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Abstract 
The purpose of this paper is to present an opening to argue for a transtheoretical and -
activist fellowship with Satan and the values connected to hir. A transactivist fellows-
hip with Satan builds on two primary points of contact. It is on one hand the opportu-
nity to take advantage of the non-conformist, non-normative and polemical signifi-
cance Satan has been attributed, especially in the history of literature, but also in the 
history of religion. And on the other hand this study also dwells upon how Satan as a 
figure has served as an expression of evilness, hatred, darkness and suffering amongst 
people. The questions i ask, is if there is a course that allows me to theorize for a stra-
tegic collaboration between the transactivist struggle and the ideas that is connected to 
the satanfigure in John Miltons Paradise Lost. I also ask if there is a transtheoretical- 
and activist approach where Satan can function as an ally within the transactivist re-
sistance 
  The purpose of this paper also carries on a confrontation with the notion of 
”tone-policing", and love and tenderness as the only sanctioned (and praised) incenti-
ves for political struggle. In this thesis I make a link between the logic that connects 
to Satan as an ideological basis and a non-conformist (militant), seperatist, anti-capi-
talist and queer attitude in transactivist struggle. With the help of Susan Stryker's the-
ory of the monsteridentity I will experiment with extracts from John Milton's Paradise 
Lost, where the Satan figure and the transactivist position builds on a fellowship as 
my analysis proceeds.  
  To do this i use a queer-deleuzian tool as a method that focuses on textual 
framings within the idea of spatial relations, meaning how the actual text can and 
should correspond with discourses outside its territorial space. This allow me to di-
sengage Satan from its original amplitude, and instead of interpreting how Satan 
handles hirself in Paradise Lost, i will liberate Satan from this narrative and create a 
relation between hir and my thesis. In this way I create an occasion, through a theore-
tical approach to trans-subjectivity as comparable to the perception of the monster as 
a non-normative figure, to bring the transgendered monster together with the satanic 
monster. The ”what” that will subsequently crystallize during the analysis have the 
intention to tell the story about the ways in which the non-confirmative transactivist 
have in common with Satan. After doing this i will conclude my thesis with a discus-
sion that reflects on how this fellowship has evolved in relation to the proposed politi-
cal and emotional connections between the non-confomative transactivist and Satan.  
 
Keywords: transactivism; transtheory;, cisnormativity; Satan; transgender rage; tone-
policing; Paradise Lost 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Inledning 

I en intervju sa den dödsdömde seriemördaren och sexarbetaren Aileen Wournes: ”To 

me, this world is nothing but evil, and my evil just happened to come out because of 

the circumstances of what i was doing."(Searchquotes u.å).  Detta citat syftar specifikt 

till de mord hon inledningsvis hävdade var självförsvar gentemot de män som våld-

tog, eller skulle våldta, henne. Hennes resonemang är samtidigt besläktat med den här 

uppsatsens diskussion om vad ondska har kommit att definieras som genom religiösa 

och kulturella hegemonier, när den är tillåten och vem som definierar den.  Diskus-

sioner upptagna med hur identitetsgrupper ska driva sin kamp gentemot det direkta 

och indirekta våld och förtryck en utstår som politisk minoritet hamnar inte alltför säl-

lan i en polemik kring vilken attityd, inställning och vilka känslor som ska få ta plats i 

strategier gentemot de regimer som upprätthåller detta. Satan kan här användas som 

en metafor och symbolisk gestalt som representerar och omhuldar mänsklighetens 

onda och hatfyllda känslor, d.v.s. den inre kraft som föreligger individers onda hand-

lingar och förkastande av det moralsystem som kristendomen och därmed Gud är re-

presentanter för (Faxneld 2014: 55f). Ondska menar jag blir en subjektiv identifika-

tion, eller uppfattning, av något eller någon vars fysiska och/eller psykiska handlingar 

uppfattas som ickemoraliska och vedervärdiga. Medan ondska kan beskriva en identi-

tet vars persona tolkas som inte god, d.v.s. ond, så definierar jag hat, delvis, i enlighet 

med Cathrin Wasshede, doktor i sociologi och genusvetenskap. Hon menar att hat inte 

rör sig om verkliga känslor utan att det kan röra tecken eller narrativ om hat som an-

vänds som strategier, och som ett emotionellt utlopp. Samtidigt så vill jag mena att hat 

som uttrycks i handling eller tal kan upplevas som en verklig känsla i den meningen 

att en agerar mot en ordning som i sin tur uppfattas som hatfylld och fientlig gentemot 

ens närvaro. Hatet kan också, precis som Wasshede också betonar, bli materiellt i den 
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meningen att ett språkligt uttryck för hat kan relateras till, och föranleda, fysiska utfö-

randen (Wasshede 2013:39).  

Som transperson blir det, i likhet med Aileen Wournes reflektion kring sina handling-

ar, meningsfullt för mig att understryka att ondska och hat, är något en kan få med sig 

(bland annat) genom de erfarenheter en har av att försöka överleva i en nyliberal och 

cisnormativ tillvaro, och vilka våldsamheter det kan innebära in på bara kroppen . Jag 1

vill därför argumentera för ett perspektiv som betonar att kärlek som strategi för akti-

vism och överlevnad bör betraktas som ett politiskt och priviligierat förhållningssätt 

som inte alla kan förväntas ha tillgång till. I enlighet med Sarah Lamble som är doktor 

i juridik med fokus på skärningspunkterna mellan genus, sexualitet och rättsystem, 

vill jag därtill hävda att förståelsen om att ”ras”, klass, och sexualitet situerar det våld 

som riktas mot transpersoner är en insikt som ofta lyser med sin frånvaro i transrörel-

sers interna och utåtriktade organisering (Lamble 2013:31). Med det  i åtanke menar 

jag också att det ryms flertalet erfarenheter bland transpersoner och att det i sig också 

är en kunskap som omedelbart ifrågasätter föreställningen om att en ömsint och öp-

penhjärtlig ton skulle vara det enda giltiga responsen för, t.ex., transaktivistisk kamp. 

Detta eftersom att ingen kan ha tolkningsföreträde inför det trauma en som individ 

upplever av det våld transpersoner, i olika utsträckning, enligt Dean Spade m.fl. 

tvingas utstå (Bassichis, Lee och Spade 2013:662) Tillgången till godhet som känslo-

mässig utgångspunkt måste därför också tillåtas relateras till hur maktrelationer spelar 

roll inom identitetsgrupper.   

  

När vi pratar om transidentifikation är det viktigt att påminna om att vi inte intar posi-

tionen som transpersoner för att vi vill det, vi blir det för att ciskroppar (för närvaran-

de) förkroppsligar tolkningsföreträdet för vad som uppfattas som oförfalskad och gil-

tig könsidentitet. På samma sätt skapar vi heller inte den monstruösitet som Susan 

Stryker, professor i genusvetenskap och ledare av institutet för LGBT-studies, menar 

blir till genom att upplevas som ett ickesubjekt bland subjekt (Stryker 2006: 245f).  

 Cis är ett begrepp som vanligen omfattar personer vars juridiska kön, idén om biologiskt kön, könsidentitet och 1

könsuttryck löper längs samma lina och som hänger ihop med normen som innefattar kön
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Den blir alltså till, dels genom omgivningens perceptioner av våra kroppar, och dels 

genom vad det gör med oss emotionellt. Något som i sig kan innebära en våldsamhet 

för transpersoner att hela tiden förhålla sig till. Det utgör därför en maktrelation som 

inte bara innebär materiella skillnader, utan också berättar om hur ondska, ickesubjek-

tivitet och icke önskvärda känslouttryck har kopplats samman med kvinnor, feminini-

tet, ickenormativa kroppar och identiteter. Detta parallellt med att Gud representerar 

det yttersta motståndet till detta och därmed framstår som en representant för subjek-

tivitet, den sanktionerade godheten, och som en beskyddare av patriarkala och hetero-

normativa maktordningar (Faxneld 2014: 59, 62f, 72).  Jag redogör närmare för mina 

teoretiska förhållningssätt nedan under rubriken Teoretiska angreppssätt.  

Bakgrund  

Per Faxneld, religionshistoriker vid Stockholms universitet, disputerade 2014 med 

avhandlingen Satanic Feminism i vilken han redogör för flertalet exempel på hur Sa-

tan som gestalt och tankefigur har varit viktig för feministiskt motstånd. Han under-

stryker att alla underordnande grupper har att vinna på att omvandla vad som anses 

vara fientliga motiv till att verka som subversiva och påtryckande handlingar (Faxneld 

2014:21). I den meningen att en strategisk motläsning av kristen mytologi som ett ve-

tenskapligt och/eller feministiskt verktyg är utgångspunkten för Faxnelds projekt, har  

jag ett transaktivistiskt och -teoretiskt perspektiv på hans läsning av hur bilder av Sa-

tan och feministiskt motstånd har samverkat.   

  För min del utgör satanism som ideologisk grund därmed ett mångbottnat be-

tydelsemönster som visar på möjligheter att legitimera, förklara och teoretisera om 

konkreta transpolitiska motståndsstrategier. Dels genom att undersöka hur satansge-

stalten i mitt material presenteras som en överträdelse från det kristet rättfärdiga, det 

hetero- och cisnormativa, samt det konformistiska (Faxneld 2014:29). Men också hur 

den uppsättning värden som historiskt har knutits an till Satan kan fungera som en 

plattform för en emotionellt utåtriktad, radikal och direkt transaktivism, där ens 

monstruösa identitet tillåts ta plats i politiska strategier.  
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  Jesper Aagaard Petersen, forskare vid Norska universitetet för vetenskap och 

teknologi i  Trondheim, introducerar flera koncept för hur en kan förstå Satan och sa-

tanismer i antologin Contemporary Religious Satanism. Han menar att satanism som 

rörelse  härrör ur komplexa äldre traditioner och avfärdade kunskaper från den kultis-

ka miljön i västvärlden. Vidare menar han att det finns rörelser som har en tydlig reli-

giös förankring, samtidigt som det finns grupper som är mer inriktade på mystik och 

filosofi. Vad som dock är gemensamt för dessa är funktioner såsom mening, commu-

nity och identitet, och kan till inriktningen betraktat placeras i den individ-fokuserade 

religionskategorin (Aagard Petersen 2009:1).  

  Både Aagaard Petersen och Faxneld betonar vikten av satanism som en mot-

ståndskult, dock att den förre samtidigt menar att samtliga satanistiska grupper och 

individer relaterar till Satangestalten som en symbol, eller ett uttryck, för jaget. D.v.s. 

en kraft som har tagit sig in i själen. Han menar också att det motståndsideologiska 

arvet inte kan separeras från den kristna kulturen. Han ritar alltså upp ett tydligt led 

mellan samtida satanistiska tankegångar och det kristna arvet, och hävdar att uppta-

genheten vid motstånd är beroende av det (Aagard Petersen 2009:2). 

Faxnelds avhandling berör specifikt länken mellan feminism och satanism på ett sätt 

som inte inbegriper vare sig ett intersektionellt eller ett transteoretiskt perspektiv. Jag 

vill dock mena att en transaktivistisk läsning av representationer av satansgestalter 

(och därmed uttryck för satanism), i samma anda som Faxnelds strategiska motläs-

ning av kristen mytologi som metod, kan fungera som ett transaktivistiskt och/eller 

vetenskapligt verktyg. Med ett samtida fokus vill jag mena att feministisk satanism 

överlappar, skär in i, och inbegrips av transteoretiska discipliner - eller i en mer forsk-

ningsmässig mening: Transgender Studies som fält betraktat - i den meningen att fe-

ministisk forskning och politik inte längre kan anses trovärdig utan att inkludera 

trans- och intersektionella perspektiv i sina problemställningar. Detta är också ett 

forskningsområde jag har för avsikt att bidra till. 

 

   En avhandling vars metodologiska arbete som har motdiskurser som princip 

borde rimligen kunna innefatta hur t.ex. häxor, esoteriker och författare, som Faxneld 
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menar anklagades för satanism, också blir en differentierad historiografi. Med detta 

menar jag att könsuttryck, klasstillhörighet, etnicitet och funktionalitet är centrala va-

riabler för hur olika kroppar och identiteter stigmatiseras olika enligt rådande hege-

monier (Faxneld 2014: 59). Leslie Feinberg, transaktivist och författare, menar att eu-

ropeiska och kristna kolonisatörer under 1600- och 1800-talet förföljde individer i 

olika kulturer som inte förhöll sig till tvåkönsmodellen, bland annat inom den norda-

merikanska ursprungsbefolkningen (Feinberg 2006: 208). Vidare menar Feinberg att 

transpersoner alltid har funnits men att ordet ”passera” som nytt begrepp belyser hur 

transpersoner, genom att passera enligt nämnda modell, också försvinner i historie-

forskningsmässig mening (Feinberg 2006:206). Ett exempel på det är hur Jeanne 

d’Arc’s transvestism som var central i anklagelserna som riktades mot henne sällan 

får utrymme i historiska återgivningar av hennes berättelse. Samtidigt var det inte 

bara transpersoner, utan även fattiga, araber, judar, andliga healare och homosexuella 

som kristna kyrkan ansåg vara ett hot mot den rådande ordningen, under inkvisitio-

nen, genom sina materiella förhållanden, sin kropp och sitt uppförande. Dessa perso-

ner anklagades för att vara häxor och torterades som vedergällning, samtidigt som 

transvestism under samma period kunde accepteras inom de styrande klasserna i 

bland annat Italien, Frankrike och det viktorianska England (Feinberg 2006: 212, 

214). Det är med andra ord ofrånkomligt att en räknar in hur förtryck gentemot flera 

underordnande grupper kan samverka, men också hur det innebär väsentliga skillna-

der sinsemellan. En insikt som också anknyter till de antaganden om transrörelsen 

som en entydig erfarenhetskategori som jag nämner i inledningen.  

  

Även om Faxnelds avhandling saknar ett intersektionellt perspektiv så är den emeller-

tid en oerhört betydande, om inte förutsättande, hörnsten och bakgrund för introduce-

randet av en satanistisk transaktivistism som en belysande motvikt till hur hegemo-

niska regimer, privilegier och makt bestämmer vilka röster och uttryck som värdesätts 

i dagsaktuella berättelser och erfarenheter av transfobiskt och cissexistiskt förtryck.  

Som bakgrund betraktat kommer Faxneld  finnas i åtanke under studiens då Faxnelds 

avhandling medför ett generöst råmaterial som har stor betydelse för mitt underlag.  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Satanismer – En översikt av satanistiska variationer och 

egen positionering 

Jag vill betona att min egen tolkning av Satan inte förespråkar en etablerad eller spe-

cifik förklaring av satansgestalten som en, psykisk och/eller andlig enhet. Jag vill hel-

ler inte positionera mig i relation till skiljelinjerna mellan vad som i satanistiska mil-

jöer brukar kallas för right hand- och left hand path . Det jag vill komma åt med en 2

satanistisk transaktivism handlar primärt om möjligheter att använda sig av den radi-

kala förmåga som medföljer det jag betraktar som en satanistisk logik, både i termer 

av den subversiva potential som finns i dess motståndshistorik, men också genom de 

sympatier med hat och ondska som innefattas av konstruktionen av Satan som en själ-

videntifikation, eller som en symbol för jaget (Faxneld 2014: 98, 118) och (Aagaard 

Petersen 2009:2). Jag avfärdar för den delen inte individers tro på en yttre extern de-

mon i en mer sinnlig betydelse. Dock så grundas min position mer med hänsyn till en 

personifierad och känslomässigt upplevd Satan, i likhet med Petersen  Aagaards defi-

nition av satansgestalten som en symbol för den egna identiteten. För min del rör det 

sig därför om en feminin, transaktivistisk, förfallen och hämndlysten avspegling. Vad 

jag menar är att jag inte kan utesluta att den mekanism som innefattar min känsloupp-

levelse av Satan bär på likheter med tron på en andlig gestalt, lika lite kan jag inte 

utesluta att min relation till Satan enbart handlar om en emotionell tillit till det sym-

bolsystem som har växt fram inom satanistisk idétradition. Därför vill jag mena att det 

dels inte går att helt skilja min känsloupplevelse från en andlig motsvarighet, och dels 

så tycker jag heller inte att min relation till Satan varken kan eller behöver redogöras 

för mer än de tolkningar och känslor jag har samlat på mig.  

 Jag har valt att inte gå in närmare på dessa begrepp eftersom att de inte är relevanta för den här studien. Om en 2

skulle vilja fördjupa sig i right- och left hand path så föreslår jag att en gör en sökning i Aaagaard Petersens anto-
logi Contemporary religious satanism
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I enlighet med litteraturprofessorn Annelie Brännström Öhman vill jag avslutningsvis  

hävda att det är just i kollisionen mellan tanke och känsla, ”mellan vetenskap och liv”, 

och tårarna som kommer ur denna konflikt som i forskningsmässig mening blir ett 

progressivt förhållningsätt. Hon beskriver detta som sprickor och menar att de kan ses 

som en ofrånkomlig respons av att jobba med teorier och metoder som har för avsikt 

att angripa maktordningar eller kunskapshierarkier som en har en plågsam historia 

med, och kan därför spela en roll som ventilationshål (Brännström Öhman 2008:10). 

Med det i åtanke så hävdar jag att min upplevelse av Satan som omfattas av såväl 

känslomässiga som teoretiska relationer är ett inkorporerat kunskapsanspråk, d.v.s. 

mina tårar rinner, fångas upp, bevaras och blir vetenskapliga. Det är här berättelsen 

finns - i lidelsen, känslorna, själva stoffet, som sedermera har bekantat sig med den 

Satan som nu är en betydelsefull del av mitt liv, och är därav också viktigt  för mitt 

vetenskapande. 

  

En översikt av Satans tillblivelse  

I den kristna lärosatsen förekommer inte Satan i strikt bemärkelse utan kan snarare 

läsas som en produkt av påföljande tolkningar av bibeln som utformades av tidiga 

kyrkofädrer. Den tyngdpunkt, eller frö, till satansgestalten som förekommer i nya tes-

tamentet har utvecklats gradvis under en längre tidsperiod. I nya testamentet anländer 

Satan som en blixt på himlen, där i skepanden av en morgonstjärna. Helel Ben-Sha-

har, som är hebreiska för morgonstjärna blev översatt till latin via grekiska Phospho-

ros som Lucifer, som i kristen tradition blev en alternativ benämning för Satan (På 

hebreiska har Satan betydelsen- motsätta, störa, anklaga-). Första gången som perso-

nifierad framträder Satan som medlem i Guds gudomliga rättsal i Jobs bok där hen 

framstår som illvillig och olycksbringande (Faxneld 2014:54). I Aggadah som anses 

vara grunden för kristna berättelser om demoner så skildras Satan som en fallen ängel 

som använder ormen för att förvilla Adam och Eva i syfte att få dem att välja bort den 

rättfärdiga livsföringen. Sammantaget beskrivs Satan som en ängel av död - en locka-

re, som anklagar och söndrar. Satan utgör därmed metafor för mänsklighetens inre 
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ondska, d.v.s. den inre kraft som föreligger individers onda handlingar och förkastan-

de av det moralsystem som kristendomen och därmed Gud är representanter för (Fax-

neld 2014: 55f).  

  Petersen Aagaard beskriver ondskan som ett exempel på vad han betecknar 

som en ”paradigmatically conform Satanism” vilket han beskriver som en alltiallo 

kategori av populära definitioner av satanism, inverterad kristenhet och symbolisk 

opposition. Den utgör en reaktion mot samhället på ett sätt som upprepar den kristna 

definitionen av ondska. Han menar att Satan är den kristna djävulen och satanism är 

det som bildar en yngre antisocial praktik som överskrider gränser och som lever ut 

detta ramverk som ofta är en betydelsefull men också tillfällig fas i identitetsskapande 

(Aagard Petersen 2009:6f).  

Konflikten mellan det onda och det goda som princip har sitt ursprung i persisk tradi-

tion där Gud fungerar som en exorcist. Men i en vittomfattande, populär, kontext så 

blir bilden av Satan kluven i bemärkelsen ondska kontra godhet, särskilt inom europe-

isk folklore. Ett exempel på det är hur kvinnor kunde vädja till Satans stöd i händelse 

av förlossningssmärtor (Faxneld 2014:56). 

   I följande generationer, efter medeltiden och Luthers framträdande, blir Satan 

sedermera någon som fungerar som en inre röst som frestade individen till ondska. 

Den påstådda rösten var sprungen ur ett slags hatfylld spirituell harmoni som inte ver-

kar inom individen, utan i en yttre sfär, en uppfattning som var influerad av den prote-

stantiska inställningen till gudsgestalten men som också förekom inom katolicismen 

(Faxneld 2014:56f). I en referens till Darren Oldridge menar Faxneld att Satan med 

tiden blir till en varelse som eftertraktar psyket och avbildas som ett psykologiskt 

djup. Ett exempel på det är i Goëthes Faust där djävulens placering blir en vemodig 

filosofi. Och i detta narrativ upphör den heller inte vid att vara en inre röst, utan upp-

träder som en aktiv och viljefylld kraft (Oldridge 2012:35 referens från Faxneld 

2014:57).  

I en vidare bemärkelse finns det såväl litterära som visuella skildringar där Satan 

identifieras som en tvetydigt könad, lesbisk och queer motståndare till kapitalism och 
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sociala normer, samt som en skyddsängel för sexarbetare och understödjare av prakti-

ker som ansågs vara sexuellt avvikande (Faxneld 2014:76, 212f, 417f, 640). Dessa 

skildringar hittas både genom strategiska motläsningar av narrativ, och i uttalade am-

bitioner att framställa Satan som en progressiv och frigörande kraft. Sammantaget blir 

det emellertid uppenbart att kampen mot manlig hegemoni, genom Satan som ett 

symboliskt motstånd, knyter an till en medvetenhet om den mångtydiga och långa re-

lationen mellan kvinnor och djävulen (Faxneld 2014:112). 

  I romantisk och gotisk litteraturgenre framställs Satan som aktad och helig och 

hens ondska som ett engagerande karaktärsdrag. Romantikerna omvärderade Satan 

som en följd av gotiska avbilder av förnäma och medryckande demoner som enligt 

Faxneld kan ha kommit att påverka författare som Lord Byron och Percy Bysshe 

Shelley (Faxneld 2014: 208). Även William Blake, till en början inspirerad av Ema-

nuel Swedenborg, och med Miltons demongestalt som utgångspunkt; identifierar djä-

vulen som vital och kreativ. Det goda menar Blake är liveget under förnuft och skä-

lighet medan det onda är den driftiga spänstigheten i det vitala. Han ritar upp en litte-

rär vision där ondska är lika med helvete och godhet detsamma som himmel - varige-

nom ondskan, d.v.s. Satan, träder fram som en utökande, generativ och kaotisk dyna-

mik som åstadkommer energi till kosmos (Faxneld 2014: 130).   

  Petersen Aagaard pekar ut just konceptualiseringar under romantiken som ett 

exempel på det osystematiska och motsägelsefulla bruket av Satan och menar att den-

na såväl traditionellt kristna som pseudo-gnostiska förståelse av Satan inte går att 

jämföras med den nutida motståndsinriktade jag-religionen. Han jämför samtidigt 

med esoteriska miljöer där personligheter som H.P Blavatsky och Aleister Crowley 

använder Satan som en frigörelse från kristendomen, samtidigt som deras tolkningar 

emellertid är beroende av en kristen omfattning. Han hävdar att Satan blir något som 

fullföljer ett ändamål, snarare än en att hen är ett ändamål i sig. Jämfört med Stan-

sislaw Przybyszewskis verk om Satan som under samma tid presenterade för-

nuftsmässiga tolkningar där Satan likställs med mänsklighetens bestialiska karaktär 

och konstaterar att människan är medfött satanisk (Aagard Petersen 2009:12f). 
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Med ovanstående i åtanke blir feministisk satanism något som kan förstås som inför-

livat i religiösa och litterära strömningar såsom teosofi, romanticism, dekadens, esote-

rism och gotik - där utmärkande, figurativa och språkliga återgivningar, skapar ett bä-

rande idésystem i vilket Satan kan förstås som allierad med kvinnan i en historia av 

patriarkala värdehierarkier (Faxneld 2014:24). Här blir Gud inte enbart en förfäktare 

av den sanktionerade godheten utan också en beskyddare av patriarkatet.  I ätandet av 

den förbjudna frukten avslöjar Satan Gud som despotisk, avundsjuk och rädd inför 

vad som finns bortom det rättfärdiga. Evas olydnad gentemot det högsta goda, den 

principiella synden, ses som en krigsförklaring som verkar för att avvika från det rätt-

färdiga, goda och patriarkala. I Miltons Paradise Lost skildras Satan som en persona 

som erbjuder kvinnlig frigörelse, och i slutet av 1700-talet beundrades hen som gestalt 

i romantisk litteratur och fungerade fortsättningsvis ofta som en språklig manifesta-

tion av kulturella protester gentemot etablissemang (Faxneld 2014:: 59, 62f, 72). 

Syfte 
 

Vad jag vill göra i denna uppsats är att ta till vara på monster (eller monstruös identi-

tet) som ett teoretiskt koncept i enlighet med exempel på hur Satan framträder ideolo-

giskt och känslomässigt i en litterär gestaltning, Här blir också en analys av hur den 

teoretiska kopplingen mellan trans- och monsteridentitet materialiserar en jämförbar 

ickesubjektivitet och hur det kan ge upphov till ett ideologiskt och emotionellt stöd 

som kan utveckla monsterbegreppet ytterligare genom att befatta den med satanistisk 

mening. Detta görs genom en analys av hur Satan, och hens rådförsamling, på olika 

sätt representerar ondska, hat, konflikt, lidande och ickekonformistiska strategier, 

samt hur det kan fungera som drivkraft och ideologisk uppbackning för transaktivis-

tisk subversivitet och motstånd . Jag vill därför undersöka huruvida värden som kopp3 -

las till Satan kan utgöra ett mångbottnat betydelsemönster som visar på möjligheter 

 Även om jag kan låta Satans bundsförvanter representera de värden jag definierar som ett uttryck för den sata3 -
nism som gör sig gällande inom ramen för den här uppsatsen, kommer jag fortsättningsvis och huvudsakligen 
prata om Satan som en huvudperson som därmed också står till svars för vad som sägs i hens rådslag

�14



att legitimera, förklara och teoretisera om känslofyllda och ickekonformistiska trans-

aktivistiska motståndsstrategier. Detta jag gör jag dels genom titta på hur skildringen 

av Satan och hens omgivning i John Miltons epos Paradise Lost presenteras som en 

överträdelse från det kristna rättfärdiga (Faxneld 2014:29) och (Milton 2003). Och 

dels genom att undersöka hur de värden och val av strategier som kopplas till Satan 

kan fungera som en plattform för en ickekonformistisk och hatfylld transaktivism, där 

den monsteridentitet som det cisnormativa samhället tillskriver en också tillåts ta plats 

i politiska strategier.   4

   Det jag vill komma åt med en satanistisk transaktivism som ett analytiskt be-

grepp, tillika perspektiv, är delvis att undersöka om det finns en möjlighet till att an-

vända sig av den radikala förmåga som medföljer vad jag kommer att betrakta som 

satanistisk logik, d.v.s. den följdriktning som formar sig längs med analysprocessen.   5

Detta i egenskap av att låta satansgestalten verka som en utforskande ståndpunkt i en 

samvaro med en transposition, både i termer av den subversiva potential som finns i 

Satans motståndshistorik, men också genom de sympatier med lidande, vrede, ondska 

och hat som innefattas av konstruktionen av Satan i Paradise Lost.  

 

En ytterligare aspekt av mitt syfte med denna uppsats är också att presentera ett un-

derlag för ett teoretiserande och en aktivism som bryter med uppmaningar om att hål-

la ”god ton” och som samtidigt vidhåller att kärlek är det enda sanktionerade (och 

upphöjda) incitamentet för politisk kamp.  Något som i en amerikansk populärfemi6 -

nistisk kontext brukar benämnas som Tone policing eller Tone argument d.v.s. 

härskartekniska påtryckningar om att diskriminerade, förtryckta och utsatta personer 

tjänar på att hålla en god och civiliserad ton i politiska debatter.  7

 Jag vill här erinra om att mitt användande av begrepp som hat och dess koppling till eventuella följder om våld 4

häri inte definieras som benägen till fysiskt våld eller ej, då jag redan har konstaterat att det finns variationer inom 
hat som uttryck

 Här åsyftar jag ambitionen om att min analys ska resultera i en argumentation som kan resultera i ett perspektiv 5

jag betecknar som satanistisk transaktivism 

 En vidare introduktion till ”god ton” finns under begreppsförklaringar och terminologi 6

 Se rubriken ”Terminologi och begreppsförklaringar” för en vidare redogörelse av ”god ton”-begreppet7
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   I denna tes gör jag också en koppling mellan å ena sidan värden som Satan 

förkroppsligar som en ideologisk utgångspunkt och å andra sidan en icke-konformis-

tisk, seperatistisk, antikapitalistisk och queer attityd i transaktivistisk kamp (Faxneld 

2014:417f). I enlighet med A. Finn Enke som är historiker med fokus på feminstiska, 

queera, och transaktivistiska rörelser så vill jag återigen betona att transrörelsen inte 

bör betraktas som en homogen erfarenhetskategori och att det här i ryms privilegier 

som t.ex. binär könsidentitet, psykisk/fysisk förmåga, vithet, pappersstatus och klass 

(Enke 2013:236). Med det i åtanke vill jag således undersöka hur kärleksbegreppet 

och/eller god ton som känslomässigt och politiskt förhållningssätt blir något som en 

orkar med, oavhängigt skillnader vad gäller erfarenheter och privilegier, och kan där-

för heller inte anses vara en strategi för kamp och överlevnad som ska gälla för ett 

ponerat transkollektiv eller -rörelse. Med det sagt så mynnar detta ut i följande fråge-

ställningar. 

Frågeställningar:  

Utifrån mitt syfte frågar jag därför efter samband och gemensamma erfarenheter som 

kan skapa förutsättningar för att teoretisera om en strategisk samverkan mellan trans-

aktivistisk kamp och hur satanistisk idétradition framställs genom satansgestalten i 

Paradise Lost. 

Jag ställer mig också frågan om vilka motsvarande samband en kan peka ut som skul-

le kunna uppgå i en transteoretisk och -aktivistisk  ansats som delar Satans ideologis-

ka och känslomässiga förhållningssätt gentemot det (cis)normativa. 

 

Teoretiska och demoniserade angreppssätt 

Innan jag går in närmare på mitt teoretiska förhållningssätt vill jag kort och övergri-

pande berätta om hur jag ser på teoretiska anslag inom ramen för just den här uppsat-

sen.  

  Tanken med den teorin jag redogör för här nedan handlar om att jag menar att 
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det krävs en teori som argumenterar för kopplingen mellan idén om ett monstergöran-

de och hur det kan förklara och legitimera uttryck som vanligen kopplas till denna. 

Parallellt med detta ser jag också en bekantskap mellan monstret som en mer allmänt 

förankrad skräckfigur, och Satan som en gestalt med ett narrativt bagage som bär med 

sig, och representerar, specifika idéer och värden. Därför föreslår jag en teori där Sa-

tan tar monstret i besittning och framstår som den kreativa aktören.  

Satanistisk monsterteori 

Jag vill utifrån Susan Strykers teoretiska koppling mellan trans- och monstruös identi-

tet analysera hur upplevelsen av att förkroppsliga en ickesubjektivitet kan få en ideo-

logisk och känslomässig uppbackning som kan vidareutveckla monsterbegreppet ge-

nom att bereda den en satanistisk andemening.  

  Stryker menar att en bör ta till vara på den mörka och subversiva energi som 

återfinns i den monstruösa identitet som är sprungen ur samhällets uppfattning om en 

som en avvikande, andre, ett monster. I en jämförelse med Frankensteins monster så 

menar hon att transpersoner i egenskap av sitt normbrytande förkroppsligar en 

omänsklighet som kan liknas vid ett monster i den bemärkelsen att vi utgör ett brott i 

allmänhetens och naturens uppfattning om vad som kan passera som subjekt (Stryker 

2006: 245f).  

Ondskan, som jag nämnde inledningsvis, blir för mig synonymt med den inre röst, 

eller det mörker Susan Stryker pratar om, som är sprungen ur mina kroppsliga och 

personliga erfarenheter av att vara en andre, mina erfarenheter av att leva med en 

kropp som inte anses vara mänsklig, som ständigt misslyckas med att vara ett subjekt 

i det visuella samhället och som därmed utgör ett störande moment i allmänhetens 

perceptioner (Stryker 2006:247). Ondska, inre mörk kraft och monstruös (eller mons-

ter) som identitet kommer till genom erfarenheter av att vara positionerad som trans-

person i en cisnormativ och transhatande realitet. Eller som Stryker lakoniskt sam-

manfattar det, ”Jag är trans, därför är jag ett monster” (Stryker 2006:246). Transper-

soners förkroppsligande blir precis som monstrets subjektsposition något fientligt, en 
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queer dissonans i en natur vi varken vill eller behöver existera i (Stryker 2006:248). 

Stryker poängterar också det jag vill mena utgör själva grunden för behovet av en di-

rekt och utåtriktad vrede som en satanistisk transaktivism kan verka för. Transperso-

ners hat och frustration bör tolkas som ett giltigt emotionellt svar på premisser (hot, 

fattigdom, transfobi, rasism, våld, cis- och heteronormativitet) en kan tvingas förhålla 

sig till i sitt transvarande (Stryker 2006:253). Samtidigt som att hat och smuts sam-

mankopplas genom det äckel som motbjudande kroppar framkallar och hela tiden bär 

på. I en referens till Ahmed menar Cathrin Wasshede att vissa kroppar i större ut-

sträckning är lättare att hata på genom att de är kroppar som anses vara smutsiga, nå-

got som i förlängningen skapar känslor av äckel inför dessa kroppar (Ahmed 2004:54, 

referens från Wasshede 2013:39). Att hela tiden leva med en kropp som föraktas 

frambringar känslor som kräver en politisk och strategisk kanal för det hat och smuts 

en förkroppsligar. Utöver själva upplevelsen kan detta utgöra ett narrativ som kan 

komma till bruk i, t.ex., transaktivism och -teori (Wasshede 2013: 39). Därför väljer 

jag att teoretisera utifrån en insikt om att det hat jag själv känner inför det hat jag ut-

står i min position som ett smutsigt monster inte bara är en tillgång, utan en nödvän-

dighet i att försöka förstå hur min misslyckade subjektivitet har spelat en roll i den 

process som har skapat den känslomässiga varelse jag är idag. Samtidigt som att den 

varelsen, tillika monstret, instinktivt söker sig mot ett symbolspråk och idésystem som 

inte bara söker rättigheter och inkludering inom ramen för den institutionella makten, 

utan som legitimerar en konflikt som motsvarar ens äckel. Ett politiskt projekt måste 

inte handla om att nå ett mål, utan snarare att manifestationen av ens hat och avsky 

inför de regimer som har åstadkommit mitt monster kan betraktas som ett tecken på 

kännbarhet, och som en motreaktion. Helt kort kan således själva hämndmomentet i 

sig vara en nödvändig och kreativ process, som inbegrips av det vredesbegrepp jag 

diskuterar här. Jag menar att det är en princip i likhet med hur Wasshede beskriver hur 

Regnbågs-rabulisterna använder sig av slagord och plakat som inte strävar efter assi-

milationistiska behov. Tanken är inte att utomstående ska förstå, eller ”skratta 

med” (Wasshede 2013:46). Det handlar inte om att skapa förutsättningar för inklude-

ring, eller att det ska framstå som begripligt. Det är själva praktiken, görandet, som är 

viktigt, snarare än att det ska bilda eller tillmötesgå mottagaren. 
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Strykers monsterbegrepp, utgör grunden för det teoretiska angreppssätt genom vilket 

jag analyserar mitt källmaterial (som jag redogör för längre fram). Som utgångspunkt 

innebär monsterteori således ett ramverk för att tolka det idésystem och de värden 

som satansgestalten framträder med religiöst, politiskt och litterärt. För mitt uppslag 

intar därför satansgestalten i Paradise Lost Strykers monsterkropp (Milton 2003). 

Jämfört med Strykers monstergestalt har framställningen av Satan, bortom sin presen-

tation som skräckfigur, samtidigt en litterär och religiös historia av att förkroppsliga 

och stärka värden och identiteter som rådande norm- och moralsystem förtrycker och 

utesluter (Faxneld 2014:636).  

  Därmed vill jag mena att genom min satanistiska monsterteori låta tolka och 

diskutera hur satansgestalten i Paradise Lost representerar värden och symboler som 

den ickekonformistiska transaktivismen, med fördel, kan samspela med.  

 

Hur Satan bemäktigar sig monstret – när satangestalten tar 

monstrets teori i anspråk  

Som jag har nämnt tidigare föreslår jag en teoretisk utgångspunkt som går ut på att 

tilldela monsterbegreppet ett satanistiskt innanmäte, en förvandling jag nu ska redogö-

ra närmare för.  

  Det finns självfallet inte bara en uppfattning om vem Satan är, hur den ser ut 

eller vad den står för. Men inom ramen för den här uppsatsen kommer jag att särskilt 

utgå från de värden som i Faxnelds avhandling återkommer som tecken och indika-

tioner på Satans subversivitet och ickekonformism. Det betyder inte att jag avgränsar 

mig vid att bara använda de underlag som visar på positiva framställningar av Satan. 

Det handlar snarare om att jag, i mitt teoretiska arbete, tar till vara på hur Satans per-

sona träder fram litterärt, politiskt, religiöst och i viss mån även visuellt. Därvidlag 

förkroppsligas befintliga (teoretiska) monstergestalter med satanistisk identitet. På 

samma sätt som att jag betraktar Satan och hens anhängare i mitt material som litterä-

ra kroppar läser jag monstret i monsterteori som kroppar med ett tolkningsbart och 
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känslomässigt inkråm. På samma sätt som Stryker använder en litterär gestalt (Fran-

kensteins monster) med ett inneboende narrativ för att ge sitt monster en identitet, på 

samma sätt ger jag således mitt monster en motsvarande satanistisk egenskap. Jag 

tänker således att jag tillför detta fält en monstruösitet som förhoppningsvis kan bidra 

med nya och betydelsefulla konfigurationer för transpersoners förkroppsligande av 

omänsklighet och dess inverkan på våra kroppar (Stryker 2006:245f).  

  

Men vilka är då dessa värden? För att kunna diskutera ett slags avgränsad och samlad 

bild av den Satan som Faxneld redogör för, och som jag menar blir värdefull för den 

här uppsatsens teoretiska arbete, så behöver jag använda mig av åtskilliga återgiv-

ningar i hans avhandling Satanic Feminism,vari Satan uppvisar dessa egenskaper. In-

nan jag gör det så vill jag först betona att jag inte gör skillnad på min teoretiska och 

känslomässiga position och att det spelar roll för den bilden av Satan som har utkris-

talliserats i min läsning av Faxnelds avhandling.    

Eftersom att forskningläget om relationen mellan satanism och politiskt motstånd är 

rudimentärt, och därutöver kopplingen till feministiskt och sexualpolitiskt motstånd, 

så behöver jag därför vända mig till Faxnelds avhandling för att ge en kortfattad pre-

sentation av vilka värden som har kopplats till satansgestalten. Den samlade uppsätt-

ning värden jag nu redogör för vittnar om vilka innebörder jag anser Satan bära på. 

Detta för att jag vill mena att dessa betydelser återkommer på sätt som antyder att det 

är en gängse uppfattning om vem Satan kan vara, och vilka ideologiska värden hen tar 

ställning för. Min uppgift i analysen blir sedermera att påtala en gemensam inriktning 

mellan min teoretiska konstruktion av satansgestalten och de värden och relationer jag 

laborerar med i mitt källmaterial.  

  Redan inledningsvis redogör Faxneld för Satans ickekonformistiska förhåll-

ningssätt, här framförallt gentemot mot Gud och patriarkatet (Faxneld 2014:29). Det 

ickekonformistiska och ondskefulla motståndet har dock vidareutvecklats och har 

med tiden kommit att inbegripa och uttrycka olika specifika värden och ideologiska 

relationer utöver detta. Satans namn härrör ur betydelsen motsätta, störa och anklaga. 

Detta har visat sig ske, inte bara gentemot Gud, utan även mot andra förtryckande re-
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gimer som t.ex. borgerlighet, kapitalism, statens illvilliga kontroll och moral- och 

normsystem (Faxneld 2014:59,117,212f). Det rör sig vidare om en ondskefull, uppro-

risk och farlig, men dock inte inkonsekvent, gestalt. I olika litterära verk har Satan 

kommit att beskrivas som en representant för en ondska som en kreativ och kaotisk 

kraft, där den helvetiska spänstigheten utgör en slags energi i motsats till himlen som 

framstår som livegen under orsaksbegreppet.  Satan har fungerat både som ett inre 

känslomässigt motstånd hos individen, samtidigt som att hen har haft en revolutionär 

andemening och har därtill från olika håll förknippats med samhällsgrupper som ver-

kar i alienerade utrymmen. Hen har t.ex beskrivits som en beskyddare av homosexua-

litet, sexarbete, ickenormativa könsuttryck och allehanda perversa praktiker som har 

ansetts vara ickemoraliska. Därtill har Satan, och hens ondska, beskrivits som en icke 

lydande, progressiv, frigörande och fascinerande kraft, vars ondskefulla bakgrund 

förvisso bottnar i motståndet och hatet gentemot Gud och hans bestämmande makt, 

men där dens kreativitet som är sprungen ur det också har kommit att betraktas som 

anarkistisk, antikapitalistisk, feminin och ”gender bending” (Faxneld:76, 127f, 130, 

208, 212f, 639).  

  Med ovanstående åsyftar jag alltså att ge en bild av Satan, som inte bara är 

ond, hatisk och omstörtande för egen del, utan också som en gestalt som visar sig dis-

ponera dessa egenskaper på ett sätt som gynnar grupper som på olika sätt bryter eller  

med, eller överskrider, det rättfärdiga, och som därmed har hamnat i olika utsatta för-

hållanden.  

   

    

Metod 

 

Som metod föreslår jag en situerad läsning. Med detta menar jag att min läsning dels 

präglas av ett läsande som utgår ifrån min position som självdefinerad satanistisk 

transaktivist och teoretiker. Dels så tar min metod också, med det i åtanke, form i min 

språkdräkt under analysens gång. Avsikten med att låta uppsatsens litterära stil med-

verka som metod är att språket alltjämt har en upptagande och kreativ förmåga och att 

jag på så sätt situerar mig själv och min satanism, och mitt språk, i min läsning. Som 
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ett tillägg i min läsning låter jag uppsatsens analysens litterära stil inspireras av den 

lesbiska och satanistiska författaren Mary Mclanes I Await the Devil Coming som i sin 

argumenterande dagboksform ständigt åkallar och begär satan (Mclane 21013). I 

samma anda kommer jag att låta min situering ta sitt uttryck i bearbetningen av mitt 

källmaterial och koppla an till ansatsen i mitt syfte genom att demonstrera mitt poli-

tiska behov av Satan. Detta kommer bland annat att innebära att mitt källmaterial inte 

bara talar till mig, utan jag också bekantgör mig med och söker stöd hos satansgestal-

ten i mitt material. Om detta kan betraktas som en positionering inom ramen för mitt 

metodval så ska jag nu redogöra för genom vilken metod jag hanterar mitt källmateri-

al. 

   

Queer-deleuziansk närläsning  

Tove Solander, genus- och litteraturvetare,  diskuterar idén om en form av litteratur-

läsning där det antas att det skulle finnas en underliggande agenda eller budskap un-

der bokens yta. Eller att en läsning för den delen skulle vara beroende av att en, ge-

nom en djuplodande grävning, kommer till underfund om textens kärna. Hon menar 

att en med fördel snarare bör läsa bredvid texten och att en därmed undviker att till-

skriva texten en orsaksbunden mening. Att läsa bredvid, eller jämte, en text innebär 

att en fokuserar på ytan som en bärare av mening som hittar betydelse och potential i 

relation till diskurser utanför textens domäner, snarare än att en håller sig inom den 

aktuella textens avgränsning. Istället för att såsom psykoanalytiska tolkningsmodeller 

har som ambition att penetrera olika lager för att försöka komma åt en ponerad botten 

så härrör det här tillvägagångssättet ur filosofen och Gilles Deleuze, filosof med ett 

fokus på film, konst och litteratur, idéer om spatiala relationer (Deluze 2003:134, 

151).  Annorlunda uttryckt handlar dessa relationer om textens förmåga att sträcka på 

sig och relatera i det textuella eller diskursiva rummet. Solander beskriver det även 

som förskjutningar av kartbilder som en motsats till att ägna sig åt en djuplodande 

analys. Detta redogör för ett experimenterande med textens utvidgande och generativa 

potential, eller ett laborerande som utökar sig och växer tillsammans med andra 
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text(ur)er (Sedgwick 2003:8 från Solander 2012:43). Kartbilder som begrepp tolkar 

jag sedermera som ett sätt att ta till vara på metodens navigerande natur som svävar 

över textens skorpa utan att någonsin vilja borra i den.  

  

Om Judith Butlers queerteoretiska tankesätt sätter ett queert subjekt i första hand så 

utgör det queerdeleuzianska greppet om queerheten det teoretiska anslaget i vilket en 

värdesätter textens anropande till utomdiskursiva energier. Detta motsätter sig tanken 

om att en läsning endast ska fungera som en företrädare för ett återskapande av sub-

jekt och är i det avseendet oförmögen att lämna sitt territoriella sammanhang. Deleuze 

inflytande på feministiska teoretiker som angränsar queerteoretiska strömningar 

märks av i uppslutningen vid det som brukar kallas den affirmativa linjen. En kan lätt 

förväxla det affirmativa med det optimistiska, menar Solander, men brukas snarare i 

en samverkan med en politisk kritik. Dock så menar Solander att kritik lösgör sig från 

föreställningar om en hegemonisk ordning mot vilken allt ska kunna bestämmas. Läs-

ningen av, eller experimenterandet med, en text ska kunna reagera mot den styrande 

ordningen, inte upphöra vid att endast behärska den. Detta betyder att en kritik av, 

t.ex., den heteronormativa ordningen som endast behandlar dess negativa effekter, 

enligt Solander kan beskrivas som en bearbetning som ”…letar svagheter i konstruk-

tionen istället för att bygga något nytt” (Solander 2012:47).  

  Där Deleuze blir kritisk till queerteorins oförmåga att presentera något bortom 

sitt eget utövande, vilket han beskriver som en reterritoralisering (som i sig är en na-

turlig del i deterritoraliserande rörelser) är också där han som bäst möter queerteorin 

med ett betydelsefullt verktyg. Ett queerdeleuzianskt förhållningssätt kan fortsätt-

ningsvis behålla sin avlokaliserande, d.v.s. dess flyttbara och utökande impulser, sam-

tidigt som den bibehåller förmågan att hela tiden förnya sig (Solander 2012:45).  

Istället för att tillskriva textens identiteter (författare, karaktärer) stor betydelse menar 

Solander att den litterära kraften, enligt Deleuze, finns i blivandet. Som ett exempel 

beskrivs ”kvinnoblivandet” som är ett kliv ur, och ett avlägsnade ifrån, det eviga man-

liga subjektet. Formen i litterära blivanden handlar inte så mycket om att laborera 

med stilens logik utan att snarare på ett språkligt vis ”främmandegöra” något, eller 
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någon. Syftet är att hitta en minoritetens spatialitet i majoritetens språk och hur det 

skapar en omvälvande stöt i läsningen av texten. Detta kan spåras till Deleuze upp-

skattning av författare som inte skriver för en publik som är redo och bekant, utan att 

stilen i sig ropar in dem, eller det, som inte finns eller hörsammas - den ständiga mi-

noriteten (Solander 2012:47f).  

  För min del skapar detta förutsättningar att betrakta mitt material utifrån ett 

förhållningssätt som tar till vara på textens generativa räckvidd. I Paradise Lost inne-

bär detta delvis att Satan och hens änglar inte bara bör betraktas som karaktärer vars 

gestaltande inte kan ha betydelse bortom den narrativa ordningen (och i förlängningen 

bortom sin relation till Gud), utan att de kan lyftas ur sin beroendeställning och åkalla 

nya krafter, i det här fallet syftet med den här uppsatsen. Jag vill gärna se det som att 

jag frigör Satan från sin, hitintills, monogama relation till bokens narrativ, för att på så 

sätt skapa nya konstruktiva möten som inte är beroende av vad Satan kan göra inom 

textens gränser, och inför Gud.  

Demontering  

Istället för att ha en avsikt om att avslöja textens bottenskikt blir den deleuzeianska 

kritiken något som värnar vad som görs i verken, inte vad en, i egenskap av forskare, 

gör med ett verk. En bryter ner texten till partiklar, något som kan se olika ut från text 

till text. Den huvudsakliga principen här är att syftet med läsningen inte kan handla 

om att försöka ta ställning till vad den betyder, utan snarare vilken funktion den kan 

ha. Som läsare (och forskare) gör jag mig själv till en aktiv del i bearbetningen av tex-

tens många partiklar som i förlängningen förhoppningsvis kan tillgodose textens ny-

danande potential.  Det öppnar upp för möjligheter att ge litterära karaktärer inflytan-

de över sin egna situation,  även om det rör sig om fiktiva gestalter (Solander 2012: 

49ff). Satansblivandet blir således en möjlighet till ett lösgörande av identitet som sö-

ker nya relationer, krafter och begär. Satan som en autonom textualitet, ges rättigheten 

att själva formulera sina problem, snarare än att den litterära omfattningens problem-

formulering är den givna angelägenheten. Precis som att Solander menar att räven i 
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D.H Lawrence The Fox ”slinker” ur författarens ponerade avsikter. På samma sätt 

smiter Satan ur Paradise Lost och försätter textens identitet(er) i rubbning. (Solander 

2012:52f).   

  Avslutningsvis redogör Solander för några riktlinjer som blir värdefulla för 

min metod. Dels att ge texten förutsättningar för egen agens vilket kräver att en hela 

tiden formar sina verktyg efter textens behov. Dels att vidhålla den affirmativa linjen 

som innebär att en för vidare och är kreativ med vad som i texten framstår som an-

vändbart. Samt att en ska tänka på textens yta som något som är en bärare av textens 

antydningar. Det handlar alltså inte om att bara skrapa på ytan utan komma ifrån tan-

ken om en ska hitta något under ytan. Detta innebär att fokus läggs på vad som funge-

rar i texten, inte vad den betyder. Språket bör samtidigt ses som något som skapar 

mening, vilket innebär att en inte kan tolka texten som om den återspeglar en realitet, 

utan snarare att ens syn på texten är förmögen att fånga upp det som texten frigör (So-

lander 2012:58).  

   Med det sistnämnda i åtanke vill jag påminna om hur jag ser på min position 

som forskare och hur mitt språk i uppsatsen, som litterär stil betraktat, skapar mening 

och att jag därför är mån om att föra fram mig själv genom analysdelens språkdräkt. 

Min tanke är att mitt teoretiska (och politiska) begär till Satan blir något som funge-

rar, och kommunicerar med diskurser utanför uppsatsens ramar.  

Källmaterial 

Det källmaterial som jag studerar i uppsatsen består av ett urval av utdrag ur romanen 

Paradise Lost (Milton 2003) vars satansgestalt och omgivning jag ämnar låta samtala 

med min teori. Därigenom ska jag försöka utröna vilka uttryck, värden och symboler 

som utkristalliseras och formar det idésystem som jag, enligt min definition, menar 

uppgår till det sataniska värdesystem jag hänger mig åt i min transaktivism. Det 

rådslag som Satan är huvudfiguren i tolkar jag som en förlängning, eller som personi-

fierade aspekter, av Satan. Detta eftersom de är Satans fallna änglar och kan därmed 

läsas som representanter för satanistiska värden.  I den meningen Satan förfäktar sin 
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hållning kvarstår hen som huvudfigur, även om andra omgivande och förknippade 

representationer kan förekomma. När jag diskuterar satansgestaltens betydelse kan det 

således också inbegripa exempel som görs i en kontext som har en korrelerad förbin-

delse med Satan. Det är ett urval (och en avgränsning) jag har gjort eftersom jag anser 

att mitt syfte kräver en skildring av Satan som har haft stort inflytande på vidare upp-

fattningar och föreställningar om vem Satan är och vad den representerar för värden.  

   Jag tolkar John Miltons Satansfigur i Paradise Lost som en agiterande och 

självdefinierad skepnad vars priviligierade placering i texten ger den en lika delar 

komplex som idealisk betydelse - en gestaltning som sedermera har kommit att bli en 

inflytelserik skildring av Satan (Milton, 2003). Jag vill mena att min ambition är att  

ta till vara på Satan som en ideologisk uppbackning och det fordrar därför ett källma-

terial där Satan tydligt markerar sina positioner och ges ett utrymme som tillåter sig 

konstruera sitt ideologiskt bygge. Därmed framstår Satan i Paradise Lost som en nöd-

vändig karaktär i den meningen att den tar ställning för ett system av idéer som jag, 

förhoppningsvis, kan förena med transaktivistiska behov.  

  

 Annorlunda uttryckt rör det sig alltså om att hitta en fixering i materialet som tillgo-

doser mitt syfte, genom att analysera en litterär och religiös konstruktion av Satan. 

Det här är också ett uppslag som täcker tudelningen i mitt syfte som å ena sidan söker 

efter en ideologisk positionering och, å andra sidan, ett känslomässigt trånande efter 

Satan i sin politiska och känslomässiga tillvaro.  Jag avgränsar mig därmed till att en-

sidigt fokusera på satansgestaltens betydelse i Paradise Lost eftersom mitt syfte ford-

rar en specifik och utstakad läsning av hur karaktären beter sig, hur den beskrivs av 

andra karaktärer, samt vilka idéer och känslor som uttrycks och manifesteras genom 

dess litterära gestaltning.  Jag vill därmed understryka att det inte handlar om att göra 

en analys av vad den här gestalten spelar för roll inom ramen för det här verket, eller 

att jag för den delen analyserar vilken potential eller läckage som eventuellt skulle 

kunna rymmas inom verkets territorium. Det handlar snarare om att lyfta Satans kropp 

(med alla dess tänkbara rotskott) ur sin litterära kontext, ge den tolkningsföreträde 

över sin situation och istället låta hens röst tala till mig, och till mitt syfte. Hur jag re-

sonerar kring min användning av satansgestalten i Paradise Lost redogjordes mer ut-
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förligt för i min metodbeskrivning, men innan jag lämnar materialbeskrivningen 

bakom mig så ska jag kort introducera detta verk.  

John Milton och Paradise Lost - En kort översikt  

Den första utgåvan av Paradise Lost publicerades 1667 och då hade Milton skrivit på 

den sedan 1650. Det är en lång narrativ dikt skriven i blankvers vilket innebär att den 

inte bygger på rim. En mening består av fem långa obetonade stavelser, följt av en 

kort betonad stavelse. Detta markeras med versnummer vilka också kommer att synas 

i de utdragen jag använder i analysen. De olika delarna  (”Book I, II, IV osv) av Pa-

radise Lost är inte strukturerade efter en linjär berättelseform utan är disponerad med 

tillbakablickar i senare stycken, samtidigt som att bokens inledning tar avstamp i mit-

ten av handlingen. Samtliga delar innehåller därtill en kortare resonerande introduk-

tion till den aktuella delens innehåll, vilka också jag i analysen kommer att redogöra 

för i händelse av att jag använder ett textutdrag ur en ny del (Paradiselost 1999).  

  Boken behandlar grundstenarna i kristen teologi utifrån Milton personliga be-

traktelser.  Tanken med boken som helhet var inte att enbart framställa vad som fram-

kallade syndafallet utan också visa på de konsekvenser som världen utstod, i termer 

av både gott och ont.  Detta problem brukar benämnas som ”felix culpa” vilket kort 

kan beskrivas som att en betraktar det goda som en positiv följd av syndafallet (Para-

diselost 1999). Den centrala berättelsen är organiserad efter olika delar i skapelsebe-

rättelsen och behandlar också andra delar av bibeln, i synnerhet Satans medverkan.  

   Milton själv, poet och politisk aktivist, ansågs vara en ”puritan” vilket enligt 

dåtidens mått var synonymt med radikalism. Han blev även fängslad under en tid som 

en konsekvens av att han uttryckte sig politiskt i skrift. Paradise Lost, som han själv 

beskrev som ett sätt att rättfärdiga Guds vägval för människan genom att lokalisera 

orsaken och konsekvensen för alla som är involverade i berättelsen, har emellertid 

blivit både hyllad och hånad. En ofta förekommande diskussion har handlat om Mil-

tons eventuella tanke bakom vad som har betraktats som en positiv gestaltning av Sa-

tan. Verket har sedermera, i mångt och mycket, kommit att betraktas som den största 
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episka dikten skriven på engelska (Paradiselost 1999).  

 
Terminologi och begreppsförklaringar  

Eftersom att jag under uppsatsens gång ständigt återkommer till begrepp som kan ha 

betydelser, eller inbegripas av förståelser, bortom de som föreslås av mig så är det 

också nödvändigt att jag redogör för dessa. Detta för att min användning och tolkning  

tolkning av dessa begrepp i viss mån blir specifika för den här uppsatsen. Jag ger ock-

så en kortare introduktion till begrepp jag använder mig utav som jag inte anser kan 

betraktas som en allmänt förankrad kunskap. 

Ondska, hat och vrede 

 

Med inre ondska åsyftar jag det som ibland beskrivs som en inre röst, eller det mörker 

som i kristen mening har betraktats som framkallad av en utomkroppslig energi som 

frestar individen till olydnad och till att bryta med det rättfärdiga och civiliserade, 

d.v.s. Guds väg. Jag vill dock betona att min syn på ondska inte relateras till en andlig 

kraft som finns utanför kroppen, utan snarare att den utgörs av en uppsättning värden 

som en känner en emotionell koppling till. Satan blir således synonymt med en ond 

och aktiv psykologisk avgrund som har människans psyke som främsta ambition och 

plattform för hat och konfliktsökande. Ondska ska inom ramen för det här resone-

manget också läsas utifrån ett diskurskritiskt förhållningssätt med vetskapen om att 

vad som anses vara godhet respektive ondska är begrepp som skapas och omförhand-

las genom maktrelationer. Samtidigt som att det är ett motsatsförhållande och en kon-

flikt som i kristen tradition har växt fram som ett sätt att visa på hur ”det/de andra”, 

ickenormativa, står för något hotfullt och förkastligt som vill besudla det goda och 

rättfärdiga (Faxneld 2014:208).  

  I första Moseboken inleds syndafallet med att Eva blir övertalad av ormen, 

d.v.s. Satan, att äta frukten trots Guds förevisningar om att brottet straffas med döden. 
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Satans argument är att deras ögon kommer att öppnas och att de själva blir gudar med 

insikt om gott och ont. Samtidigt som att Gud kommer underfund med vad som har 

inträffat, förvisar han också ormen och kvinnan till vedergällande påföljder:  

Då sade HERREN Gud till ormen: »Eftersom du har gjort detta, 
vare du förbannad bland alla djur, boskapsdjur och vilda djur. 

På din buk skall du gå, och stoft skall du äta i alla dina 
livsdagar. 

  Och jag skall sätta fiendskap mellan dig och kvinnan, och 
mellan din säd och hennes säd.  Denna skall söndertrampa ditt 

huvud, och du skall stinga den i hälen.» 

  Och till kvinnan sade han: »Jag skall låta dig utstå mycken 
vedermöda, när du bliver havande; med smärta skall du föda dina 

barn.  Men till din man skall din åtrå vara, och han skall råda 
över dig.» (1:a Moseboken kap. 3 vers 13-16) 

Det här händelseförloppet beskriver hur Eva tillskrivs en förbindelse med Satan och 

att de bägge kan förvänta sig mått av Guds raseri efter att ha trotsat hans uppmaning 

om att inte begå denna handling som innebär att de får kunskap om något som bara 

gudar ska ha kännedom om. Det framgår också i ovanstående stycke att förlossnings-

smärtor och en patriarkal hierarkisk ordning träder in som ett uppenbart utfall efter det 

inträffande. Det innebär således att Guds markering, som är ett uttryck för godhet 

knyter an till specifika värden som syftar till att definiera förutsättningar för kvinnans 

existensberättigande. Motsatsen till detta framgår tydligt, Satan (med kvinnans delak-

tighet) blir förknippat med syndafallet och blir per definition delaktig i det onda (1:a 

Moseboken, kap. 3 vers 1-22)  

  Varför jag vill hänvisa till syndafallet och dess påföljder beror på att jag vill 

påvisa hur föreställningen om det goda och det onda har en given historia och att upp-

fattningar om vad motsatsförhållandet utgörs av hela tiden förskjuts. Vad som dock 

framträder som synonymt med ondska, eller åtminstone en ondskefull handling, är att 
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bryta mot, en av makten definierad, regel, något som i en vidare tolkning gäller för-

kastande eller förbiseende av moral- normsystem i en mer generell bemärkelse. Om vi 

återkommer till det s.k. god ton-argumentet som ett aktuellt exempel på vem som de-

finierar godhet så vill jag mena att den tillrättavisning som åsyftas genom att förmedla 

till någon att den har gått över gränsen för vad som är ett godtagbart (jmf. rättfärdigt) 

uppträdande, så görs det ofta utifrån en priviligerad position. Jag menar således att 

ondska närmast kan betraktas om en identifikation som historiskt har knutits an till 

olika slags underordning, och att det är en politisk och social mekanism som kan spela 

en roll i hur nutida maktrelationer legitimeras efter vem som framstår som ond re-

spektive god.   

Vad gäller konstruktioner av godhet och ondska och i (förlängningen hat och kärlek) i 

nutida queeraktivism menar Cathrin Wasshede att det alltid framstår som berättigat att 

ta avstånd från det onda, och att det är ett värdebegrepp vars innebörd hela tiden för-

ändras. Det osynliga, nedbrytande och strukturella våld som har blivit en inneboende 

och given del av hur maktregimer verkar tillåts inte tolkas som ondska, just för att den 

är i linje med normativitetens offensiva ordning. Något som uppfattas som våldsamt, 

främst av de som utgör ett brott i densamme. Wasshede menar därför att queeraktivis-

ters hatfulla respons uppfattas som orimligt, och att det hat som riktas mot dem där-

med anses vara berättigat (Wasshede 2013:54). Detta kan jämföras och sättas i rela-

tion med min redogörelse av hur Gud som avsändare bestraffar kvinnor med smärta 

och underordning, och varför det tillåts tolkas som en god handling. 

  Utifrån ovanstående diskussion vill jag därmed understryka att transktivistiskt 

hat därför måste sättas i relation till, inte bara sina upplevelser av ickesubjektivitet, 

utan också den underton av, och ständiga hot om, våldsamhet som utgör en smärta på 

transpersonens kropp och identitet. Därmed reserverar jag mig mot eventuella jämfö-

relser mellan hat som en respons på ständigt institutionellt våld, och hat som sparkar 

nedåt.  

 

När vi vill uttrycka vreden utgör den enligt Stryker – ”…en källa till transformativ 
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makt. En disidentifikation med de påtvingade subjektspositionerna” (Stryker 

2006:253). Detta innebär att de avvikande positioner vi tillskrivs, i relation till 

ciskroppar som norm och standard måste få komma till tals om det är meningen att vi 

ska kunna politisera utifrån våra erfarenheter som transpersoner. När vi manifesterar 

vårt monster, vår inre demon, som en motståndshandling - behöver vi ta makten över 

språket för att kunna ta till vara på en position som ett verbalt (och) agerande subjekt 

(Stryker: 2006:247). En position vi annars inte har tillgång till. Något som Enke också 

menar bottnar i hur utgångspunkten för samtal om cis som privilegierad identitet åter-

skapar bilden av transpersonen som oförmögen att verka genom egen agens, en poli-

tisk minoritet som är så pass förtryckt att den aldrig kan uttrycka något utanför sin 

transgestalt (Enke 2013: 240).  Med det sagt så vill jag genom en disidentifikation 

med ett tillstånd som anses vara ett isolerat och individuellt sökande (eller ännu värre: 

”en resa”) genom kroppsförändrande vård - färdas för att bli ett normlydande och kö-

nat subjekt – istället åkalla Satan. Detta för att ett identitetsmässigt och kroppsligt 

självbestämmande inte kan hävdas i ett gränsland där hegemoniska ideologier kon-

trollerar vårt språk och våra känslor och där vår överlevnad istället ska villkoras efter 

vad förhärskande normer kan komma att känna sig kränkta av. 

   

Tone police-ing/God ton 

Eftersom att jag flera gånger redan har nämnt god ton, och även kommer att göra det 

fortsättningsvis, så vill jag ge en kortare introduktion till detta begrepp. God ton kan 

ses som en översättning av det amerikanska begreppet Tone police-ing vilket åsyftar 

ett härskartekniskt knep i vilket en undviker budskapet i en argumentation genom att 

istället påtala den aggressiva tonen hos sin meningsmotståndare. Här påtalar en ofta 

också poängen i att en god respektive ond ton inte nödvändigtvis behöver innebära att 

hålla en god ton är synonymt med ett icke våldsamt innehåll, och vice versa (geekfe-

minism.wikia u.å).  

   Sara Ahmed, teoretiker med fokus på feminstisk, queer, kritisk ras- och post-

kolonial teori, har också diskuterat detta inom ramen för glädje som ett allmängiltigt 
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önskvärt ideal. Hon avvänder sig av  begreppet ”unhappy feminist archives”  och vid-

håller att det inte enbart handlar om att lokalisera olycka som en känsla i dessa arkiv. 

Det handlar snarare om att se hur dessa arkiv formges genom ett kretslopp av kultu-

rella objekt som uttrycker sorgsenhet med glädje. Vissa kroppar, menar Ahmed, stör 

genom att bara inte delta i glädjemomentet. Hon menar att vägra en glad feminism 

skapar en ny känslomässig inriktning vilket innebär att när en åstadkommer detta 

störningsmoment så blir det en förutsättning för att göra det störande till en orsak 

(Ahmed 2010:31f).  

  Med det sagt så finns det en tydlig politisk linje i att inte delta i kravet på lyc-

ka som uttryck eftersom att det är ett påträngande ideal som hela tiden presenteras 

som det naturliga tillvägagångssättet.  Samtidigt som kravet på en glad kamp, inbäd-

dat i god ton-argumentet, ofta blir ett sätt att tysta de röster som avviker från glädjen, 

eller uttrycker sig (och känner efter) på fel sätt.  

 

Ickekonformism 

Transaktivisten och juridikprofessorn Stephan Whittle påminner om att trans inte är 

queer för att det överskrider och förhandlar om gränser utan menar att det queera in-

nefattas av hur transkroppar begår normbrott, bryter upp och utvidgar fält (Whittle 

2006: 202). Potentialen hittas i hur vi, transpersoner, ser på oss själva när vi teoretise-

rar och tycker, och hur det omkullkastar föreställningar om binära kön och biologi. 

Transaktivism kan således inte handla om att försöka ta sig över gränser, tillika pre-

misser, uppdiktade av de regimer vi vill och behöver riva upp. Det handlar om att 

göra kaos i ett cissexistiskt och heteronormativt kosmos snarare än att köpslå över 

gränser som de dominerande ideologierna ritar upp. Det onda, ilskan, blir en driftig 

och progressiv kraft som utvidgar en rumslighet som inte behöver förhandla med 

gränsvakter om inträde till normalitet och en falsk kärlek med det privilegium som 

tvingar transpersoner att komma ut varje dag. Detta skapar en ännu snävare uppsätt-

ning visuella kännetecken som osynliggör den könsvariation och mångtydighet som 
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utökar och tänjer på normalitetens praktiska gränser, och därmed makt (Enke 

2013:243)  

  Vidare menar Kathleen J. Fitzgerald och Diane M. Rodgers, båda två profes-

sorer i sociologi, att det har funnits en brist på teoretiska ramverk som tillgodoser 

kunskap om radikala sociala rörelser som inser att det råder skillnader som karaktäri-

serar dessa gentemot mer reformistiska organisationer (Fitzgerald/Rodgers 

2005:573f). När de senare är fokuserade på att bli inkluderade i befintliga maktstruk-

turer så har radikala och ickekonformistiska rörelser istället haft ambitionen att mot-

sätta sig dessa (Fitzgerald/Rodgers 2005:581). Fitzgerald och Rodgers hävdar att en 

kunskapsöversikt avseende politiska rörelser inte kan studeras i termer av framgångar 

och misslyckanden utan snarare att en förstår dessa utifrån aktivisternas egna defini-

tioner om vad en vill uppnå. Detta innebär att när en konformistisk grupp får sina re-

former infriade så återspeglas det i den mån det motsvarar strukturen och ideologin 

inom det etablerade politiska systemet, och får därmed en trovärdighet därefter. Icke-

konformistiska rörelser som istället betraktar detta system som sin motståndare och 

motsätter sig en övergripande kapitalistisk ideologi saknar det erkännandet och får 

således heller inte den kredibilitet som de grupper som arbetar utifrån en assimileran-

de princip. Därför måste politisk framgång tolkas efter vilken kontext det sker i (Fitz-

gerald/Rodgers 2005:579ff).  

  Detta redogör också för mitt förhållningssätt vad gäller de respektive organisa-

toriska varianternas egenskaper och bristfälligheter, vari den ickekonformistiska prin-

cipen innefattas av ett synsätt på politisk kamp som jag hävdar är oumbärligt för den 

omstörtande verksamhet jag menar att en satanistiskt förankrad transaktivism verkar 

inom.  

 

 

Könsneutrala pronomen och Satans könsidentitet 

När det kommer till pronomen som undviker att köna någon finns det många exempel 

som varierar över identiteter och språk. I Sverige använder en vanligen ”hen” eller 

”den” när en av olika skäl inte vill definiera könsidentitet i tal och skrift. Eftersom att 
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jag i den här studien kommer att hantera engelskspråkig litteratur så ser jag också ett 

behov av att redogöra för den uppsättning pronomen som förekommer i engelsk språ-

kanvändning. Wibke Straube, doktor i genusvetenskap vid Linköpings universitet, ger 

en kort introduktion till könsneutrala pronomen i inledningen till sin avhandling 

Transcinema and it’s Exit Scapes”. Hen menar att ”they” eller ”them” ofta förekom-

mer när en tilltalar en person könsneutralt. Hen nämner också ”ze/hir” som ett alterna-

tiv som är sprunget ur den transaktivistiska miljön. Det är framförallt ”hir" jag kom-

mer att använda mig av eftersom att det överensstämmer med hur pronomen används i 

mitt källmaterial (Straube 2014:22).  

  Eftersom jag argumenterar för att det inte går att bestämma Satans könsideni-

tet ser jag heller ingen poäng i tydligt definiera det. Jag betraktar därför Miltons och 

bibelns benämning av Satan som ”han” som ett exempel på hur en historiskt, i alla 

led,  har velat förmedlat bilden av den betydelsefulla och centrala figuren som en 

manlig sådan. Som transaktivist och -teoretiker så ser jag det som min plikt att inte 

återskapa normer om könsidenitet och historiskt inflytande i min studie.  

Forskningsläge 
 
Jag betraktar den forskningsmässiga placeringen för den här uppsatsen som bred i den 

bemärkelsen att den skär tvärs igenom ett spann av religionshistorisk, feministisk, 

trans- och monsterteoretisk, motståndsideologisk och litteraturvetenskaplig kunskaps-

produktion. Därför blir det befintliga forskningsläget också differentierat i den me-

ningen att det innefattas av ett fält som präglas av sina respektive vetenskapliga för-

hållningssätt.  

   

Som jag redan har nämnt utgör Faxnelds avhandling Satanic Feminism en given del 

av det forskningsfält jag placerar den här uppsatsen i. Dock så har Faxneld därtill un-

dersökt mer samtida exempel på hur kopplingar mellan satanism och politiskt mot-

stånd har verkat i en amerikansk lesbisk kontext, vilket jag menar kopplar an till min 

forskning. I artikeln Intuitive, receptive, dark": Negotiations of femininity in the con-
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temporary Satanic and Left-hand Path milieu belyser han hur konstruktioner av, i 

första hand, feminint genus spelar roll i en satanistisk miljö. Artikeln omfattas också 

av en diskussion om konflikten mellan å ena sidan feminin agens, och å andra sidan 

ett maskulint görande, och vad dessa innebär för feministisk strategi. En dikotomi 

som Faxneld menar blir oumbärlig för gruppens magipraktiker (Faxneld 2013). Även 

om artikelns fokus skiljer från mitt i den meningen att han undersöker hur genus kon-

strueras i en satanistisk och feministisk grupp, medan jag undersöker möjligheten till 

en samverkan mellan satanistiska idéer och transaktivism, så visar den emellertid på 

ett exempel på hur nutida politiskt motstånd samverkar med satanistiska tankegångar 

och praktiker.  

  

Vad gäller det trans- och monsterteoretiska läget så utgör Susan Strykers My Words to 

Victor Frankenstein above the Village of Chamounix Performing Transgender Rage 

en självklar grundsten för ett vidare teoretiserande av kopplingen mellan att å ena si-

dan uppfattas som ett monster och därmed en avvikelse från det subjektiva, och å and-

ra sidan använda sig av den monstruösa identitet som ett uttryck och berättigande för 

en transaktivistisk (och -teoretisk) vrede. Samtidigt så har Strykers resonemang vida-

reutvecklats på flera håll. Ett exempel på ett sådant är genus- och sexualitetsprofes-

sorn Harlan Weavers undersökning av det somatekniska momentet i tanken om den 

monstruösa vreden och de känslor som Weaver menar florerar i Strykers text. I Mons-

ter Trans: Diffracting affect, reading rage studerar hen hur det emotionella sprids 

mellan olika noder i texten, skillnaderna mellan dessa, men också på ett omfattande 

mönster som berör läsaren i skärningspunkten mellan monstruöst kön, språk som 

verktyg för motstånd och den vrede som systematiserar språket i artikeln (Weaver 

2013). Detta fokus skiljer sig från mitt på den punkten att Weaver intresserar sig för 

hur Strykers resonemang om vrede konfigurerar hennes språk. Samtidigt som att det, 

för min del, finns ett intresse för Weavers påtalande av det intima samspelet mellan 

det känslomässiga och det monstruösa. Det ställer också nya frågor jämte Strykers tes, 

om vad språk och känslor förmedlar och vilken rörelse det skapar i ett textarbete som 

både argumenterar, och ger uttryck, för en ilska som relateras till ens identitet som 

monster.  
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Forskningsläget kring John Milton och Paradise Lost utgörs av en mångfald av in-

fallsvinklar, och den huvudsakliga fixeringen är upptagen kring olika resonemang om 

vad Milton avsåg med satansgestaltens centrala placering.  Peter Schock pekar bland 

annat på hur en historiskt har tolkat Satans personlighet på ett sätt som gynnar ens po-

litiska och/eller religiösa agenda. Han redogör för ett exempel där den anarkistiska 

tänkaren och novellisten William Godwin menar att Satan i Paradise Lost  har blivit 

en persona som har kommit att förknippas med många fördelaktiga egenskaper. I en 

referens som också Faxneld hänvisar till ställer Godwin frågan om huruvida Satans 

uppror inte kunde bero på den underordningen Gud placerade hen i (Godwin 

1993:146, referens från Faxneld 2014:117). Både Faxneld och Peter Schock,  den se-

nare doktor i engelska, driver tesen att den positiva beskrivningen av Satan är en åter-

spegling av Godwins egna värderingar och att han därför bortser från de aspekter som 

inte tillgodoser hans anarkistiska ambitioner (Schock 2003:34).  

  Jag tar till vara på den här diskussionen eftersom att min argumentation på 

många sätt aktualiserar en debatt om hur en förhåller sig till en text som ett material i 

den meningen att det kan komma att tjäna ens politiska syfte, och vad den avgräns-

ningen innebär för trovärdigheten i det forskningsmässiga anslaget. Jag vill dock häv-

da att en sådan utgångspunkt samtidigt kan riskera att mynna ut i en fixering på objek-

tivitet vars upptagenhet på intet sätt anbelangar den här uppsatsens metod, och dels att 

det påminner om ett perspektiv på forskning som jag i likhet med den feministiska 

vetenskapsteoretikern Donna Haraway avfärdar som olyckligt i den meningen att all 

forskning och kunskap är situerad, och att alla tolkande förlopp på något sätt väljer 

bort (eller betonar) aspekter av ens slutsatser (Haraway 2008:226ff)  

Disposition  
 
Nu har jag redogjort för en bakgrund och ett vidare fundament utifrån vilken jag me-

nar att min studie tar avstamp. Jag har bland annat redogjort för hur jag ser på min 

teori och mitt metodval och varför jag har bedömt att dessa är väsentliga för den stu-
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dien jag vill göra. Jag har också redovisat för relevant positionering och gett introduk-

tioner till de begrepp och termer vars innebörder är specifika för den här studien. In-

nan jag går vidare med analysen där jag förhoppningsvis kommer att kunna hitta ex-

empel i mitt material som svarat mot mitt syfte och mina frågeställningar så vill jag 

uppge hur jag har resonerat kring avgränsningar och vilka överväganden som har fun-

nits med under processen.  

 

Avgränsningar och överväganden 

 
Nu när jag börjar närma mig analysen vill jag kort redogöra för vilka överväganden 

jag har gjort när jag har bearbetat mitt material. Detta för att förtydliga hur jag har re-

sonerat kring de avgränsningar jag har bedömt vara nödvändiga, eller strategiskt för-

delaktiga.  

  Under analysens gång kommer jag allt som oftast diskutera motsatsförhållan-

den såsom gott kontra ont, ickekonformism kontra assimilationspolitik och normativt 

kontra ickenormativt, för att nämna några. Det innebär emellertid inte att jag inte är 

medveten om de förskjutningar som flyter sinsemellan.  Jag finner dock dessa  diko-

tomier som nödvändiga för att min argumentation ska bli så tydlig som möjligt.  

  Detsamma gäller cis- och transpersoner. Ett vanligt misstag, menar jag, är att 

medan en pratar om variationer av transidentiteter så framstår cisidentitet ofta som en 

enda oföränderlig identitet. Det blir problematiskt när en antyder att identitetskatego-

rier är orubbliga och ogenomträngliga, och därför vill jag i enlighet med Enke  under-

stryka att det finns variationer i bägge kategorierna. Det blir också nödvändigt för mig 

att, inom ramen för den här studien, avgränsa mig till de skillnader som aktualiseras i 

relationen mellan trans- och ciskroppens tillvaro. Enke påpekar att användandet av cis 

många gånger fungerar som ett återskapande av cisidentiteters systematiska privilegi-

um, samtidigt som att det manifesterar gruppen transpersoner som ständigt under-

tryckta (Enke 2013:238ff). Med det sagt vill jag också påminna om att jag redan i in-

ledningen redogjorde för vikten av att ha i åtanke att transpersoner är en differentierad 

grupp och rymmer olika erfarenheter och bakgrund vad gäller klass, funktionsvaratio-
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ner, ålder, sexualitet, papperstatus, tillgång till vård m.m.. När jag i analysen pekar ut 

transpersonen som en politisk figur så vill jag understryka att det specifikt innefattar 

de privilegier och den diskriminering som möjliggör maktrelationen mellan cis- och 

transidentifierade kroppar.  

  

Avslutningsvis vill jag också nämna varför jag har avgränsat mig till en västerländsk 

kristen gestaltning, eftersom att jag vill mena att det blir problematiskt att återskapa 

föreställningen om eurocentriska tolkningsramar som företrädande. Jag hade ur-

sprungligen en tanke om att mitt material helt eller delvis skulle utgöras av The poe-

tics of Iblis, av den anledningen att jag inte ville reproducera västerländska kulturella 

och religiösa hegemonier. Boken handlar om Iblis - motsvarigheten till Satan i Kora-

nens teologiska berättelse, och likheterna med den bibliska gestalten är många, samti-

digt som att det också finns vissa skillnader. Ett exempel är att vissa Sufiskrifter be-

skriver Iblis som en monoteist och gudsälskare, som tragiskt har blivit förskjuten 

(Bodman 2011).  

  Att jag emellertid ändå valde Paradise Lost bottnar i två anledningar. Det ena 

är att den beskrivs som den första, och kanske kanske mest inflytelserika, gestaltning-

en där Satans roll tillåts vara komplex och motsägelsefull. Det andra är att jag närmast 

ser det som ett ändamål att skapa oordning i det västerländska kulturella kapitalet. 

Som jag nämnde inledningsvis har kristna kolonisatörer en historia av att våldsamt 

tvinga på olika kulturer sin tro, och sitt värdesystem. Därför ser jag det också som en 

anledning till att slå där det gör som mest ont, för att uttrycka sig ogenerat.  8

 

 
 
Analys - Berättelsen om den teoretiska och aktivistiska samva-

 Jag har inte valt bort Iblis för gott utan har för avsikt att inleda ett vidare arbete där den muslimska satansgestal8 -
ten är central. 
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ron mellan Satan och transpersonen. 
 
Innan jag påbörjar analysen ska jag kortfattat redogöra för olika val och överväganden 

jag har gjort i min hantering av materialet. Även om jag enbart sysselsätter mig med 

satansgestalten, samt de diskussioner som förs i relation till denna, så vill jag ändå ge 

en kort introduktion till vilka kapitel som utgör mitt urval ur Paradise Lost. Detta för 

att det ska bli lättare för läsaren att förstå sammanhanget för de texturval jag använder 

mig av.  

   När jag relaterar de slutsatser jag drar i relation till uppsatsens syfte så gör jag 

det med en tredje person som ytterligare en gestalt som verkar jämte Satan. Detta in-

nebär att när jag gör en koppling mellan Satan och det transteoretiska anslaget så an-

vänder jag mig av ”transpersonen” som en figur som förkroppsligar mötet mellan det 

satanistiska och det trans- och monsterteoretiska. Det blir således ett sätt för mig att 

inkludera min position som såväl forskare som transperson i analysens narrativ på ett 

tydligt sätt. Det handlar också om att jag, i enlighet med min metod, är mån om att 

läsningen av satansgestalten rör sig i det rumsliga, intill andra fiktiva karaktärer, sna-

rare än att begränsa sig vid en tolkning som bara ser relationer i bokens berättande. 

Transpersonen som fiktiv karaktär kan därmed ses som ett förkroppsligande av sub-

stansen i min teori.   

Analysens gång präglas sedermera av en följsamhet gentemot Paradise Losts narrati-

va linje. Allteftersom de urval jag har valt som material så organiserar jag dessa utef-

ter dess ordning i bokens uppslag. Detta gör jag för att förenkla för läsaren att förstå 

kontexten till de citat och stycken jag diskuterar. Även om mitt urval inte omfattar 

samtliga kapitel innebär detta inte att jag på något sätt låter boken i sin helhet struktu-

rera min analys, d.v.s. jag presenterar således bara de kapitel som angår mina urval. 

Detta hindrar dock inte mig från att koppla an min argumentation till enstaka me-

ningsuttryck som ges utlopp för i andra kapitel.  

  Avslutningsvis så jag också redogöra för varför jag kommer göra egna över-

sättningar av citaten i de utdrag jag analyserar. Ett alternativ har handlat om att jag 

ska använda mig av en svensk utgåva för att på så sätt förenkla översättningen av ori-
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ginaltexten. Jag är dock försiktig med att använda mig av översatta utgåvor av flera 

skäl. Dels eftersom att publicerade översättningar kan antas ha styrts av publicistiska 

riktlinjer som väljer begrepp och ord som tonar ner aspekter av originaltextens inne-

håll. Jag unnar mig den försiktigheten med verkets kontroversiella karaktär i åtanke. 

Och dels har jag också bedömt egna översättningar vara till analysens fördel i den 

meningen att jag uppmanas engagera mig i verkets språk på ett sätt som jag inte hade 

kunnat unna mig om jag hade valt att använda mig av en publicerad översättning. Jag 

har därför lagt ner tid på varje översättning, och låtit det få vara en noggrann process, 

vilken den slutliga översättningen är en följd av.  

Book I – The argument 

Bokens första del avser subjektets olydnad. Satan, som har iklätt sig skepnaden av en 

orm, revolterar mot Gud och har även dragit till sig en styrka av änglar till hens sida. 

Gud förvisar Satan och hens arme till den djupaste av avgrunder. De befinner sig nu i 

helvetet som beskrivs som en plats som präglas av totalt mörker och kaos. Satan och 

änglarnas vistelse i helvetet beskrivs som en tid av häpenhet efter att ha förkastats - 

fram tills det att hen väcker sin armé som samlar sig för kamp.  

  Till en början talar Satan till sina änglar och försäkrar dem om en återkomst 

till  himlen, för att senare istället föreslå en ny värld, där nya varelser skapas och upp-

skattas. För att komma till klarhet med vad den här profetian egentligen innebär kallar 

hen på en fullständig församling av sina anhängare. Pandaemonium, d.v.s. helvetes 

huvudstad, reser på sig och helvetets medborgare inleder ett rådslag (Milton 2003:2): 

”…hi(r)s horrid crew” - uppkomsten av en monstruös och ondskefull 

koalition 
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50. Nine times the Space that measures Day and Night  

To mortal men, he with his horrid crew 
Lay vanquisht, rowling in the fiery Gulfe 

Confounded though immortal: But his doom 
Reserv'd him to more wrath; for now the thought 

55. Both of lost happiness and lasting pain 
Torments him; round he throws his baleful eyes (…) (Milton 2003:4)  

Här beskrivs hur Satan, som numera befinner sig i en uttalad konflikt med den dödliga 

människan, känner sig besegrad  ”(…) men också odödlig” (Egen översättning, se ci-

tat ovan). Guds dom gav dock upphov till ännu mer vrede eftersom hen nu är berövad 

sin glädje och lever med ständiga och plågsamma smärtor. Nu befinner vi oss därför i 

ett skede där Satan skingrar sin ”(…) ondskefulla blick” (egen översättning, se citat 

ovan).  

  Syftet med att låta analysen ta avstamp i just detta citat är att skildra en start-

punkt och ett narrativ för uppkomsten av Satans, och därmed en transaktivistisk, vre-

de. Det dödliga blir enligt mitt förhållningssätt synonymt med det subjektiva, det som 

Gud definierar som det mänskliga och det rättfärdiga. Förpassandet av Satan, och 

därmed transpersonen, till helvetet, innebär således en plats av ofrivillig ickesubjekti-

vitet. Det rör sig alltså om upprinnelsen till hur helvetet blir en symbolisk plats och 

berättelse om transidentitetens tillvaro, i den meningen att det är i detta mörker trans-

personen blir nedbruten av cisnormativt våld, åsamkas psykisk ohälsa och lever med 

olika smärtor. Transpersonen har hamnat här för att den har överskridit gränsen för 

vad som av maktregimen, här representerad av Gud, anser vara ett moraliskt och 

mänskligt leverne. Detta menar jag är en princip som kan införlivas i nutida föreställ-

ningar om vilka kroppar och identiteter som passerar som dugliga och begripliga inför 

staten (som en bärare av institutionell makt) och därmed normaliteten, som i det här 

fallet kan länkas samman med det normsystem som tillskriver transpersonen en plats 

av ickesubjektivitet, vari transpersonens erfarenheter av alienation och utsatthet gör 

den till ett monster. Transpersonen görs alltså till monster för att den bryter mot före-

ställningen om följdriktigt uppvisad könsidentitet och blir därför förvisad till en posi-

tion som inte kan anses vara mänsklig i den mån kroppen inte uppfyller kriterierna för 
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vad som är en könad sådan.  

  

Som en kan läsa i sista stycket i versen så blir transpersonen, i sviterna av den här 

domen, emellertid upptagen med ännu större vrede än tidigare, och de plågorna det 

har gett upphov till har mynnat ut i att transpersonen hanterar tillvaron och: ”…throws 

hi(r)s baleful eyes”  . Helvetet blir härvidlag en plats där den transpolitiska vreden 9

blir kreativ och frodas.  En oförsonlig blick skingras numera över dem (eller det) som 

direkt eller indirekt har försatt, och fortsätter att kvarhålla, transpersonen i en position 

som samtidigt gynnar och återskapar deras oförädlade identitet och därmed överord-

ning. Upplevelsen av att ha hamnat i helvetet upphör alltså inte vid att transpersonen 

accepterar det öde som cisnormativiteten har tillskrivit den. Det har snarare skapat 

förutsättningar till en känslomässigt utåtagerande kamp. I min tolkning består det som 

Milton benämner som ”…hi(r)s horrid crew” bland annat av Satan och transaktivister, 

som inte bara tillåter, utan också förutsätter, vreden som en strategi mot det som direkt 

eller indirekt förskjuter dessa till i en tillvaro av plågor och smärta.  

  
 
 

Helvetet och överträdelser som symboler för politiskt varande 

Farewell happy Fields 
  250 Where Joy for ever dwells: Hail horrors, hail 

  Infernal world, and thou profoundest Hell 
  Receive thy new Possessor: One who brings 
  A mind not to be chang'd by Place or Time. 

  The mind is its own place, and in it self 
 255 Can make a Heav'n of Hell, a Hell of Heav'n. 

  What matter where, if I be still the same, 
  And what I should be, all but less then he 

  Whom Thunder hath made greater?  Here at least 
  We shall be free; th' Almighty hath not built 

260  Here for his envy, will not drive us hence: 
  Here we may reign secure, and in my choyce 

 Egen parantes som åsyftar Satans flytande könsidentitet (Se Terminologi och begreppsförklaringar för vidare 9

information. Gäller även för fortsatt användning om annat inte anges
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  To reign is worth ambition though in Hell: 
  Better to reign in Hell, then serve in Heav’n (…) (Milton 2003:9) 

Vidare i samma kapitel talar Satan, som vi kan se i utdraget ovan, om konfliktens ka-

raktär och om vikten av att definiera en egen plats, separerad och oberoende av Guds, 

d.v.s. maktens och normativitetens, värdesystem.  Det begärs avsked gentemot ”glada 

fält” (egen översättning, se citat ovan) - platsen där glädjen bor. Dessa framstår såle-

des inte som deskriptiva för varken transpersonens eller Satans emotionella tillvaro. 

De tillkallar sig istället fasa och ohygglighet, deras position bereds i helvetet - därför 

erkänner transpersonen helvetets och den djävulska miljön som platser som hen inför-

livas med genom sina upplevelser av att leva som transperson.  

 Jag är dock inte den första som låter helvetet symbolisera ens politiska tillva-

ro. Faxneld redogör för en historisk återblick där 1700-talsfeministen Mary Wollsto-

necraft menade att samhällets olika helveten också är de rum vari en finner subjekt 

som är betydelsefulla. Det tolkar jag som att en, i egenskap av att leva i en tillvaro av 

allehanda utsatthet, också lär känna utsatthetens bebyggelse såsom den är beskaffad, 

och därmed även konsekvenserna av statens offensiva kontroll av sina medborgare. 

Wollstonecraft tar således parti för det onda samtidigt som hon menar att om Satans 

väsen är allierad med kvinnors rättigheter så blir helvetet en symbolisk plattform att 

politisera utifrån (Faxneld 2014:118).  

   

Satan fortsätter anförandet med att konstatera att sinnet är ett fritt utrymme och menar 

att, om himlen kan göra sitt av helvetet - kan helvetet göra sitt med himlen. Varför 

skulle hen inte göra det? Varför skulle en inte kunna hämnas med likvärdiga medel 

mot ett institutionellt förtryck som villkorar ens existens? Helvetet är åtminstone en 

plats som Gud inte har uppfört, och kan därför betraktas som ett läge av frihet. Guds 

avundsjuka gentemot frihet och kunskap gäller inte i helvetet, här är Satans och hens 

gelikars, däribland transpersonens, dominerande ställning säker.  

  Det här inspelet ser jag som en viktig grogrund för ett aktivistiskt förhåll-

ningssätt för transpersoner att ta till vara på i termer av dess tydliga ställningstagande 

för behovet av en separatistisk och kompromisslös kamp i en nyliberal stat. Himlen 

och Gud blir i den meningen en representant för det nyliberala, hetero- och cisnorma-
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tiva och kapitalistiska systemets ambitioner om att inordna oss, våra sinnen (och våra 

kroppar) i en ordning där vi är begripliga, dugliga och därmed kontrollerbara . Him10 -

len är därmed  den samhällsregim som (bland annat) värnar binära könssystem,  

gränssättningar, duglighet, och underordning i olika former. Själva gränsöverträdelsen 

blir i den meningen en symbol som får flera betydelser.   

Dan Irving menar att nyliberala system kräver att dess inneboende minoriteter ska in-

fogas i ett slags medborgarroll, och inte uppehålla sig i lokaliteter där de på nåt sätt 

kan utgöra ett hot mot nationalstatens identitet och hemmahörande (Irving 2013: 26). 

Här blir överträdelsen alltså inte bara en symbol för bryta med det regel- och moralsy-

stem som angår statens (himlens) invånare, utan också som en symbol för att röra sig 

bortom normalitetens gräns och skapa sig ett utrymme som inte kan kontrolleras, eller 

eventuellt stävjas, av de som utvinner makt på ens bekostnad.  

  I ett senare kapitel i Paradise Lost påminner Gud sina egna om att Satans folk 

”…Of disobedience, firm they might have stood. Yet fell; remember, and fear to trans-

gress.” (Milton 2003:149). Här blir det tydligt att det är viktigt för Gud att varna för 

olydnadens konsekvenser och Miltons skildring påminner om att det var det som fö-

relåg syndafallet och en ska känna rädsla inför att gå över den gränsen. Helvetets 

mörker blir en därvidlag en subversiv plats i den meningen att den innebär möjlighe-

ter till tolkningsföreträde, och en utominstitutionell, d.v.s. en ickekonformistisk, kamp 

som sker på helvetets villkor. Transpersonen, tillika monstret, är förpassad hit, och har 

blivit inneboende i ett upplevt helvete genom att inte passera som ett begripligt könat 

subjekt. Men det är också här transpersonen tillsammans med Satan bygger sitt helve-

te och urformar sina (hämnd)aktioner gentemot sina förtryckare. Det handlar således 

om att tillgodogöra sig makten över den situation en befinner sig i och låta de känslor 

en bär på som en följd av den utsatthet en upplever spela roll för ens aktivism. För 

Satan framstår det som viktigt att värna den här platsen och tillvaron, just av den an-

ledningen att det är en plats som definieras av självbestämmande gentemot Gud, och 

 En mer utförlig diskussion om kopplingen till det nyliberala återfinns längre fram i analysen10
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kan därmed tolkas som en plattform för stärkande för de som inte lyder under norma-

tivitetens piskor. 

Jag studerar också hur Satan, i boken, inleder med att förkasta platser där glädjen le-

ver och frodas. Detta för att glädje, och i förlängningen kravet på god inställning, är 

definierat av Gud och blir därför i dagsaktuell mening förknippat med de maktsystem 

som vi är upphängda i, däribland den nyliberala staten som jag redogjorde för här 

ovan. Dock så kan insikten inte stanna vid att enbart diskutera överhängande politiska 

system som den enda faktorn. Eftersom att politiska system som den västerländska 

nyliberala definitionen av demokrati påverkar alla samhällsled så angår den även de 

som erbjuder ett motstånd mot detta. Det innebär att även feministiska och sexualpoli-

tiska rörelser, som vanligen söker inkludera transperspektiv i sina förhållningssätt, 

berörs av värdehierarkier och konformistiskt lagbundenhet som fordrar att en håller en 

god och sansad ton i sitt politiska uttryckssätt. Annorlunda uttryckt så menar jag att 

glädjens och de privilegierades politik inte bara är en nyliberal angelägenhet, utan är 

också något som har en inverkan på politiska rörelser generellt. Dean Spade, författa-

re och professor i juridik m.fl. menar att hbtq-rörelsen en gång i tiden byggde på icke-

konformistiska strategier men att den numera vurmar för statliga insatser, näringsliv 

och polis. Parallellt med detta så har den också blivit en rörelse som har uteslutit rasi-

fierade, fattiga och transpersoner till förmån för en vit privilegierad medelklass som 

prioriterar att assimilera sig med normsamhället istället för att driva en politik som 

fokuserar på transhat, rasism och klassförtryck (Bassichis, Lee och Spade 

2013:653ff).  

  Med det sagt kan Satans syn på aktivism tolkas som att den inte tillåter att ens 

politiska behov och uttryck undermineras av en annans kamp. Helvetets mörker, och 

Satan som vän, kan därför vara något att föredra före en statscentrerad feminism som 

anpassar sig efter det system som en ickekonformistisk kamp ämnar riva upp. Himlen 

som en symbol för det tillåtna och fromma kopplar an till nyliberala krav på att infoga 

sig (inte skava) i produktionsflödet, och därför argumenterar jag för en koalition med 
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Satan med utgångspunkten om att:  ”Det är bättre att härska i helvetet, än att tjäna i 

himlen” (Milton 2003:9, egen översättning) 

Book II - The Argument 

I bokens andra del inleds rådslaget och Satan diskuterar huruvida en kamp om ett 

återtagande av himlen är till fördel. Det råder olika åsikter om detta och ett förslag 

som Satan nämnder i den första delen tas i beaktning. Förslaget om att söka i himlen, 

eller i profetian, efter en annan värld, och en annan typ av varelse som är jämlik, eller 

åtminstone inte mer djävulska än dem själva. Satan själv söker efter dessa och det vi-

sar sig vara uppskattat. Rådslaget avslutas och olika typer av arbete väntades därefter, 

fram tills det att Satan kan återvända. När resan tar hen till helvetets grindar upptäcker 

hen att de är stängda. Hen ser till att de öppnas, och upptäcker att den stora avgrunden 

mellan himlen och helvetet. Hen passerar dock denna besvärliga bukt ledsagad av 

kaos, och kraften av kaoset bär hen till platsen där den eftersökta världen kunde hittas.  

Svart eld, smärta och skräck som bärare av oförtäckt transvrede 
 

Millions that stand in arms, and longing wait 
The signal to ascend--sit lingering here, 

Heaven's fugitives, and for their dwelling-place 
Accept this dark opprobrious den of shame, 

The prison of his tyranny who reigns 
By our delay? No! let us rather choose, 

Armed with Hell-flames and fury, all at once 
O'er Heaven's high towers to force resistless way, 

Turning our tortures into horrid arms 
Against the Torturer; when, to meet the noise 

Of his almighty engine, he shall hear 
Infernal thunder, and, for lightning, see 

Black fire and horror shot with equal rage 
Among his Angels, and his throne itself 
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Mixed with Tartarean sulphur and strange fire, 
His own invented torments. (Milton 2003:26)  

 

I stycket ovan beskriver Moloch, en av Satans främsta soldater, om hur ”Heavens fu-

gitives” (se citat ovan), d.v.s. de som har förpassats till helvetet, bara väntar på signa-

len om att gå till kamp. Moloch företräder alltså den falang i rådslaget som vill se en 

mer omstörtande sammandrabbning mellan himlen och helvetet. Moloch undrar om 

Satan och hens gelikar verkligen ska behöva finna sig i det, av Gud skapade, skam-

fyllda och tyranniska. Istället föreslås det att de, beväpnande med raseri, ska angripa 

himlen och med Gud: ”(…) the torturer” i sikte, omvandla sina plågor till ett kom-

promisslöst och skräckinjagande vapen. Gud ska således få utstå djävulsk åska och 

det ljusa ska mötas med: ”svart eld och fruktan avfyrat med en likvärdig vrede” (Egen 

översättning, se citat ovan). Med detta hävdar Moloch att Gud egentligen bara får 

smaka på de plågor han själv har uppfunnit.  

Innan jag analyserar ovanstående utdrag vill jag först påminna om att jag betraktar 

Satans anhängare som ett uttryck för vilka värden som kan kopplas samman med Sa-

tan, även om det inom ramen för bokens narrativ ter sig som att Satan själv sedermera 

förespråkar ett något åtskilt tillvägagångssätt. Detta vittnar också om hur min metod 

värnar andra relationer än de som regleras av bokens berättande. Det går samtidigt 

heller inte att argumentera för att Satan helt utan undantag skulle avfärda Molochs 

anförande.  

   Eftersom att jag i ett tidigare skede av analysen har diskuterat mycket av det 

som uttrycks i ovanstående stycke så vill jag bara kort ta till vara på hur det tar ytter-

ligare (och kanske ännu tydligare) ställning för värden som jag menar kan kopplas 

samman med Satan. I vad som kan beskrivas som en uppmaning till konflikt ryms 

också en argumentation om vilka strategier och verktyg som ska användas. Moloch 

motsätter sig idén om att en bara ska sitta och vänta medan Guds förtryckarregim 

fortsätter regera. Det raseri som föreligger ska snarare användas, tillsammans med 

”(…) helvetes flammor” (egen översättning, se citat  ovan) , för att i, vad jag läser 

som, en direktaktion omsätta våra erfarenheter av plågor i kompromisslöshet och 
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skräck som verktyg tillika vapen. Här blir Susan Strykers förhållningssätt återigen 

aktuellt i den meningen att transvreden är ett känslomässigt svar som också fungerar 

som en riktlinje för överlevnad. Hon menar att, när ilskan har sin gång, blir det stigma 

(som också Moloch hänvisar till i sin förklaring) en ombildande maktfaktor. Om en 

överför Strykers användande av det naturliga till det som jag definierar som det nor-

mativa och det rättfärdigade är transpersonens förkroppsligande som ett monster allie-

rat med Satan, en fientlighet gentemot det naturliga (Stryker 2006:253).  

”(…) Svart eld och skräck” är vad som ska bära den vrede som riktas mot Guds tron 

och hans änglar (egen översättning, se citat ovan).  Det är en vrede vars existens Mo-

loch menar är Guds eget påfund. Detta är en inställning som samspelar väl med Stry-

kers definition av transmonstrets vrede. Det är som en vrede som är en respons på den 

subjektivitet som förnekas av förtryckarregimen, men också som är ett uttryck för hur 

transpersonen får lida av normativitetens smärta som uppstår när transpersonens upp-

visande avslöjar ciskroppen (som tillfällig bärare av naturlighet) som en jämförbar 

anordning (Stryker 2006:254). Smärtan kan här inte läsas som en enbart repressiv och 

enskild företeelse utan som ett stoff som å ena sidan kommer till av den skavande 

upplevelsen i mötet med transpersonen, å andra sidan transpersonens erfarenheter av 

att hela tiden utstå detta. Denna smärta kan med andra ord komma att manifesteras i 

det hat som Wasshede menar att transpersoner upplever, och som de sedermera kan 

använda som strategi mot det de regimer som företräder eller upprätthåller detta 

(Wasshede 2013:56). 

  Vidare menar Stryker att transaktivister med fördel bör alliera sig med kaos 

och svärta som figurativa verktyg i bemärkelsen att det är värden naturen har tillskri-

vit oss (Stryker 2006:254). I textutdraget ovan representeras svärtan av den eld som 

ska bära den vrede som ligger som utgångspunkt för den stundande kampen, samtidigt 

som Molochs ivran om att våra erfarenheter och plågor ska omvandlas till  ”(…) hor-

rid arms” interagerar med Strykers önskan om vad mörker kan tillstå: 

May you discover the enlivening power of darkness within yourself. May it nourish your rage. May 
your rage inform your actions, and your actions transform you as you struggle to transform your world 

(Stryker 2006:254). 
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Moloch och Stryker är sålunda rungande överens vad gäller att omsätta vrede i hand-

ling, och att det mörker (som präglar helvetes och transpersonens rumslighet) kan 

fungera som en inre aktiv kraft. Det finns också en inneboende iver i de bådas för-

hållningssätt till den kamp som ska föras som också kopplar an till den fixeringen vid 

ickekonformism som jag diskuterar i den första delen av analysen. Moloch menar som 

tidigare nämnt att det inte finns någon anledning till att låta Guds makt och förtryck 

fortleva. Detta uttrycks jämsides med den kreativitet och direktagerande som åsyftas i 

Strykers definitioner av såväl monster och mörker, hur det kan nära den vreden som 

är en förutsättning för en mer direkt transaktivism. För transpersonen innebär detta att 

utgångspunkten för den öppna konflikten, i en samvaro med Satan och hens andra an-

hängare, präglas av en vrede som inte bara ger substans till ens aktivistiska praktiker, 

utan också att dessa handlingar i sina tur omvandlar en själv i takt med att dem om-

vandlar sin värld.  

”Which, if not victory, is yet revenge” - den affektiva hämnden som ett 

transaktivstiskt självändamål 

Or, if our substance be indeed divine, 
100 And cannot cease to be, we are at worst 
On this side nothing; and by proof we feel 

Our power sufficient to disturb his Heaven, 
And with perpetual inroads to alarm, 
Though inaccessible, his fatal throne: 

105 Which, if not victory, is yet revenge (Milton 2003:27) 

Ovan nämnda citat sammanfattar Molochs argumentation och tydliggör dennes syn på 

konflikten mellan den helvetiska populationen och Guds himmel. Moloch menar att 

om helvetets uppbyggnad är gudomlig så innebär det att den sidan av striden i bästa 

fall är av intet. Samtidigt vet de, d.v.s. Satan, transpersonen och hens övriga råd, att 

deras makt uppenbarligen räcker till för att störa i himlen. Och det är det en ska göra 
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med ständiga inbrott vars främsta syfte är att framkalla skräck och injaga fruktan hos 

Gud, himlen och dess rättfärdiga soldater - deras förtryckare. Avslutningsvis uttrycker 

Moloch något som jag menar artikulerar vad som utgör själva vävnaden i det känslo-

mässiga momentet i en ickekonformistisk kamp, mot en förtryckarregim vars maktpo-

sition ibland kan upplevas som hopplöst orubblig. ”Även om den är oåtkomlig, hans 

dödliga tron: Utifrån vilket, om ej vinst, finns fortfarande hämnden (egen översätt-

ning, se citat ovan).  

  Med detta avser jag inte att argumentera för att (trans)kampen för den sakens 

skull är hopplös, utan snarare att påvisa att den inte alltid syftar till att nå en slags 

målbild som bottnar i en önskan om att bli inkluderad, få institutionellt tillträde eller 

åtnjuta en enstaka rättighetsprincip. Det koppar an till den inställning som jag re-

dogjorde för i mina teoretiska angreppssätt, nämligen det som Cathrine Wasshede be-

skriver som ”abjektifiering”, d.v.s. på vilket sätt ens förtappade position används för 

att göra motstånd. Fixeringen infinner sig inte vid att bli gjord till abjekt (tillståndet 

mellan objekt och subjekt). En är istället upptagen med det abjektifierande, görandet 

av den positionen, utan att ha en ambition om att sträva efter respekt eller legitimitet 

(Wasshede 2013:41). En kamp kan således istället handla om att störa den ordning en 

känner sig utpekad av, för att å ena sidan ifrågasätta vart gränsen går mellan vad som 

anses vara avvikande och normalt, och å andra sidan åtnjuta en hämnd gentemot den-

samme. Detta resonemang innebär att transaktivism inte alltid måste verka för politis-

ka framsteg i den konventionella bemärkelsen, utan snarare att yttringen av hat inför 

cisnormativiteten, och hämndmomentet i sig tjänar som emotionella motreaktioner. 

Dessa uttryck är alltså lika giltiga som att de kan ha en kreativ funktion  

  Jag hävdar alltså, i enlighet med Satans mest framstående soldat, att vi bevis-

ligen har förutsättningar för att, genom vår djävulska och alienerade position, sätta 

skräck och skapa oordning i ett (cis)normativt välde. Detta i relation till att vi inte låt-

sas som att vi varken gör oss förstådda, eller att det kan eller bör mynna ut i ett försök 

få den normativa naturen att erkänna eller inkludera transpersonens identitet på den-

nes premisser.  

  Wasshede understryker, återigen i en referens till Sara Ahmed, att det finns en 

poäng i rikta sitt hat och sin avsky mot den sfär som patologiserar en, tycker att en är 
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äcklig eller anser att en genom sitt brott mot det normativa - syndar, och att det har ett 

gottgörande och revanchmässigt självändamål. Hämndlystenhet som strategi och mot-

stånd framstår därmed som ett viktigt moment i en kamp som inte kan vinnas över en 

dag. Parallellt med att framkallande av hat, och därmed skräck, avslöjar berättelsen i 

det förtryck och den våldsamhet som har alienerat en gentemot ett föreställt norm-

samhälle (Ahmed 2010:68, referens från Wasshede 2013:52).  Detta vet också Mo-

loch, som inte bara uppmanar till att framkalla rädsla hos förtryckaren, utan som där-

till menar att om det är så att helvetet också utgör en del av det gudomliga samhället, 

där vår position framstår som intetsägande, och att vi utifrån det känner att vi får för-

utsättningar för att störa så är det ett användbart verktyg. Återigen eftersom att - även 

om transpersonens politiska agerande inte resulterar i att den omedelbart åtnjuter de 

privilegier som en gör på cisnormativitetens tron, får den ändå ut något av hämnden i 

den meningen att den ger en känsla av upprättelse, och att det känslomässiga uttrycket 

antyder något om hur dessa positioner har kommit (och fortsätter att komma) till. För 

att återknyta till Stryker om hur ens vrede kan ha ett verkningsfullt inflytande på ens 

handlingar, men också att dessa handlingar samtidigt har en omvandlande verkan på 

en själv när en driver denna kamp (se blockcitat sid 48).  

Transaktivistiskt mörker och kreativ våldsamhet som en respons på 

ljusets institutionella våld 

(…) Or could we break our way 
135  By force, and at our heels all Hell should rise 

  With blackest Insurrection, to confound 
  Heav'ns purest Light, yet our great Enemy 

(Milton 2003:28)  

Belial, också denna en fallen ängel i Satans råd, tar emellertid inte ställning för en mer 

direktagerande praktik. Denne, vars karaktär beskrivs som en personlighet som klär 

sina ord i falsk värdighet och som får fördärv att framstå som det förnuftiga, redogör 
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för här ovan för flera tankar inför huruvida en aktion ska ske eller ej (Milton 

2003:27). Bland annat ställer Belial sig frågan om huruvida angreppet isåfall ska ske 

som ett överraskningsmoment, eller om en tänker sig att det ska framskrida med ett 

mer våldsamt angrepp:  ”(…) och vid våra hälar ska helvetet resa sig med det svartas-

te av upplopp, för att gäcka Himlens renaste ljus, vår stora Fiende (egen översättning, 

se citat ovan). Å ena sidan är detta inte är ett förslag på ett aktivistiskt tillvägagångs-

sätt från Belials sida utan snarare ett av många exempel denne inte föredrar. Å andra 

sidan berättar detta utdrag något om vad som karaktäriserar det motsatsförhållande 

som ritas upp, samt vilka värden som identifierar respektive sida av konflikten. På 

samma gång som att en tillkännager helvetets stora fiende, inte bara i termer av tillhö-

righet, men också vad som färgar dennes envälde.  

  I de intervjuer Wasshede gör med queeraktivisterna ger de uttryck för att det 

smutsiga blir behändigt som ett verktyg eftersom att motståndet erbjuds gentemot det 

förmodade rena. Det rena (som enligt min tes också blir synonymt med det ljusa) för-

knippas av aktivisterna som förenligt med det normativa, borgerliga och det kompro-

missvilliga (Wasshede 2013:37). Smutsen (som i min tes blir förenligt med det svarta, 

mörka) som hatade kroppar, såsom transpersonen och andra fallna änglar i helvetet, 

bär på blir det ett användbart vapen i motståndsstrategier. Wasshede definierar detta 

som en kreativ förmåga med förändringspotential, allteftersom det rena blir den up-

penbara motsatsen som värnar fromheten: ”Purity is the enemy of change, of ambigui-

ty and compromise (Douglas 1984:161f, referens från Wasshede 2013:40)  

  

Belials exempel om vad en omedelbar kamp skulle innebära ligger således helt i linje 

med den ickekonformtiska och subversiva kampen som också Wasshede hänvisar till. 

Helvetes upplopp präglas av det svarta, och därmed det mörka och smutsiga, en posi-

tion tillika inställning som såväl transpersonen, som Susan Stryker erkänner som gil-

tig i kampen mot normativiteten, och i förlängningen även borgerligheten och kravet 

på koncensus. Aktionen utgår från transpersonens och Satans erfarenheter av att leva i 

ett tillstånd intimt förbundet med det helvete Belial hänvisar till. Det är också den 

energin som blir det vapen som används i det som Belial definierar som det jämförel-

sevis mer våldsamma tillvägagångssättet.  Här blir det samtidigt viktigt att erinra sig 
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om den variation som rymmer inom våldsbegreppet som jag redogör för i min be-

greppsförklaring. Transaktivistiskt våld blir inom ramen för min tes synonymt med 

den impuls som kan uppstå av att leva i det helvete jag har beskrivit som en plats som 

bland annat präglas av en känsla av ickesubjektivitet, institutionellt psykiskt och fy-

siskt våld, och det mörker som omger detta. Och det är känsloupplevelsen av detta jag 

åsyftar som vapen och som ett figurativt uttryck för våld, som en respons på himlens 

(förmenta) rena våld som istället sparkar nedåt. Det Belial exemplifierar är alltså en 

erfarenhetsbaserad kamp som vet med sig att det finns en förändringspotential och en 

kreativitet i det svarta och att det därför sedermera träder fram som det kreativa verk-

tyg som ska söndra himlens ljusa tillvaro.  

 Ljusheten, d.v.s., det rena och rättfärdiga blir å ena sidan en symbol för  from-

heten och viljan om att anpassa sig efter maktordningens villkor, något som knyter an 

till att upprätthålla Guds förordning om att inte överskrida gränsen för vad som av 

Gud är sanktionerat. Men vad som å andra sidan än mer tydliggörs är ljuset som den 

ständige fienden. Ljuset som bärare av normativitet, borgerlighet och krav på assimi-

lering. Den maktposition som detta innebär blir också det som utgör den insitutionella 

våldsamhet som har gett upphov till transpersonens monster och vrede. Det är således 

transpersonens fiende i bemärkelsen att det är det ljusa som definierar det mörka som 

ett underordnat, äckligt och sjukt monster. Det är också en fiende i den meningen att 

den företräder lydande som incitament vilket utgörs av en illvilja inför den subversiva 

och förändringsinriktade verksamhet som det mörka och smutsiga verkar inom.  

Jag vill alltså hävda att det Belial ger uttryck för är en politisk och hatfylld kamplyst-

nad som svarar mot den våldsamhet som ljuset och renheten representerar. Detta ef-

tersom att upprinnelsen till konflikten bottnar i att de som innefattas av samma makt-

regim som har placerat Satan och hens änglar i ett utrymme som legitimerar under-

ordning och förtryck. Att då tillmötesgå fiendens incitament blir otänkbart eftersom 

att det skulle kräva en förhandling på maktens premisser. Härvidlag blir Belials ex-

empel något som ger upphov till en kreativ våldsamhet, menat att det kreativa åsyftar 

att det är sprunget ur ett hat som reagerar på hat och att det också färgar av sig på det 

motstånd som kommer av att helvetet reser sig för en sammanstötning med sin för-
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tryckare.   

 

Hatet som en konsekvens av (och därmed ett verktyg mot) cisnorma-

tivt förtryck 

330 War hath determin'd us, and foiled with loss 
  Irreparable; terms of peace yet none 

  Vouchsafed or sought; for what peace will be giv'n 
  To us enslav'd, but custody severe, 

  And stripes, and arbitrary punishment 
 335 Inflicted? and what peace can we return, 

  But to our power hostility and hate, 
  Untam'd reluctance, and revenge though slow, 

  Yet ever plotting how the Conqueror least 
  May reap his conquest, and may least rejoyce 

  In doing what we most in suffering feel? (Milton 2003:33) 

Belzebub, som i helvetets rangordning är placerad efter Satan, svarar Belial i citatet 

ovan. I likhet med Satan framstår Belzebub som å ena sidan retorisk och förnuftig 

men förkroppsligar å andra sidan en slags perverterad rationalitet som använder sina 

egenskaper till fördärvande ändamål (Sparknotes u.å). Vad Belzebub inledningsvis 

vill påminna om är vad denna, av Gud initierade, konflikt har gjort med helvetes in-

vånare. Med det i åtanke menar Belezebub att försoning varken är förunnat oss kuva-

de, eller för den delen önskvärt eftersom att:  ”(…) vad kommer freden att ge oss för-

slavade, förutom en ödmjukhet som är förstörd, ärr och omedgörliga 

repressalier?” (egen översättning, se citat ovan).  Här uttrycks en tydlighet vad gäller 

inställningen till att bemöta undertrycket av Satan och hens änglar med harmoni. Det 

avfärdas med argumentet att de, transpersonen och de andra i helvetet, är så pass på-

verkade av den position de har tilldelats av sina förtryckare att det inte finns förutsätt-

ningar för att göra motstånd mot detta, annat än med hat och fientlighet.  Detta reso-

nemang innefattas av en grundläggande uppfattning om att det inte finns någon verk-

ningskraft i att föra en kamp med en känslomässig inriktning som inte tillåts motsvara 
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vad en är utsatt för.  Frasen som lyder ”But to our power hostility and hate (…)” (se 

citat ovan) illustrerar än tydligare genom vilken retorik vi bäst kan föra i kampen mot 

himlen, ljuset och  normativitetens offensiva och förmenta renhet. Detta återkopplar 

också till mitt resonemang om inre ondska som ett aktivistiskt verktyg. Här betonas 

vikten av hat, men det redogör också för vilken innebörd det har inom ramen för just 

den här kampen. Hatet och antagonismen blir en emotionell följd av förtryck och in-

stitutionella våldsamheter, vilket kan ge upphov till en inre ondskefull energi. Något 

som Belzebub värnar som ett nödvändigt val av strategi, och förunnar därför sina 

medänglar detta. Samtidigt som att det till viss del knyter an till den diskussion jag för 

om Belials ord om ett våld som svarar mot ett självdefinerat rent och gradvist nedbry-

tande våld, så ger dennes resonemang framförallt en deskriptiv bild av vad som har 

byggt dessa undertryckta, monstruösa änglar.  

   

Wasshede framhäver detta som ett våld som uttrycks på en symbolisk nivå och att ha-

tet, i enlighet med det jag antyder ovan, blir ett verktyg som är avgörande för att en 

inte ska bli passiviserad av förtrycket (Wasshede 2013:44). Jag menar att detta är ett 

argument som rymmer en förståelse inför vilka känslor som behöver få komma till 

uttryck för att motståndet inte ska försvagas. En ska ta makten över det svarta, smut-

sen och mörkret för att dessa krafter inte ska binda queera och transpersoner i ett till-

stånd berövade på agens.  

 Förut när jag var ensam var det tungt att bära, allt mitt hat och det var bara mitt, en ren privatsak. 
Men nu så står vi så många här och med en organiserad ilska är det istället hatet som oss bär (Wass-

hede 2013:48) 

Detta citat kommer från Sedelärande Instruktionsmusikal I Revolutionärt Uppförande 

(2010), som är producerad av HeteroHatisk Filmproduktion. Jag betraktar den här be-

skrivningen av upplevelsen av att bära på ett hat som ett förstärkande av Belzebubs 

anförande i den meningen att en anger att när en organiseras genom ilska så är det ha-

tet som ger en kraften att hantera förtryckaren, både som institution och som figur. I 

en samvaro med Satan blir transpersonen, i egenskap av att agera som ett  hatfyllt och 
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smutsigt monster, någon som handlar i enlighet med vad förtrycket har gjort med oss. 

Centralt blir att Belzebub således uppmanar till organisering utan god ton, och det är 

givet att det är det obönhörliga hatet som kommer bära den aktivistiska ansträngning-

en. Det är en strävan som fortfarande inte handlar om att manifestera något som ska 

utbilda den heteronormativa och nyliberala (rena) ordningen om vad deras privilegier 

innebär för en annans förtryck. Det här angreppet syftar snarare till att erhålla mot-

stånd genom att ta makten över beskrivningen och uttryckssättet, för att ta en position 

som handlar på ett sätt som Stryker menar försöker behärska den subjektivitet som 

transpersonen (och Satan) förnekas (Stryker 2006: 247). Jag skulle emellertid vilja 

vidareutveckla detta resonemang till att det också kan vara det figurativa handlandet 

som aktiverar subjektiviteten och vreden. Ilskan och hatet är lika delar ett narrativt 

uppvisande av förtryckets karaktär, som att det är helt giltigt att omsätta detta i mot-

stånd. Eller som Stryker uttrycker sig om organiserad ilska som att det är en manövre-

ring där (trans)stigmat blir en källa till makt (jämför Belzebub) i den meningen att en 

intar en emotionell och kompromisslös hållning där en själv kan välja eller välja bort 

de påtvingade subjektspositionerna som himlen låter regna över smutsen (Stryker 

2006: 253) 

 

Föreställningar om det ursprungliga, och himlen som en metafor för 

det nyliberala systemet 

 

 
365 By sudden onset--either with Hell-fire 

To waste his whole creation, or possess 
All as our own, and drive, as we were driven, 

The puny habitants; or, if not drive, 
Seduce them to our party, that their God 

May prove their foe, and with repenting hand 
370 Abolish his own works.  This would surpass 

Common revenge, and interrupt his joy 
In our confusion, and our joy upraise 

In his disturbance; when his darling sons, 
Hurled headlong to partake with us, shall curse 
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 375 Their frail original, and faded bliss-- 
Faded so soon! Advise if this be worth 
Attempting, or to sit in darkness here 

Hatching vain empires (Milton 2003:33f)  

 

Med ovanstående utspel avrundar Belzebub sitt förslag till hur kampen mot himlen 

ska föras och föreslår avslutningsvis en strategi med avsikten att blidka himlen och 

dess invånare. Att å ena sidan: ”Med ett plötsligt angrepp - med helvetes eldar, förgö-

ra hans skapelse”. Eller å andra sidan: behärska allt som om det vore vårt, och bedri-

va, som vi har blivit bedrivna, dessa ynkliga invånare” (Egna översättningar, se citat 

ovan). Här mynnar argumentationen ut i ett resonemang om huruvida en kanske borde 

erövra himlen och dess invånare, eller om en ska övertala dem att gå med i Satans 

gruppering och att det sedermera kommer visa sig att det är deras Gud som är den rik-

tiga fienden. Vad jag vill ta till vara på i det här citatet berör dock inte dessa strategier 

i sak. Jag är snarare intresserad av vad Belzebub tänker att en erövring skulle kunna 

leda till:  ”(…) och vår glädje höjs med hans upprördhet, när hans älskade söner hu-

vudstupa far till oss, för att förbanna deras ömtåliga ursprunglighet och avtagna lyc-

ka” (egen översättning, se ovan).   

  Vad som uttrycks här härrör till föreställningen om att det är Gud och himlen 

som förkroppsligar det ursprungliga och det naturliga. Det är något som givetvis ock-

så inbegriper hur ciskroppar för närvarande förkroppsligar ett tolkningsföreträde för 

vad som framstår som naturlig könsidentitet. Detta medför att identiteter och kroppar 

som på olika sätt utgör ett brott mot det normativa antas vara onaturliga och konstla-

de. Vad Belzebub åsyftar här är alltså den process ur vilken personer på olika sätt bry-

ter med det normativa och ansluter därmed till Satan. För mig framstår den här eröv-

ringen som sprungen ur att dittills normlydande människor numera varken kan eller 

vill lyda under den uppsättning regler som regleras av idén om vad som utgör en dug-

lig, assimilerad och moralisk medborgare, d.v.s. de vars position himlen är en sinne-

bild för.  

  

�57



Det är också här glädje kan uppstå, men inte bara för att fler personer väljer att ansluta 

sig till det mörka. Utan också för att det är just i uppgörelsen med det snäva och på-

tvingade systemet som den nyliberala, hetero- och cisnormativa förtryckarhimlen på-

bjuder, som upprör Guds ordning. Det kastar samtidigt ljus på den process som mate-

rialiserar kroppar och identiteters påstådda normalitet. När dessa individer börjar be-

trakta Gud som en förtryckande fiende och väljer bort den privilegierade position som 

det innebär att vara ett normlydande subjekt, så avslöjas också dess natur som sken-

bar. Här blir det således än mer tydligt att vad som uppfattas förkroppsliga det norma-

la, den cisnormativa, ”på riktigt”-könade  och begripliga kroppen, är bara ännu en fö-

reställning.  

   Stryker instämmer med detta och menar att: ”Er natur är en fabricering, en 

lögn ni hemsöker mig med (…)” (egen översättning av Stryker 2006:247). Vidare me-

nar hon att denna iscensättning av vad som ska föreställa naturens avkomma ständigt 

mörkar det tillfälliga i de privilegier cispersoner fortsätter att göra anspråk på, på 

transpersoners bekostnad.  Vad som händer här ovan (Se Belzebub) är alltså att det 

som upprätthåller vissa kroppars och identiteters normativitet, och därmed maktposi-

tion, avslöjas som en ömtålig konstruktion som bärs upp av en berättelse som falske-

ligen intygar och återskapar dess normalitet.  

Att jag från och till även definierar denna maktrelation som upphängd i ett nyliberalt 

system bottnar i att transkroppars subjektivitet på flera sätt villkoras av nyliberala 

krav på att kroppar ska kunna vara verksamma i ett produktionsflöde, för att på så sätt 

vara dugliga och passera i dubbel bemärkelse, d.v.s. aldrig skava. Irving menar att, när 

en pratar om transkroppar utifrån villkor om lönsamhet och samhällspotential så gyn-

nar det framförallt medborgarskaps- och produktivitetsdiskursen (Irving 2013:17f). 

Vad jag menar är således att det nyliberala som system betraktat kan likställas med 

himlen i den meningen att den utgör en allomfattande maktfaktor som definierar vad 

som utgör en duglig, assimilerad och moralisk medborgare och som därmed blir något 

för transpersoner att förhålla sig till. Detta för att transpersonens skavande i det visu-

ella samhället också skaver i bemärkelsen att den utgör en störande komplikation i 

tillväxten eftersom att den har svårare att passa in på arbetsmarknaden. De privilegier 
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en är fråntagen som transperson  i termer av könsidentitet kan alltså relateras till en 

nyliberal verklighet, eftersom att den vidmakthåller en ordning där det inte finns tid 

eller plats för kroppar som skapar oordning i normsamhället.  

 

 

Book IV - The argument 

Satan har nu sin utsikt över Eden och står nära inför den stund där hen ska försöka 

utföra det tilltag hen åtog sig att göra inför Gud och människan. Hen känner tvivel, 

rädsla och förtvivlan men återsamlar sig slutligen i ondska och reser vidare mot para-

diset där hen också möter Adam och Eva. Trots att hen ser att de bägge är glada och i 

god form så är hen fast besluten om sin ambition att bistå deras syndafall. Hen över-

hör vad de säger och konstaterar att Gud har förbjudit dem att äta från kunskapsträdet 

och att en överträdelse vedergälls med döden. Hen försöker övertala dem att äta från 

trädet för att sedan lämna dem för ta reda på sakernas tillstånd annorstädes. Ängeln 

Gabriel blir varskodd om att en ond ande hade rymt från djupet och sågs i skepnaden 

av en god ängel passar tidigare under dagen. Gabriel lovar att hitta denne och skickar 

två änglar som ska beskydda Adam och Eva. Efter ett tag hittar de Satan som då pratar 

med Eva och för hen motvilligt till Gabriel varpå en diskussion uppstår (Milton 2003: 

73).  

Hasting this way, and now by glimpse discern 
Ithuriel and Zephon through the shade; 

And with them comes a third of regal port, 
But faded splendour wan; who by his gait 

And fierce demeanour seems the Prince of Hell, 
Not likely to part hence without contest; 

Stand firm, for in his look defiance lours (Milton 2003:96) 
 

I detta skede glimtar ängeln Gabriel sina änglar Ithuriel och Zephon som har Satan 

med sig och konstaterar att ”Prinsen av helvetet verkar ha en ilsken attityd, det är inte 
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sannolikt att hen drar sig undan utan motstånd: Stå på er, för i hens blick lurar olyd-

nad” (egen översättning, se citat) 

  Jag ska inte dröja vid ovanstående citat mer än att kort introducera relationen 

och dialogen mellan Satan och Gabriel ur vilken jag nu kommer att titta närmare på. 

Här vill jag samtidigt påminna om att jag betraktar andra karaktärers beskrivningar av 

Satan och helvetet, eftersom att jag även finner Satans motparters framställningar som 

giltiga. Och då kan jag också passa på att erinra om hur mitt val av metod förser sig 

genom en läsning som frigör karaktärerna från berättelsens spelrum.  

Satan och transpersonens monstruösitet som ett hot mot det rena 

Som beskrivs ovan så har Gabriel redan innan det att konversationen har påbörjats, 

fastställt Satans illvilliga lynnighet. Jag menar att hans kommentar är viktig eftersom 

att jag anser det vara ett uttryck för den mekanism som knyter an ondska med under-

ordning, något jag också diskuterar i min begreppsförklaring. Gabriels tolkningsföre-

träde som bestämmer Satans ondska kan jämställas med hur Wasshedes resonemang 

om hur queer aktivism å ena sidan framstår som ond och fördöms  när den reagerar 

mot ett förtryck och ondska vars strukturella och nedbrytande våld å andra sidan be-

rättigas genom att det sker i linje med det normativa och utifrån en maktposition 

(Wasshede 2013:54). Också Satan påtalar motsägelsen  som präglar himlens självbild 

i den andra delen av boken: ”Of heavenly grace: and God proclaiming peace, Yet live 

in hatred, enmity, and strife, Among themselves, and levy cruel wars, Wasting the 

earth, each other to destroy” (Milton 2003:37).  

  Det är alltså tydligt att Gabriels inledande kommentar formuleras utifrån en 

maktposition och att Satan i sin tur argumenterar utifrån ett slags försvarsläge när hen 

kontrar med det motsägelsefulla i himlens självidentifierade och nedlåtande godhet. 

Vad jag vill komma åt med denna diskussion är att vagga in den stundande analysen 

med en påminnelse om hur föreställningar om det onda och det goda kontrolleras ge-

nom kulturella hegemonier.  Detta eftersom relationen mellan Gabriel och Satan i 
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mångt och mycket är ett utbyte som är införlivat av den konflikten.  

Why hast thou, Satan, broke the bounds prescribed 
To thy transgressions, and disturbed the charge 
880 Of others, who approve not to transgress 

By thy example, but have power and right 
To question thy bold entrance on this place; 

Employed, it seems, to violate sleep, and those 
Whose dwelling God hath planted here in bliss? (Milton 2003:96) 

Här talar Gabriel direkt till Satan och tilltalet bekräftar hur en uppfattar vilken agenda 

hen har, och vad hen åsyftar med sin befintlighet. Satan har brutit med det förplikti-

gande som är en omedelbar konsekvens av hens överträdelse. Annorlunda uttryckt har 

hen gått över gränsen för vad som är tillåtet för en identitet som genom sitt varande 

har kränkt Gud, och därmed ett övergripande maktsystem. Vad Satan gör när hen an-

länder är att störa människors åtaganden inför Gud, och uppviglar bland de som har 

accepterat denna förtryckarregim. Detta menar jag kan tolkas som att Satans närvaro i 

sig är ett hot, i bemärkelsen att hen förkroppsligar ett brott mot den normativa ord-

ningen, med allt vad det kan innebära. För transpersonen, här betraktad som intimt 

förbunden med Satan, så innebär detta närmast den omänsklighet som Stryker (som 

bekant) menar kan jämföras med att vara ett monster. Transpersonen och Satan har sin 

monstruösitet gemensamt, och det är i sig är något som utgör ett hot när de vågar sig 

på att vistas bland de rena. Jag tolkar således Gabriel som att Satans blotta framträ-

dande utgör ett störande moment i sig och tillsammans med transpersonen så delar de 

erfarenheten av att förkroppsliga något som är en fientlig relation till det som Stryker 

definierar som naturen (Stryker 2006:248). Jag vill mena att naturen, inom ramen för 

denna uppsats, är synonymt med det som utger sig för att vara det ursprungliga, och 

både Satan och transpersonen görs till det avvikande i relation till detta. Med det häv-

dar jag inte att Satan gör upp med det cisnormativa specifikt, utan snarare att samva-

ron sinsemellan konstitueras av den gemensamma berättelsen om hur deras position 

kommer till. Medan transpersonens varande villkoras av cispersonens konstruerade 
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ursprunglighet så behöver Satan förhålla sig till Gud som en motsvarande maktfull-

komlighet.  

  

Avslutningsvis menar Gabriel att Satan är fräck som tar plats under himlen på det här 

sättet och att hen: ” (…) begagnar sig av, verkar det som, att våldföra sig på de so-

vande, och de vars lyckosamma vistelse Gud har uppfört här? (egen översättning, se 

citat ovan)”. Här antyder Gabriel i sin retorik att Satan verkar få ut något av att kasta 

sig över de obrydda som Gud har upplåtit ett lyckligt leverne till. Detta vill jag mena 

kan tolkas som att Satan inte har någon skam i kroppen som tror att hen kan vistas på 

den här platsen som om utrymmet skulle vara tillgängligt för hen. Och utöver att hen 

samtidigt sysselsätter sig med att angripa de sovande, vilket jag tolkar som en metafor 

för de som har likriktat sig efter Guds normer och föreskrifter. För Satan och transper-

sonen syftar detta uttalande till att skambelägga ett försök till att göra upp med det 

lidande som blir påföljden av den smärta som finns i undertonerna av Gabriels oro. 

Det Gabriel ger uttryck för är således upplevelsen av det hot som transpersonens och 

Satans uppvisande av subjektivitet innebär i den meningen att deras kroppar och iden-

titeter ger upphov till ett ifrågasättande av himlens anspråk på vad som är det naturli-

ga. Detta återkopplar även till min diskussion om den gängse ordningen som huvud-

sakligen nyliberal i termer av produktionsflöden och hemmahörande genom medbor-

garskap. Vad Gabriel också antyder är att de som på olika sätt bryter med sanktione-

rade normer, överhuvudtaget inte hör hemma här. Parallellt med detta utgör dessa 

kroppar utgör ett hinder för att himlens hitintills dugliga medborgare inte ska vakna 

upp och börja ställa frågor om himlen, och om sig själva. Vilket skulle innebära ett 

stopp i det flöde som upprätthåller ordningens fortgång.  

  

Om detta säger Stryker att transpersonens (och Satans) lidande är ett tillstånd som har 

uppstått i att utstå den smärta som naturen ger utlopp för i händelse av att dess natur-

lighet genomskådas som en konstruktion. Och den svärta och kaos som naturen väc-

ker till liv hos transpersonen och Satan när den gör utfall för sin plåga präglar också 

deras sätt att ge uttryck för den position de verkar utifrån (Stryker 2005:254). Så det 

Gabriel beskriver när han menar att Satan har en ilsken attityd och utstrålar olydnad 
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så är det ett Satan och transpersonens utlopp för det kaos och den svartsyn som blir 

det väntade gensvaret av att ens subjektivitet hanteras ovanifrån. Att göra kaos kan 

med nödvändighet inte bara betraktas som en valbar strategi utan också som en helt 

omedelbar motreaktion på repressiva förhållanden, och som något som andas tungt i 

ens väsen.  

Satan och transpersonen som identitetspolitiska och konfliktsökande 

djävular 

935 I, therefore, I alone first undertook 
To wing the desolate abyss, and spy 

This new created world, whereof in Hell 
Fame is not silent, here in hope to find 
Better abode, and my afflicted Powers 

940 To settle here on earth, or in mid air; 
Though for possession put to try once more 
What thou and thy gay legions dare against; 

Whose easier business were to serve their Lord 
High up in Heaven, with songs to hymn his throne, 

945 And practised distances to cringe, not fight (Milton 2003:98) 

Här förklarar Satan sin närvaro och menar att hens avsikt är att hitta ett bättre boende 

för sina plågade krafter, utifrån vilket hen har ambitionen att ta den nya världen i be-

sittning. Och det är, menar Satan, vad Gabriel och hans glada trupper har att möta. De 

vars: ”(…) simpla uppgift har varit att tjäna sin herre högt upp i himlen, med sånger 

som lovprisar hans tron, och praktiserat vägar att krypa, och inte slåss” (egen över-

sättning, se citat ovan).  

  Detta svar på tal konkretiserar vad en vill när en som underordnad tar kampen 

i förtryckarens miljöer, helt enkelt av den anledningen att de utgör den fysiska världen 

vi disponerar sinsemellan. Satan och transpersonen har med andra ord en tydlig agen-

da gällande att inta utrymmen med avsikten att förändra villkoren som hitintills bara 
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gynnar dem som lyder under Gud. Detta innebär att denna kamp förs med insikten om 

att den nya världen, d.v.s. jorden, för närvarande ägs av en styrande och exkluderande 

klass, och att det därför nödvändigt att det förs in ett alternativ till den maktregim som 

kontrollerar invånarna nu. Det rör sig alltså om en ideologisk maktförskjutning ur vil-

ken transpersonen och Satan har med sig respektive bakgrund som ett förslag till för-

ändring, d.v.s. den kreativa energi som har tillkommit av lidande. De inser att det enda 

som är tillåtet under Gud och himlens lagar är att föra sig med en glad och positiv in-

ställning till sakernas tillstånd och att det därför finns ett behov av andra förhållnings-

sätt. Avslutningsvis menar Satan att Gabriel och hans änglar bara har tjänat och aldrig 

kritiserat makten, och att principen om att demonstrera misstycke aldrig har upp-

muntrats, till förmån för ett krypande inför Guds maktsystem.  

Transpersonen instämmer och menar att ett exempel på behovet av en närvaro som 

uppmuntrar konflikt gentemot etablissemanget och dess normsystem är att de för när-

varande äger språket, vilket är en bidragande faktor till att Satans och transpersonens 

identiteter hela tiden bestäms efter himlens tolkningsföreträde. I enlighet med Leslie 

Feinberg  menar jag att transpersoner alltid kräver rätten att själv få definiera sin iden-

titet, och det finns en större variation än vad språket för närvarande tillåter. Detta är 

också viktigt för Satan eftersom hen, precis som transpersonen alltid har funnits här. 

De har varit förtryckta. Och precis som Feinberg understryker är det inte genom för-

trycket transpersonens existens har synliggjorts, det är genom hur en passerar, d.v.s. 

rädslan för att inte sticka ut, det är den frånvaron som har fått en att försvinna i be-

märkelsen att en inte syns till i den offentliga miljön (Feinberg 2006:208). Transper-

sonen, och Satan, har alltid existerat, det är inget nytt. Men för att skapa ett medve-

tande om den variation av (köns)identiteter som finns behöver en ta den makten (och 

språket) i besittning. Eftersom att det är här makten finns, så är det hit en tar sitt li-

dande och sin konflikt - i syfte att utvidga utrymmen och göra anspråk på den plats en 

blir berövad. Feinbergs inställning om att det är den militanta transaktivismen som 

också är den attityd som skapar framtiden överensstämmer således med Satans klar-

görande av vad hens avsikter skulle kunna leda till. Och för att i denna stund ropa in 

syftet med den här uppsatsen föreslår jag att den sataniska transktivsimen som figur 
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således skulle kunna innebära en förtydligande ideologisk inrikting i en orientering 

mot att skapa och formulera framtid.  

950 Satan, and couldst thou faithful add?  O name, 
O sacred name of faithfulness profaned! 

Faithful to whom? to thy rebellious crew? 
Army of Fiends, fit body to fit head. 

Was this your discipline and faith engaged, 
955 Your military obedience, to dissolve 

Allegiance to the acknowledged Power supreme? (Milton 2003:98)  
 

Med ovanstående citat vill jag sammanfatta den diskussionen jag har fört kring dialo-

gen mellan Satan och Gabriel. Satans uppsåt bemöts med fortsatt misstycke och Ga-

briel menar att Satans namn är orent och kan därmed inte bli litad på. ”Trogen inför 

vem? Inför ditt upproriska lag? En armé av djävular, en kropp som klär 

huvudet” (egen översättning, se citat). Vad Gabriel åsyftar här att Satans motståndsi-

deologi inte är hängiven annat än inför sin och sin skaras självuppfyllande uppror, och 

beskriver hens hop som en ansamling djävular vars anleten stämmer väl överens med 

Satan som rörelsens huvudfigur. Här pekas framförallt två saker ut och det är dels att 

Satan endast är engagerad inom ramen för sin grupp, och dels att den här gruppen be-

skrivs som en hop av djävular som utgör kroppen under Satans huvud. Eftersom att 

transpersonen  är närvarande i detta uppbåd så medför det att transpersonens omstör-

tande aktivitet verkar i en omgivning av likasinnade identiteters subversiva viljor.  

  

Gabriels argument om att Satan och hens grupp bara kämpar för sin sak kan relateras 

till den kritik av identitetspolitik som framförallt Wendy Brown återkommer till i flera 

artiklar. Hon menar att politik som berör enskilda identitetsgrupper är fixerade vid en 

identitet som är formad av förtryckande system som kapitalism, byråkrati och libera-

lism. Vidare hävdar hon att identitetspolitiska grupperingar som princip åtnjuter orga-

nisatoriska landvinningar i takt med att kapitalistiska värden blir naturaliserade. Libe-

ralismen blir en förutsättning hur politiska identiteter formas och den liberala diskur-

sen återtar identiteten som ett politiskt intresseområde. En betydande aspekt av identi-

tetspolitik, menar Brown, har mynnat ut i ett förakt gentemot frihet som ändamål, för 
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att istället vara hatisk, anklagande och göra lidandet till ett verktyg. Det blir således 

ett politiskt projekt som handlar om att förebrå, snarare än att sträva efter frihet som 

den stora visionen (Brown 2008:35f, 43, 45)  

  

Jag vill mena att det finns en betydande likhet mellan Gabriels och Browns resone-

mang i den meningen att de båda avfärdar rörelser som inte tar strid för det stora pro-

jektet, vilket också innebär att en tänker sig att det finns mindre projekt som står lägre 

i en politisk och social värdehierarki. Detta står också i relation till ett underliggande 

krav på att de borde infoga sig i en större vision, i stället för att skapa konflikt och 

splittring. Om det identitetspolitiska, för Brown, framstår som en förödande konse-

kvens av en nyliberal utveckling så är Satans kamp en direkt följd av hens överträdel-

se gentemot en ordning  som jag menar är jämförbar. Både transpersonen och Satan 

har hitintills haft erfarenheten av den stora visionen, oavsett om den definieras av Ga-

briel, staten som upprätthållare av nyliberal ordning, eller för den delen antikapitalis-

tiska och (cis)feministiska rörelser. De vet med sig att inkludering i ett inbillat kollek-

tiv såsom en politisk rörelse eller nationalstat, också avdramatiserar och slätar över 

kollektivets inbördes marginaliserade positioner. Satan blir således kritiserad av Ga-

briel för att hen vägrar foga in sig i Guds led, för att istället tränga sig på med sitt li-

dande, hat och uppviglande praktiker.  

   Transpersonen, ännu en djävul, ser inte heller poängen med att hålla tillbaka 

på de känslor som är giltiga i relation till hens erfarenheter. Tillsammans med Satan 

utgör de ett politiskt förhållningssätt som därför värnar en kreativ konflikt, före en 

falsk allians. För att på så sätt, till Gabriels förtret: ”(…) upplösa den högsta 

makten” (egen översättning, se citat ovan). Var än den finns institutionaliserad. Gabri-

els definition av ett större och moraliskt upphöjt kollektiv tar inte hänsyn till Satans 

känslor och behov, utan dömer istället ut dem som självuppfyllande och konfliktsö-

kande. Detsamma gäller transpersonen vars historia bär på många exempel av att hens 

behov har exkluderats och marginaliserats, när den har tagits i anspråk av olika kol-

lektiva visioner. Därför håller Satan och transpersonen varandra i handen när de mot-

står krav på assimilering och koncensus som anställs uppifrån. För dessa innebär inte 

ett överhängande nyliberalt system den splittring mellan identitetspolitiska grupper 
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som Brown vill mena. Det kan snarare härledas till att vissa grupper och personer har 

tröttnat på att alltid bli tystade och utestängda till förmån för en större sak. Det har 

framförallt medfört ett tanke- och normsystem som ställer krav på den enskilda indi-

viden att förbinda sig med en gängse ordning om att inte vara ett hinder, att anpassa 

sig till ett sanktionerat ton- och moralläge, och att vara en rörlig och funktionell kropp 

i ett produktions- och medborgarfixerat svall.  

 

 

Book IX - The Argument 

I detta kapitel, som också kommer att avrunda den här analysen, cirkulerar Satan jor-

den och återvänder under natten till paradiset som hen hastigt lämnade efter samman-

drabbningen med Gabriel. Hen placerar sig i ormen, Adam och Eva fortsätter med 

sina åtaganden och en diskussion gällande uppdelningen av arbetet inleds. Eva före-

slår att de delar på sig. Adam tycker inte att det är en bra idé eftersom att Satan (som 

de har blivit varnade för) kanske går till angrepp när Eva är ensam. Eva vidhåller att 

hon vill gå ensam för att testa sin styrka, och Adam ger slutligen med sig. Satan hittar 

hittar snart Eva ensam. Till en början spanar hen på avstånd för att senare inleda ett 

samtal. Satan lovordar Eva och menar att hon står över alla varelser.  Eva undrar var-

för Satan är förunnad en mänsklig röst på vilket Satan svarar att hen åt av trädet vilket 

gav hen förmågan att tala. Hen tar Eva till trädet varpå hon konstaterar att hon är för-

hindrad att äta av det. Satan kommer med flera argument till varför hon ändå borde 

äta av det,  vilket hon snart börjar lyssna till. Hon funderar dock på om hon ska äta av 

det själv, eller om hon ska dela med sig till Adam. Adam som först blir förvånad, be-

stämmer sig senare för att äta frukten. Effekten når dem varpå den första kunskapen, 

nämligen deras nakenhet, träder på (Milton 20013:185).  

  ”For only in destroying I find ease” - skedet när den politiska fru-

strationen övergår i svart kaos 
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Of Hill and Vallie, Rivers, Woods and Plaines, 
  Now Land, now Sea, & Shores with Forrest crownd, 

  Rocks, Dens, and Caves; but I in none of these 
  Find place or refuge; and the more I see 

120   Pleasures about me, so much more I feel 
  Torment within me, as from the hateful siege 

  Of contraries; all good to me becomes 
  Bane, and in Heav'n much worse would be my state. 

  But neither here seek I, no nor in Heav'n 
 125  To dwell, unless by maistring Heav'ns Supreme; 

  Nor hope to be my self less miserable 
  By what I seek, but others to make such 

  As I though thereby worse to me redound: 
  For only in destroying I finde ease (Milton 2003:188f) 

Satans anförande ovan, som också sammanfattar den här laborerande studien om 

samvaron mellan transpersonen och Satan, beskriver en hopp- och tröstlöshet inför 

tillvaron. Varthän hen än vänder sig så hittar hen inget skydd. Hen betraktar sig själv 

närmast som en icke önskvärd nomad och:  ”(…) ju mer jag hittar glädje omkring 

mig, ännu mer känner jag plågor inom mig, som från en hatfylld belägring av mot-

sättningar: allt gott blir för mig ondska.” (egen översättning, se citat ovan). Satan 

menar att varken havet, skogen, torrlandet eller stranden är till för hen. Ingen aspekt 

av tillvaron upplevs som trygg. Det här påverkar också hens relation till omgivningen, 

moment och inslag som för vissa innebär glädje, innebär för andra ett lidande. Detta 

innebär att allt som framstår som gott för dem som lever i enlighet med det (cis)nor-

mativa blir för transpersonen och Satan lika med ett ont. Ont i bemärkelsen att det 

som enligt rådande normsystem upplevs som uppsluppet och trivsamt kan för dessa 

gestalter innebära en känsla av förakt och destruktivitet. Det beror på att den omgi-

vande miljön med allt vad det innebär i termer av offentlighet och sociala rum upplevs 

olika beroende på vem en är. En person vars kropp utgör ett avbrott i allmänhetens 

fortgång utstår en känsla av att den verkar i sammanhang där den inte bara blir före-

mål för allehanda vaksamhet, utan också att hen lånar tid och rum från de kroppar 

vars köttsliga närvaro alltid uppfattas som självklar och logisk (Ahmed. 2011:130). 
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Att leva med detta innebär att en med tiden också känner förakt inför omgivningar 

allteftersom en förknippar dessa med ens upplevelser av obehag och exkludering. 

 
 

Vidare menar Satan att de varken kan eller vill bebo himlen såtillvida de inte kan be-

mästra himlens auktoritet. Inte heller har Satan något hopp om att ”(…) bli mindre 

eländig i sitt sökande, utan snarare att genom sökandet åstadkomma andra elände” 

och klargör därefter att det är genom  ”(…) att förstöra jag finner ro” (egna översätt-

ningar, se citat ovan). Att övervinna himlens maktställning har vid det här skedet ut-

kristalliserats som den enda möjligheten till att få sina rättigheter tillgodosedda. Sam-

tidigt som att detta ger uttryck för en hopplöshet om att leva i en tillvaro som begrän-

sar en så har det också mynnat ut i en tröstlöshet som nu bara kan finna ro i att förstö-

ra och söndra i omgivningens existenser. Detta menar jag förklarar det emotionella 

tillstånd en kan känna när en å ena sidan kämpar under och gentemot en himmel av 

förryckande institutioner, och att en å andra sidan också lever i detta. Jag vill också 

mena att viljan om att förstöra blir en kreativ destruktivitet i de fall där en känner att 

en befinner sig i ett läge där en upplever att en inte längre har någon tillgång till andra 

uttryckssätt. Att vilja se något gå sönder blir ett reaktivt och lindrande känslouttryck 

som agerar mot de ting som hela tiden erinrar om ens skav- och utsatthet. Det Satan 

beskriver här ovan är alltså ett nödvändigt avgrundsläte, en figurativ slägga som viner 

över tillvaron när den gör som mest ont. Även för transpersonen är detta ett följdrik-

tigt moment i ett varande som utgörs av en konflikt mellan en (cis)normativitet och de 

som tvingas lida av att inte vilja eller kunna leva upp till de krav som denna anställer. 

Det här är därmed  ett av många exempel på det kaos som Satan och transpersonen 

gör med en omgivning vars påhittade naturlighet har gett upphov till det lidande de 

har fått utså.  

  Samvaron mellan transpersonen och Satan sluter därmed upp vid en temporär 

ytterlighet i dubbel bemärkelse. Att ha hamnat i ett läge där de för stunden inte vill se 

förändringspotentialen i en maktutjämning av himlens maktposition, utan känner 

egentligen bara ett behov av att rasera och förstöra allt vars väsen hela tiden fortsätter 

att leva och frodas i ett tillstånd av offensiv harmoni. Det är en temporär ytterlighet, 
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inte bara i bemärkelsen att de hela tiden återkommer till detta tillstånd av kaos och 

mörker, utan också i den bemärkelsen att den här studien bara kan betraktas som ett 

avstamp i en samvaro som hela tiden fortgår.  

Slutdiskussion 

Jag vill klargöra att den här slutdiskussionen inte har som främsta syfte att samman-

fatta hela analysen som sådan. Vad jag istället kommer att göra är att dels redovisa för 

hur min relation till Satan har utvecklats under analysförloppet, och dels ge några ex-

empel på hur analysen har korrelerat med den strävan jag hade med den här studien. 

Detta bottnar i min övertygelse om att den aktivistiska, emotionella och teoretiska 

samvaron mellan transpersonen och Satan har intensifierat och blivit allt tätare utmed 

analysens narrativ. Här kan också jag passa på att påminna om hur jag i mitt metod-

kapitel fastställde att  jag betraktar analysens litterära stil som en viktig del av hur jag 

hanterar mitt material. Med det sagt så vill jag påstå att det inte är i slutdiskussionen 

en hittar den vävnad som backar upp min tes, den återfinns i istället i cellerna av ana-

lysen. Men för att ringa in den här studien följer här tillbakablickar och några reflek-

tioner av vad som har hänt under tidens gång. 

_Satanistisk transaktivism_  

Att ha som ambition att komma åt det jag benämner som en satanistisk transaktivism 

är inte helt oproblematiskt eftersom att satanism på intet sätt är en entydig definition - 

därav den underliggande markeringen i rubriken. Det har med tiden gjorts olika tolk-

ningar av Satan, och olika rörelser har, som jag diskuterar inom ramen för mitt forsk-

ningsläge, alltid läst Satan på sätt som gynnar ett personligt eller kollektivt syfte. 

Dock så vill jag påminna om att min personliga och emotionella upplevelse av Satan 

är det som sedermera blir det som uppgår i den satanism som jag presenterar i den här 

studien.  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 De exempel på hur Satan uttrycker sympatier med, och liknande erfarenheter 

av, lidande, vrede, ondska, ickesubjektivitet och hat som jag har tagit fram i analysen 

utgör också den satansfiguren jag menar finns inom mig. Dessa känslor har alltså bli-

vit något som inte bara har blivit värdefulla för mig som transperson och aktivist - det 

bidrar också till en inre relation mellan emotionella och politiska värden, och Satan. 

Vad jag menar är att jag får en såväl ideologisk som en känslomässig uppbackning av 

en gestalt som jag bevisligen har mycket gemensamt med, och kanske framförallt i 

egenskap av att leva som transperson. Jag ser därför på Satan som en tillökning i den 

uppbackning jag på olika sätt får från queera, funkispolitiska, antikapitalistiska, femi-

nistiska och andra transaktivistiska röster. Skillnaden är dock att jag ger Satan en cen-

tral roll i min politiska profil eftersom hen tar till vara på känslorna och berättelsen i 

förtryck, och gör dessa till ett betydelsefulla verktyg i en utsträckning jag inte har hit-

tat stöd för annorstädes. Därtill ser hen även faran i att i alltför stor utsträckning tappa 

bort sitt motstånd och organisering i andra  mer övergripande politiska rörelser. Detta 

för att jag med tiden har upptäckt att det är viktigt för mig, och för många andra, att 

det får finnas utrymme för det hat, lidande och den konflikt som är föranledd av det 

förtryck och den utsatthet en lever i. Och att dessa röster får ta plats, inom sociala och 

politiska rörelser, och inför staten och himlen. Detta är något som Satan inte bara till-

godoser, utan också ger en upphöjd och värdig status i sin kamp.  

  Helt kort menar jag således att jag ser på mig själv som sinnlig och tidsenlig 

förlängning av en figurativ satangestalt eftersom att jag känner ett innerligt släktskap 

med den Satan jag har lärt känna under analysens gång. Detta också för att jag fäster 

en central tilltro till den ideologi och det symbol- och värdesystem som vi bevisligen 

delar, och det utgör en betydelsefull komponent i mitt identitetsbygge. I det närmaste 

ser jag mig själv som ett teoretiskt, politiskt och känslomässigt förkroppsligande av en 

figur vars varande är lika kroppsligt som det är konturlöst. Eftersom om jag inte har 

en andlig relation till Satan i strikt bemärkelse har jag heller ingen klar uppfattning 

om beskaffenheten av hens existenser. Jag konstaterar dock att det heller inte är upp 

till mig att redogöra för det, jag kan endast redogöra för hur _min satanism_ har 

kommit till.  
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Med det sagt så vill jag också påpeka att den form av satanism jag presenterar här inte 

är förbehållen transaktivism och/eller transpersoner. Det fungerar snarare som ett per-

spektiv på aktivism och kan därför vara tillämpliga i varierande sammanhang. Därför 

skiljer sig den satanism jag diskuterar från vanligen förekommande definitioner av 

motsvarande tankegångar. Detta för att jag med min definition inte avser det som en 

enskilt meningsskapande identitet, jag hellre vill se det som en av många identiteter 

som överlappar varandra. Vad jag menar är således att min satanism är oavhängig min 

transidentitet, och tvärtom. Därför kan jag inte kalla mig för satanist utan att det också 

innefattar min identitet som transaktivist eftersom den ena inte existerar utan den and-

ra. När jag gör den kopplingen vill jag med andra ord mena att de diskussioner jag har 

fört under min analys har gett mig möjligheten att definiera en satanism inom ramen 

för den argumentation jag redogör för här.  

Hur relationen mellan Satan och transpersonen återkopplar till stu-

diens syfte och frågeställningar 

Den radikala kapacitet och vilja till motstånd som satansgestalten i Paradise Lost på 

olika sätt ger uttryck för i mina analys har visat sig vara överensstämmande med de 

värden jag räknar i en ickekonformistisk transaktivism och -teori. Satan som en inre 

kreativ röst fungerar som en emotionell och ideologisk uppbackning för de värdering-

ar och uttryckssätt som på andra håll undermineras eller avfärdas. De, dvs transperso-

nen och Satan har blivit ett Vi i bemärkelsen att jag som transperson tillsammans med 

Satan odlar en gemensam inställning till hur en ska föra en kamp som inte kan villko-

ras av utomståendes krav på vilken roll ens erfarenheter spelar i utformningen av ens 

strategier. Hen har också visat sig ha en jämförbar syn på maktrelationer oavsett om 

det rör sig om överhängande maktsystem som relationer i sociala rörelser och politis-

ka grupper. Det visar också på den subversiva potential som Satan och andra fallna 

änglar flera gånger påpekar som den enda förutsättning till förändring eller upprättel-

se.  
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Monster- eller monstruös identitet har å ena sidan verkat som en övergripande kon-

ceptualisering av relationen mellan Satan och transpersonen, samtidigt som att det 

flera gånger blev tydligt att det gick att argumentera för likheter i just deras erfarenhe-

ter av att verka som monster.  Detta blev kanske framförallt tydligt under den del av 

analysen som diskuterade den gemensamma monstruösiteten som ett hot mot det rena 

och goda (se sid 60). Båda har gått över en gräns för vad som får eller kan passera, 

och förkroppsligar ett fientligt förhållande till det (cis)normativa. Det antyds att det 

föreligger en fräckhet i att vistas i normativa rum, eftersom de båda bär på en kropps-

lighet som utgör ett brott i den nyliberala ordningen, i vilken dessa utgör ett skavande.  

Begrepp som hat, konflikt och lidande som aktivistiska plattformar återkommer i stort 

sett genom hela analysen och blir mer eller mindre centrala för hur samvaron mellan 

parterna fortgår. I mångt och mycket blir detta en reaktion på ett hat en känner in på 

bara kroppen, som en sedermera omvandlar till en motståndsstrategi och i förläng-

ningen kaos. Min poäng blir därmed att transaktivistiskt hat är legitimt eftersom att 

det är en politisk och emotionell respons på ett pågående cisnormativt förtryck. Det 

blir också något som reagerar mot det ljusa och det rena som förljugna symboler för 

det goda, som hela tiden innebär en våldsamhet på den ickenormativa och smutsiga 

kroppen. Jag resonerar därför om en kreativ våldsamhet som innefattar tanken om att 

det är ett uttryck som reagerar på ett institutionellt våld som transpersonen alltjämt 

upplever.  Det blir som en av mina rubriker lyder - en logisk konsekvens tillika verk-

tyg. Det medförs av att en är så pass berörd av den positionen en är satt i, att en kan 

inte göra motstånd annat än genom motsvarande hatfylld respons.  

  Lidandet handlar inte bara om transpersonens och Satans lidande, utan också 

om det lidande som Gabriel ger uttryck för i oron inför det hot som deras brist på sub-

jektivitet ifrågasätter himlens anspråk på naturlighet. Annorlunda uttryckt ger det ett 

upphov till lidande när ciskropparnas tolkningsföreträde av vad som uppfattas vara 

oförfalskad könsidentitet avslöjas som ännu en konstruktion. Lidandet återkommer 

emellertid också som ett arkiv för att politisera ens erfarenheter som transperson, eller 

annan ickenormativ identitet. Det blir något som uttalar den konflikten som föreligger 

transpersonens tillvaro, vilket blir påträngande i händelse av att en låter det ta plats i i 
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olika rum och sammanhang när det inte är en önskvärd stämning. Det kan också ses 

som den instans som föreligger det kaos som fungerar som ett gensvar på det tröstlösa 

i att hela tiden behöva leva i en omgivning som tillåts definiera vad eller vilka som är 

naturligt, och tvärtom.  

Vad som också har framstått som en tydlig kontinuitet under analysens gång har varit 

den subversiva viljan. När det inte har varit betonat så har det åtminstone funnits en 

grundläggande inställning om att kampen mot Gud och det (cis)normativa bör resulte-

ra i skadeverkningar. Med skadeverkningar åsyftar jag aktivistisk teori och praktik 

som bärs av, och leder till, omstörtande och uppslitande visioner. Om en återkommer 

till den diskussion jag har fört om ljusets betydelse i den här studien så vill jag mena 

det har utkristalliserats ett motsatsförhållande i vilket det ljusa och rena som en 

självutnämnd väsensskild motpol till det mörka och svarta, representerar lydnad och 

respekt inför den maktordning en lever under. Det ljusa bär samtidigt på ett inneboen-

de misstycke gentemot omstörtande och förändringsinriktade idéer.  Här vill jag även 

understryka att detta självfallet inte rör sig om oföränderliga poler mellan vilka det 

aldrig sker någon förskjutning. Däremot så vill jag mena att det svarta och smutsiga 

kontra det rena, samt det ljusa kontra det mörka, uppenbarligen är en diskurs som har 

kommit att spela en roll som symbolsystem i såväl politiska, som religiösa och kultu-

rella motstridigheter. Satan och transpersonen möts förtroligt i den svarta och omstör-

tande miljön av den anledningen att de utifrån liknande bakgrunder befinner sig där, 

och det är den platsen som har definierat deras tillstånd och behov.  Det är också orsa-

ken till det avgrundsläte jag har diskuterat i analysen och har blivit ett nödvändigt och 

oundvikligt uttryck utifrån den position de tar ton ifrån. 

För att nu lämna analysen bakom mig, och börja resonera utifrån en egen position så 

vill jag sammanfattningsvis mena att den samvaro och vänskap som utvecklas under 

analysen talar för sig. Om en återgår till mina frågeställningar och mitt syfte så kan en 

se hur studien berättar om en samverkan mellan den transaktivism jag tydligt har tagit 

ställning för, och hur satanistiska idéer yttrade sig i Paradise Lost. Om en jämför  

med hur feminism har allierat sig med Satan historiskt vill jag hävda att jag har kun-
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nat argumentera för att kopplingen mellan transaktivisim och Satan är en bekantskap 

som går ännu djupare. Detta för att de båda förkroppsligar den monsteridentitet som 

Stryker menar utgör den ickesubjektivitet (eller icke accepterad subjektivitet) som en 

som transperson lever med, och känner in på bara kroppen. När en byter ut Fran-

kensteins monster till Satansgestalten så har upplevelsen av hens berättelse ibland där-

för varit så pass igenkännande att analysarbetet har upplevts som överväldigande. 

Både på gott och ont.  

  De samtal, eller rådslag, som har förts i materialet har kopplats till diskussio-

ner som också har varit föremål för dagsaktuella debatter om identitetspolitik, erfa-

renhetsbegreppet, strategier, separatism, motstånd och organisering. Alla dessa dis-

kussioner har varit både viktiga och återkommande bland transpersoner eftersom att 

det rör sig om rätten att få uttrycka sig, och skapa egna och trygga rum. De olika de-

larna i analysen vittnar om hur den samvaron jag har bildat med Satan formas i en 

gemensam inställning till olika apsekter av den tillvaro vi lever i, så går det också att 

peka ut vad jag vill mena är konkreta ideologiska likheter. I den mån jag har lagt fram 

skäl för den allomfattande  nyliberala ordningen som en förlängning av himlen som 

regim menar jag viljan till motstånd gentemot krav på hemmahörande och produktivi-

tet som anställs av  dessa har varit närmast symbiotisk. Med det sagt vill jag avslut-

ningsvis påminna om hur min analys och berättelse på intet sätt kan vara en början 

eller ett avslut, det ska snarare ses som en nedstigning i en pågående historia, som är 

både fiktiv och materiell. Om något så har jag blivit överrumplad av det oändliga 

rumsliga och tidsenliga spann i vilket en kan hitta samhörighet och beröring i skär-

ningspunkten (och förskjutningen) mellan det imaginära och det sinnliga.  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Populärvetenskaplig beskrivning 

I denna uppsats undersöker jag möjligheterna till att förena värderingar och attityder 

som kopplas till satansgestalten och en mer direktagerande transaktivism och -teori. 

Min teoretiska utgångspunkt utgår ifrån att få vara det monster en görs till genom att 

leva med en kropp i ett normsamhälle där en inte upplevs som lika naturlig som alla 

andra.  När jag använder denna teori i min analys så tittar jag på Satan som ett mons-

ter, och tittar på vilka likheter det finns mellan hen och den transaktivsim jag tar ställ-

ning för.  

  Utifrån detta väljer jag ut delar i John Miltons Paradise Lost där Satan kom-

mer på tal och analyserar på vilka sätt en kan göra kopplingar mellan hen, och en fi-

gur jag kallar ”transpersonen” vilket är en fiktiv figur som pratar för den transaktivis-

tiska aspekten. Detta sker genom att jag låter dessa figurer mötas och jämföras under 

analysens gång.  

 Analysen tar på flera sätt upp exempel på det jag strävar efter i mitt syfte och 

mina frågeställningar, och i min slutdiskussion reflekterar jag lite kring vad som har 

hänt under och efter den här studien, samt att jag för en mer övergripande diskussion 

om hur den har har svarat mot syftet med uppsatsen.  
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