de till synes känner till och vet hur de ska klä sig och se ut för att bli tagna på 

allvar som kvinnor (jfr. Ambjörnsson 2011:3). Männen, å andra sidan, särar på benen, sitter 

ibland lite hukade framåt och inte med benen korsade. De tar upp märkbart mer plats, även 

om de inte verkar intränga på någon annans personliga utrymme. De har kort hår, sparsamt 

med smycken, nån mössa, sobra färger på kläderna. Bland klädesplaggen de har på sig finner 

vi skjortor, t-shirts, byxor.  Könsnormerna syns särskilt starkt här och det är tydligt hur strikt 

de flesta på mötet förhåller sig till dem. Om det är medvetet eller omedvetet, för att de vill 

eller för att de känner sig tvungna är såklart omöjligt att säga enbart baserat på den korta tid 

som man får betrakta dem alla då väldigt få av dem pratar. Eftersom de är medvetna om att 

deras genus inte stämmer överens med deras kroppar så är det möjligt att de försöker extra 

hårt för att följa de normer som finns rådande kön, för att framstå som att de inte ”stör” den 

heterosexuella matrisen (jfr. Butler 1999:45f). Vikten av att klä sig på "rätt sätt", i linje med 

de rådande normerna för sitt kön för att vara trovärdig och bli accepterad blir väldigt uppen-

bar i en upplevelse Laura Jane Graces, en sångare i ett amerikanskt punkband som kom ut 

som trans 2012, beskriver. I sina memoarer berättar hon om att övertyga sin psykoterapeut 

att hon var säker på att hon var kvinna. Hon får själv insikt om det faktum att hon inte följde 

de normer som finns för hur kvinnor, och framförallt transkvinnor ska klä sig under den pro-

cessen. 

 

He wanted to see "proof". I'd show up for the session and he would ask, "So when are you 

going to start dressing like a woman?" My heart would sink. "These are women's jeans, 

this is a woman's shirt. I can't make my hair grown any faster!" I wanted to shout back, 

but couldn't because I would blow my chances of getting hormones. It was absurd that 

just because I wanted to be a woman, that I no longer wanted to wear black clothing and 

would adopt perfume and frilly dresses." Then it finally clicked for me. The therapist just 

wanted to see me in a wig, mascara, and high heels. He needed to see what he thought a 

woman should look like, and his idea of femininity. So at our next meeting, I did just that. 

I played his game, I showed up wearing an A-line dress from the Gap and high heels. He 

immediately wrote me my letter and referred me to an edocrinologist. Simple as that. 

(Grace och Ozzi 2016:277) 
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Beviset på Graces övertygelse att hon var kvinna låg, för Graces utredare, i hur hon såg ut.  

Maura och Sophia har anklagats för att de överspelat det feminina: de har haft för feminina 

färger, för barnsligt färgglada. De har alltså inte heller bedömts som trovärdiga, men på ett 

annat sätt. De har överdrivit det kvinnliga uttrycket. I Graces exempel har hon inte varit till-

räckligt kvinnlig, hon har haft för mycket svarta kläder, för kort hår, jeans. Alla dessa har 

varit otillräckliga, trots kontexten att hon är och var sångare i ett punkband. Människor från 

den subkulturen, även kvinnor, har typiskt inte alltid långt hår, mycket färger, eller smink 

som ser ut som det förväntas att kvinnor ska ha. Med denna anekdot i åtanke kan vi anta att 

det är en av anledningarna som personerna på Mauras möte i LGBT-centret är klädda på det 

sättet de är.  

Mauras ursprungligt tilltänkta namn, Daphne Sparkles, Sophias på egen hand valda klä-

der, likväl som Alis osminkade ansikte och oplockade ögonbryn kan fungera som tecken på 

en kvinnlighet som anses otillräcklig och att du gör ditt har ett barnsligt sätt (jfr. Ambjörns-

son och Bromseth 2010:213). När en kvinna är vuxen så anses det att hon ska vet hur hon ska 

klä sig, att hon ska veta bättre än att inte ha för starka och inte för många färger, att inte 

sminka sig för mycket, inte vara vulgär och att begränsa ögonbrynens storlek på precis rätt 

sätt.  
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3. Att ses som en avvikelse 

 

Att sticka ut från mängden måste inte anses vara en negativ egenskap: det kan vara en fördel 

att vara unik om det gäller till exempel att man har en särskild förmåga. Om du däremot 

sticker ut på fel sätt eller till och med berättar varför och hur du sticker ut genom att komma 

ut ur garderoben så kan det öppna upp för alla sorters typer av kommentarer. I detta kapitel 

diskuteras olika sätt att ses som annorlunda, men också ännu värre: omänsklig, äcklig, per-

vers. 

 

 

3.1 ”Your father is a pervert” 

 

Dottern Sarah och hennes man är på tu man hand10 och diskuterar att Maura har kommit ut 

som kvinna. Sarah har generellt agerat stöttande och försöker nu förklara vad detta, att hen-

nes pappa är en kvinna, betyder och innebär för sin man. Sarahs man har just fått reda på att 

Maura nu heter Maura och att hon är kvinna. 

 

Sarahs man: Well, so the fuck what, you know? Your dad’s always been creepy, säger han 

och skrattar till lite. 

Sarah: Creepy? This isn’t about being creepy. This, this is about being in the wrong body. I 

mean, can you have a little empathy? It’s like he, it’s like he’s been hiding, he’s hiding his 

whole life. 

 

Sarahs man försöker att avdramatisera det hela med att trivialisera och nästan bortförklara 

det hela med att Maura är "lite creepy". Det är inget stort, inget att bekymra sig över, nästan 

väntat för hon har ju alltid varit så. Dock genom att säga "creepy" gör han det klart att det hur 

som helst är konstigt, kanske lite äckligt. Men det är inte heller så farligt. Min slutsats är att 

han trivialiserar det som Sarah berättat för honom för att demonstrera att han accepterar den 

nya informationen om Maura. Han gör ett försök att visa att han accepterar Maura, även om 

han inte vet vad det innebär, men gör det genom att förklara det med att hon är "creepy". Att 

vara en ”creepy” man eller kvinna för den delen för att du är svår att förstå på grund av hur 

kropp och genus presenteras är ett tecken på att du inte följt den bana som förväntas av dig i 

livet på ett eller annat sätt (Ambjörnsson och Bromseth 2010:205). 

                                                           
10 Från:  Transparent, avsnitt 2: “The Letting Go” 



   
 

 22   
 

Nicky, en av kvinnorna på fängelset klagar över att Sophia har berättat att det är en två 

veckor lång väntetid på att få en tid för färgning av Nickys utväxt på Sophias frisersalong på 

fängelset när en annan av fångarna skrattar till och utbrister "I wouldn't let that he-she touch 

my hair with a ten-foot pole." Hon får av Nicky ett svar angående Sophias roll som frisör på 

fängelset och sedan ett tillägg som lyder: "And Sophia's pole is a hole now."  Här gör Nicky en 

direkt sammankoppling av Sophias genitalier (hennes "påle" som blev ett "hål”) till hennes 

genus. Hennes "hål", alltså vagina, presenteras som ett bevis på att hon är kvinna. Det Nicky 

försöker göra är att försvara Sophias identitet och bedyra hennes kvinnlighet, genom att säga 

att Sophia faktiskt inte har en penis. Hon har haft en penis, men den finns inte kvar, hon har 

nu en vagina, ergo: hon är en kvinna. Sammankopplingen av vaginan och möjligheten att 

vara kvinna är väldigt tydlig. Hennes försvar av Sophia är att hennes kropp faktiskt matchar 

hennes genus numera och därav inte är ett hot och inte avvikande (jfr. Butler 1999:45). 

 

3.1.1 A whole other species 

En fängelsevakt vid namn George Mendez kallar Sophia för "a whole different species", alltså 

av en helt annan art vid ett tillfälle när han talar om henne. Han säger det på vad som mest 

troligt är menat på ett uppskattande och väldigt sexualiserande sätt. Varför jag antar det är 

för att innan dess så betygsätter och diskuterar han och en kollega till honom de andra kvin-

norna som går förbi, men det finns ännu en anledning som säger mig att detta är fallet. Det 

kommer att få sin förklaring allt eftersom detta scenario fortlöper. Han kallar efter denna 

kommentaren henne till sig för att hånande erbjuda henne resterna av sin hamburgare, fråg-

andes om det var länge sedan hon åt en sådan, hånandes det faktum att hon sitter i fängelse. 

När hon då skeptiskt frågar om han verkligen erbjuder henne att smaka på den så svarar han 

föraktfullt "You can suck it out of my dick". Han reagerar på hennes skepticism och avbö-

jande av erbjudandet genom att skicka ut henne från området han befinner sig. Hon går lång-

samt utan protest därifrån och nu pratar båda vakterna om henne efter hon gått. Den andra 

vakten, John Bennett, säger till George "Shit's wild, right?" och skrattar till. "Freaky. Freaky-

deaky. Freaktown." John ser uppenbart obekväm ut under denna scen. Han skruvar på sig, 

slänger ut några nervösa leenden och möter ofta in Georges blick. Han är ny på jobbet, 

kanske obekväm med hela situationen, och försöker på ett kanske lite nervöst sätt att fylla 

tystnaden som uppstått. 

 

George: "Cyborg pussy. I bet it's fucking perfect." 

John: "Don't tell me you'd hit that?" 

George: "I live in the present, not the past." 
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Bennett talar om Sophia som "freaky", alltså bisarr, underlig, kanske också lite skrämmande. 

Det är fullt möjligt att det är något han säger i ett försök att passa in eller så menar han det 

han säger, alternativt både och. I vilket fall som helst så är det för honom acceptabelt att tala 

om en av kvinnorna på fängelset på det viset, kanske på grund av att hon är trans eller så 

kanske de talar om alla kvinnor. Hur det än är så är det är ju det faktum att hon är en trans-

kvinna som de kommenterar. Hon är inte bara avvikande och konstig, utan hon tillhör en helt 

annan art än den mänskliga. George upprepar sedan denna omänsklighet när han säger att 

hon har en "cyborg pussy". En cyborg är delvis organisk materia (i detta fall människa) och 

delvis syntetisk. Kända sådana är till exempel RoboCop, Ironman, Terminator och Darth Va-

der. Här blir inte bara hennes kvinnlighet ifrågasatt eller förlöjligad, utan hela hennes 

mänsklighet. Det han faktiskt diskuterar är ju det faktum att hon har gjort plastikoperationer 

och gjort om ett könsorgan, penis, till ett annat, en vagina. Det är alltså vad George menar 

när han säger "cyborg pussy", alltså "cyborgfitta". Hon har ju inte på kirurgisk väg opererat in 

ett slags mekaniskt kön som man kan tro när han säger det på det viset. Men i henne ser Ge-

orge något utanför det mänskliga då hennes kropp fortfarande motsäger sig själv i att ”ha 

varit man” och att vara kvinna (jfr. Haraway 2003:11). 

Det är inte den enda gången som det påstås att Sophia är något utöver att vara människa, 

eller kanske inte människa alls. Vid ett tillfälle11 säger en av kvinnorna på fängelset, Tiffany, 

angående att dela en lokal med Sophia under ett projekt i fängelsets lokal för religion att "I 

don't want 'it' here" samt att hon kallar henne "an abomination", alltså en styggelse. Karaktä-

ren som anklagar henne för att vara en styggelse framstår dock som väldigt kristen och kor-

kad. Tidigare under samma scen får hon, Tiffany, frågan "[Who] The fuck are you: Joan of 

Arc?" och hennes uppriktiga svar är "No. I'm from Waynesboro. My name is Tiffany" då hon 

tror att hon bokstavligen blivit tillfrågat om hon är Jeanne d'Arc och därmed demonstrerat 

att hon inte vet vem det är. Genom bland annat detta "lär" vi oss att hon är ointelligent. Tif-

fany framstår här som okunnig och omogen i sin okunskap (jfr. Andersson 2011:96) och det 

blir därför mycket lättare att avfärda hennes glåpord. Det faktum att hon då pekar ut Sophia 

som en ”det”, en avvikelse och som en styggelse målas inte upp som en sanning eller som ett 

opartiskt, neutralt konstaterande.  

 

3.1.2 This is my father, and he is a woman 

Maura och hennes två döttrar är i ett shoppingcenter12. En av dem säger att hon är kissnödig 

och släpar med sig en väldigt tvekande Maura in på en offentlig toalett. De går alla in på da-

mernas toalett då de måste gå på toa. Samtlig dialog utspelar sig med en främmande kvinna 

inne på toaletten: 

                                                           
11 Från: Orange Is the New Black, avsnitt 5: “The Chickening” 
12 Från: Transparent, avsnitt 4: ”Moppa” 
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Främmande kvinna: Excuse me, are you a man? 'Cause this is the ladies' restroom. 

Sarah: Yeah, we're aware what it is. Thank you. 

Främmande kvinna: Sir… 

Sarah: Thank you. We're good. 

Främmande kvinna: Sir, can you hear me? Because this is the ladies' restroom, and clear-

ly that is a man. 

Sarah: This is my father, and he's a woman. And he has every right to be in this bathroom. 

Främmande kvinna: No, he does not. And you know what? I'm calling security because 

there are young women in here that you are traumatizing. 

Sarah: Oh, really? You mean the little snickering bitches over there? They look really 

traumatized. 

Främmande kvinna: You don't talk to my children that way. 

Sarah: Oh, and you don't need to talk to my father like that. 

Främmande kvinna: Your father is a pervert. 

Sarah: You are a fucking cunt!  

 

Här påstår den främmande kvinnan att, trots att Maura bär en kvinnligt kodad utstyrsel, att 

Maura är en man som gått in på damernas toalett. Transpersoner utsätts för att ständigt vara 

tvungen att komma ut, att tvingas avslöja att de är trans, och detta gäller nästan särskilt på 

offentliga toaletter då man genom att äntra till exempel damernas toalett påstår att man är en 

kvinna. Det är ett tydligt konstaterande, då det är allmänt vedertaget att kvinnor besöker to-

latten för kvinnor. Den främmande kvinnan säger att Maura är "clearly a man", alltså det är 

uppenbart att hon är en man. Det kvinnan ser, när hon tittar på Maura, är alltså en man 

klädd som en kvinna. Mauras svårigheter med att passera blir här uppenbara då hon flera 

gånger, av flera personer, blir felkönad, alltså kallad för och påstås vara ett kön hon inte är. 

Uppdelningen av offentliga toaletter i ”man” och ”kvinna” innebär att Maura måste till slut, 

om inte den dagen så en annan, välja en av dem att gå på. Vi vet vilka kroppar och genus som 

är välkomna i vardera rum. Trots att Maura har de feminina attribut som kvinnor brukar klä 

sig i, alltså "kvinnokläder", långt hår, smink och allt det som vi redan konstaterat förknippas 

med kvinnlighet så förnekas hennes identitet som kvinna då hennes anletsdrag "avslöjar" den 

kropp som döljer sig under hennes kläder. För kvinnan är Mauras kropp ett bevis på att hon 

inte faktiskt är inte kvinna. Trots hennes feminina yttre som starkt indikerar genus blir detta 

i kvinnans ögon fel. Att inte presentera rätt sorts kopplingar mellan kropp och genus kan bli 

skrämmande och upprörande för människor (Ambjörnsson 2006:114f). 

Mauras yngsta dotter, Ali, som har ett mycket mer maskulint uttryck - löst sittande, 

omatchade kläder i mörka färger, ostylat hår, osminkad och buskiga ögonbryn -  får dock inte 

sitt kön ifrågasatt. Hennes kropp är smäckrare och trots hennes löst sittande kläder förnim-

mer vi ett par bröst under dem, hennes anletsdrag är mindre grova och ingen påstår att hon 
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är man eller påstår att hon är pervers. Detta betyder dock inte att det är en allmänt accepte-

rad slags kvinnlighet då den inte är traditionellt begärlig för män och varken hon eller Maura 

går i linje med den heterosexuella matrisen (jfr. Ambjörnsson 2006:124f) om än på två olika 

sätt.  

En motsvarande händelse, alltså att bli felkönad, exkluderad och/eller kallad för man tar 

sig inte i uttryck på samma sätt för Sophia. Hennes kvinnlighet ifrågasätts absolut och till och 

med hennes mänsklighet ifrågasätts, som när orden "cyborg pussy" används som ett konsta-

terande om henne, men hon exkluderas inte på samma sätt från kvinnoexklusiva utrymmen. 

Till att börja med avtjänar hon sitt straff på ett kvinnofängelse och inte ett fängelse för män 

så rent logistiskt och fysiskt går det inte att exkludera henne på samma sätt. Genom detta, 

som mest troligt har sin grund i att hon genomgår sin hormonbehandling och de fysiska 

skillnaderna. De rent fysiska skillnaderna som Sophia villigt berättar om är att hon har gjort 

operationer för att transformera sin kropp samt att hon är yngre, smal och normsnygg. 

Maura är en äldre kvinna med en del lös hud, inte lika smal och anses inte lika snygg som 

Sophia. Sophia lever under andra omständigheter, hon åkte in i fängelse efter att hon tran-

sitionerat, alltså genomgått operationer och hormonbehandling och därför ser mer typiskt 

kvinnlig ut och har en mer typiskt kvinnlig kropp. Sophia ser inte bara mer kvinnlig ut, hon 

är dessutom så pass "övertygande" att hon anses attraktiv. Hennes attraktivitet gör att hon 

passerar som ciskvinna, då bilden av transkvinnor som förmedlas, alltså den av en cisman i 

en klänning, gör att vi associerar transkvinnor med något löjeväckande, roligt, äckligt, för-

nedrande. Det faktum att hon ser mer ut som vi förväntar oss att en ciskvinna ser ut snarare 

än en transkvinna gör det enklare att förstå hennes kvinnlighet. Sophias kropp är mer förstå-

eligt kvinnlig och saknar det som gör att hon ses som man vilket innebär att hon alltså passe-

rar som kvinna (jfr. Butler 1999:180). Hennes identitet anses då enklare att förstå eftersom vi 

vet vilket genus som "ska" sitta ihop med den kroppen hon nu besitter. När Maura blir ankla-

gad för att vara man på en offentlig toalett säger den anklagande kvinnan att Maura "trauma-

tiserar hennes barn" så menar hon att Maura utövar något som har potentialen att traumati-

sera barn. Hon anser att Maura är pervers och traumatiserar barn. Som jag tidigare nämnt 

ses män i kvinnokläder som en pervers företeelse och det är ingen hemlighet att det är så hon 

ser Maura: som en man i kvinnokläder (jfr. Rosenberg 2000:10). De reaktioner som Sophia 

möter signalerar inte att hon ses inte som en man i kvinnokläder, utan snarare något som 

inte tillhör mänskligheten. Trots att hon, till skillnad från Maura, har "det rätta" utseendet 

och "den rätta" kroppen så saknas förståelsen för Sophias genus. Hade hon inte genomgått 

operationer och tagit hormoner hade hon kanske förståtts som en pervers man istället. Istäl-

let så finns hon utanför den binära förståelsen för vad kön innefattar. Att se Sophia utan att 

veta att hon är en transkvinna skulle inte vara anledning till förvirring då hon kan passera 

som kvinna. Komplikationer uppstår dock när någon ser ut som att de är cis och då stämmer 
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överens med de föreställningar som finns om en ciskvinna ser ut. Kropp och genus stämmer, 

men uppenbarligen finns fortfarande något svårfångat i det, oförståeligt. Som om det ses som 

en långt gående charad då en man spelar kvinna på ett väldigt övertygande sätt. 

 

 

3.2 Komma ut 

 

Att komma ut ur garderoben är ett begrepp som låter som om en person valt att gå in i en 

garderob för att sedan konstatera för omvärlden, när de lämnar den, att de gör det. Att det är 

ett aktivt val, ett val att gömma sig för andra, att gömma en del av sig själv för att sedan av-

slöja den när man kommer ut ur garderoben. Det är absolut ett aktivt val att berätta för en 

person att man är exempelvis homosexuell, bisexuell eller trans. Det är dock något som exi-

sterar på grund av det heterosexuella- och det cisnormativa och på grund av det så blir du 

tvungen att göra detta aktiva val (Rosenberg 2010:93f).   

Maura13 som ännu inte kommit ut som kvinna för sin omgivning, har just kommit hem 

iklädd feminina kläder, peruk och smink. Hon har av misstag blivit påkommen av Sarah, sin 

dotter, iklädd detta. Hennes dotter, som alltid trott att Maura varit man är väldigt förvånad. 

De sitter nu ned på en säng och pratar och Sarah frågar Maura: 

 

Sarah: I’m sorry, I’m sorry, dad, I’m sorry, I’m just tryin’, can you just help me out here… 

Are you saying you’re gonna dress up like a lady all of the time?” (Maura skrattar till och 

skakar på huvudet medan hon klämmer fram ett par “no”. Hon stryker ömsint över dot-

terns hår) 

Maura: Honey, all my life, my whole life I’ve been dressing up like a man. This is me.  

 

Maura har planerat att komma ut, att berätta för sina barn att hon är kvinna, men det har 

tagit emot så att hon helt enkelt skjutit upp det gång på gång. Det Maura essentiellt har gjort 

är att hela sitt liv, ända sedan hon insett att hon egentligen är en kvinna så har hon "dragat" 

man. Hon har lärt sig, visserligen sedan barnsben, att klä sig som en man, gå som en man, 

prata som en man och sedan har hon använt den här kunskapen för att låtsas vara man. Hon 

säger att hon klätt ut sig till man, inte att hon nu klär ut sig till kvinna. Även Sarah tänker 

alltså, vid detta första möte med denna aspekt av Mauras identitet, att Maura är en man som 

klär ut sig till kvinna. 

Vi får aldrig se Sophia komma ut för någon, men vid ett tillfälle får vi se henne innan hon 

hamnat i fängelse då en liknande situation utspelar sig. Hon är ute med sin son och träffar på 

en före detta kollega. Den före detta kollegan, Pat, vet om att Sophia är en transkvinna då det 

                                                           
13 Från: Transparent, avsnitt 2: ”The Letting Go” 
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framkommer att hon kontaktat honom och berättat det, men han har aldrig svarat på de kon-

taktförsöken. Sophia14, som vid detta laget lever som kvinna, sitter i en affär med sin son Mi-

chael som talar med en försäljare då de letar nya skor åt honom. Den före detta kollegan 

närmar sig skoförsäljaren och börjar ställa hen en fråga, men avbryter sig själv när han ser 

Michael och börjar fråga honom vad han gör där. Sophia, som är iklädd klänning, har långt 

hår, högklackade skor och håller en handväska i knät, reser sig upp så hon blir synlig Pat. 

Han ser henne, överraskning målas i hans ansikte och han förstår med ens vem hon är. 

 

Pat: Oh, shit. 

Sophia: Hi, Pat.  

P: Shit… Uh… 

S: Yeah. 

P: I, uh… Deborah’s just doing some shopping so I just thought I’d...  

S: Did you get my letter? I was hoping to hear from you. 

P: (Skruvar på sig, undviker Sophias blick) Yeah, I was uh… I gotta go. (Han skakar 

på huvudet aningen uppgivet, säger 'hej då' till Michael och lämnar snabbt affären.) 

 

Sophia har alltså tidigare kommit ut som kvinna för Pat, men han besvarade henne aldrig när 

hon gjort det. När de nu möts i skoaffären är inte tillfället hon kommer ut för honom, men 

det här är den första aktiva responsen på det från hennes vän som hon får. Den egentliga 

första responsen hon fått då hon kom ut, via brev, har varit en avsaknad av reaktion och svar. 

Den här interaktionen skvallrar även den om hur annorlunda Sophia ser ut och hur svårt 

hennes kropp och genus är att förstå för Pat (jfr. Butler 1999:180). Även nu får hon inget di-

rekt bemötande svar i form av ord, men desto mer i ännu ett undvikande då han vänder bort 

blicken från henne, han blir uppenbart överraskad och obekväm av att se henne som hon då 

ser ut och hela mötet hålls väldigt kort då han lämnar affären snabbt. Ordväxlingen är väldigt 

kort mellan dem då han inte svarar särskilt mycket när hon pratar med honom. 

Genom att "komma ut ur garderoben" som den de egentligen är så tvingas ett särskilt fo-

kus på transpersoner, precis som med till exempel lesbiska, bisexuella och alla andra som 

tvingas gå igenom samma process. Ett fokus på den aspekten av deras identitet. Ibland fokus 

i form ett tidigare exempel: konfrontation på en offentlig toalett. Just det som queeraktivism 

och queerteori kritiserar, alltså att individen och minoriteten görs till fokus och avvikande 

och konstig. Det blir oundvikligt då att komma ut innebär att synliggöra att man är en avvi-

kelse från något slags heterosexuellt liv (Ambjörnsson 2006:52). 

  

                                                           
14 Från: Orange Is the New Black, avsnitt 3: “Lesbian Request Denied” 



   
 

 28   
 

4. Avslutande diskussion 
 

 

Det framgår för mig under skrivandet av denna uppsats att det är väldigt tydligt att mina 

båda huvudsubjekt för uppsatsen, Sophia och Maura får sina identiteter ifrågasätta eller 

missförstådda av andra människor de möter. Oavsett om det är främlingar, bekanta eller 

medlemmar från deras egna familjer. Sophia blir vid flera tillfällen förklarad som icke 

mänsklig och sexualiserad på grund av sin transidentitet. Maura får sin kvinnlighet ifrågasatt 

och blir felkönad i en mycket större utsträckning än Sophia. Hon ses av många som en man i 

klänning och den inte helt ovanliga, missförstådda bilden av transkvinnan som en man som 

tänder på att klä sig i klänning, som någonting perverst är en bild som här existerar i hög 

grad. Vid flera tillfällen visar de båda karaktärerna upp antingen kunskap om eller villighet 

att tillförskansa sig kunskap som kvinnor ofta har. Med det menar jag till exempel hur man 

sminkar sig, vikten av god hållning och vad som är smakfullt eller ej. Båda karaktärerna sex-

ualiseras men på olika sätt. Sophia som reduceras till sina genitalier och kallad "en helt an-

nan art" och Maura som gång på gång blir anklagad för att vara pervers på grund av att hon 

är en transkvinna. Ingen av dem passar in i mallen som man eller kvinna på grund av att de 

är trans och blir därför, för deras omgivning, svåra att förstå (jfr. Butler 1999:45f). 

Sättet som de scenarion som behandlar deras identitet presenteras, om det handlar om 

att komma ut, att bli exkluderade, hånade eller annat som jag tagit upp i den här uppsatsen, 

är väl nyanserat och kritiskt till de som förminskar karaktärerna. De har toner av det som 

utgör queerteorins kärna i dem. Även om de fokuserar på transkvinnorna i serien porträtte-

ras de inte som konstiga, utan snarare som missförstådda och utstötta av samhället. Jag fin-

ner inte att man försöker förklara deras existens, men snarare visa de orättvisor som de går 

igenom och porträtterar den kamp som det kan vara att tillhöra en minoritetsgrupp. När Sa-

rahs man kallar Maura för ”creepy” framställs han som osympatisk och när vakten George 

talar om Sophia med ord som ”Cyber pussy. I bet it’s fucking perfect” framstår han inte som 

att han ger henne en komplimang, utan serien gör det klart att det är ett sexualiserande av 

henne identitet som trans. 

Uppsatsen handlar om transpersoner men båda karaktärer som den följer är kvinnliga. 

Det beror delvis på att det är vanligare att se verk med transkvinnor än transmän. En anled-

ning till det kan vara att, som redan konstaterat, transkvinnor ses ofta som män i klänning 

och det är ett fenomen som är förödmjukande och roligt. Rimligtvis borde då transmän ses 

som kvinnor i kostym. Utifrån det synsättet har de som blivit tilldelade könet kvinnor mer att 

vinna på genom att klä sig i ”herrkläder” än de som tilldelas könet man vid födseln för att klä 

sig i ”kvinnokläder” blir då transmännen framstår som mer hotfulla (Rosenberg 2000:23f). 
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Transmän kan alltså uppfattas som hotfulla medan transkvinnor kan framstå som löjeväck-

ande. Anses transkvinnor kanske inneha ett större underhållningsvärde?   

Så hur spelar det här roll för representationen av transpersoner i nutida populärfiktion? 

Båda karaktärerna representeras med en rik och komplex bakgrundshistoria och ett aktivt 

känsloliv. De möter svårigheter som de hanterar på olika sätt och deras livssituationer är 

drastiskt olika. De är i min mening inte skapta ur en identisk mall, men de möter liknande 

motstånd. Motstånd i form av att de blir tvungna att komma ut ur garderoben, att bli betrak-

tad som äckliga och/eller konstiga, att klä sig på rätt sätt och att inneha rätt kropp till rätt 

genus. De är porträtterade som individer som har en del gemensamt utan att livet ser lika-

dant ut för de båda. 

Det faktum att en kvinna spelar rollen som Sophia medan en man spelar Maura är en in-

dikator på hur transpersoner ses av de som skapar serier. Sophias roll har utlysts för att spe-

las av en kvinna, precis som det görs för majoriteten av alla kvinnliga karaktärer. Vanligtvis 

söks alltså kvinnliga skådespelare för att spela kvinnor. Rollen för Maura har som bekant inte 

fyllts av en kvinna, utan av den manliga skådespelaren Jeffrey Tambor. Detta blir en man 

som ”klär ut sig” till kvinna. Är det ett scenario som vid detta laget verkar bekant? Jag näm-

ner i den här uppsatsen både Laverne Cox och Saga Becker, skådespelare och transkvinnor 

som spelat roller som just transkvinnor i film och serie. I flera andra framförallt filmer när en 

kvinna spelas av en man så är det på ett humoristiskt sätt. Eddie Muphy i The Nutty Profes-

sor (1996) och Norbit (2007), John Travolta i Hairspray (2007), Adam Sandler i Jack and 

Jill (2011). Dessa är exempel på filmer som jag alla sett innan jag hade funderat på frågor om 

representation och transpersoner och då inte sett ett problem med, eller åtminstone inte 

kunnat sätta fingret på vad som stört mig. Jag har ändå förstått att det faktum att det är män 

som spelar kvinnor är en del av det som ska göra filmen rolig. Fenomenet då en man spelar 

en kvinna är alltså inte okänt, men dessa porträtteras på ett humoristiskt sätt. Hur kvinnor 

representeras när de spelas av män kan alltså ha konnotationer som antyder att det ska ses 

som en humoristisk aspekt. Detta åsido så är det faktum att män får rollen som transkvinnor 

så ofta ett tecken på att transkvinnor ses som män. När detta sker, alltså att transpersoner 

syns på vita duken eller för de som sitter hemma i soffan, men utan att faktiska transpersoner 

är med och gestaltar och spelar dessa så får det mig att fundera på vilken skillnad denna syn-

lighet av transpersoner egentligen åstadkommit? De som får betalt, de som visas och hyllas i 

många fall ändå inte är transpersoner. Går det att lyckas i att framställa en bild av transper-

soner när de representeras av och i förlängningen i dessa fall av människor av deras ”mot-

satta” kön? Personer som dessutom vanligtvis är cis. Och vad säger det om de fall där man 

valt att berätta transpersoners historia men utan att blanda in transpersoner i det hela? 

Jag vill nämna ett uppmärksammat utdrag från Saga Beckers, transkvinna och skådespe-

lare, tal från Guldbaggegalan 2015 då hon vann priset för bästa kvinnliga huvudroll som Se-
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bastian/Elle i Nånting Måste Gå Sönder. Hon talar om filmen och det faktum att hon vunnit 

detta pris i sitt tal: 

 

Den här kvällen kanske för många handlar om film. Men för mig personligen och för 

många andra handlar det om något som är så jävla mycket större. Det vi åstadkommit det 

här året är så jävla stort. Det har påverkat så många människor. Vi har förändrat männi-

skors liv. Det kan inget pris i världen toppa. – Saga Becker, svt.se 

 

Det kanske ser ut som att sådant som min uppsats eller Saga Beckers tal bara handlar om 

film, eller tv-serier. Men för många handlar det om att bli sedd som en människa, att männi-

skor som dem porträtteras som människor, som någon som inte har klivit ut ur en schablon 

eller stereotyp bild för hur de förväntas vara. Att människor som dem, även om de nu är fik-

tiva, kan ses som just det: människor. Detta ser jag som en positiv utveckling. Vill vi inte alla 

ses som fullständiga människor även när de som liknar oss syns i fiktion? Som människor, 

inte bara som en kvinna, som en man, som svart, som medelålders, som den som sitter i rull-

stol. Det finns mer substans i människor än en enda aspekt av deras identitet. Vi är alla mer 

än hur våra kroppar ser ut. Om hur Sophia och Maura framställs i dessa två serier är en trend 

som håller i sig så ser åtminstone jag en ljusare framtid för transpersoners representation 

framför mig. 
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Sammanfattning 
 

 

Den här uppsatsen har handlat om hur de karaktärer i serierna Orange Is the New Black och 

Transparent som jag har följt har framställts i egenskap av att vara transpersoner. I mitt 

första empiriska kapitel "Kvinnlig på rätt sätt" lyfter jag fram exempel från de båda serierna 

men också ett verkligt anekdotiskt exempel på hur kroppen kan spela så väldigt stor roll när 

det kommer till att bli tagen på allvar. Har du "fel" kropp, "fel" hållning och/eller "fel" kläder 

så anses du inte så trovärdig som det genus som du säger dig ha. Inte bara som till exempel 

kvinna, men också som äldre kvinna. Utsmyckar du dig på "fel" sätt, ett sätt som utstrålar en 

för skrikig slags femininitet så kan du ifrågasättas på grund av det också. Kroppen är ju också 

inte bara din fysiska form, kläderna som du tar på din kropp, ditt hår och diverse utsmyck-

ningar. Kroppen innefattar nämligen också ditt rörelsemönster och hållning. 

I mitt andra empiriska kapitel, "Att vara en avvikelse" så analyserar och presenterar jag 

en diskussion om hur de som öppet nedvärderar transpersoner uttrycker det och att Maura 

och Sophia ses som äckliga, som styggelser och absolut inte som kvinnor. De förminskas till 

sina könsorgan, till och med när andra söker att försvara deras kvinnlighet eller till och med 

deras hela mänsklighet. Normer om hur män och kvinnor ska se ut är väldigt tydliga i den här 

uppsatsen då de är än mer strikta för transpersoner än för cispersoner. Ett utanförskap finns 

inte bara på grund av att genus och kropp ses som oförenliga utan också på grund av att 

transpersoner själv måste påpeka att de är annorlunda vilket görs i form av att komma ut. 

I den avslutande diskussionen resonerar jag kring mitt resultat som rör hur andra karak-

tärer i serierna tycks se dem och hur de porträtteras i serierna. Sedan lyfts blicken en aning 

för att försöka se vilken skillnad det är sådana här karaktärer gör för representationen av 

transpersoner, samt vilken vikt representation av transpersoner kan över huvud taget ha. 
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