
Bilaga 5 

 

Transkription 5 

Edit: Dirawi; Saga Becker, 2015 

 

Transkriberat material; http://www.svtplay.se/video/4499337/edit-dirawi/edit-dirawi-sasong-

1-avsnitt-3?start=auto 00.47 – 10.48 

 

A: Gina Dirawi 

B: Saga Becker 

 
A: välkommen hit saga becker 1	  
B: tack 2	  
A: du har ju vunnit en guldbagge för bästa skådespelerska (.) [hade] >> 3	  
B:             [a] 4	  
A: ett jättehyllat sommarprat å så nu är du en av edits egna profiler 5	  
B: a 6	  
A: kan vi få ett litet yay för det?  7	  
B: yay 8	  
A: visst e de coolt? 9	  
B: de e så mycke som e på gång hela tiden känns de som (.) [de] >> 10	  
A:          [(fattar)] 11	  
B: e ba å gilla läget och göra de bästa av situationen 12	  
A: dom flesta vet säkert vem du är vet man inte det så har vi ordnat 13	  
nånting som vi brukar ha på edit punkt se nämligen en fusklapp 14	  
 15	  
KLIPP VISAS (1.27 MIN) 16	  
 17	  
A: men (.) hur har ditt liv förändrats efter (.) a men alla succéer me 18	  
någonting måste gå sönder å just sommarpratet? 19	  
B: allting är ju upp å ner (.) eller (.) på ett positivt sätt liksom eh (.) 20	  
att ja får göra alla dom här (.) g olika grejerna (.) ja testar ju mej 21	  
själv hela tiden å ja testar ju mina egna gränser för hur mycke ja klarar 22	  
av å eh (.) ja ba provar mej fram helt enkelt (.) ehm 23	  
A: men du har ju blivit någon slags väldigt såklart väldigt tydlig 24	  
representant för väldigt många människor (.) hur känns de att bli placerad 25	  
i den rollen? 26	  
B: den e väl lite svår de e väl klart att ja kan bli ja ibland e ja 27	  
jättetrött på HOSTAR på mig själv HOSTAR eh (.) och på hela (.) 28	  



<transfrågor> liksom rent över lag att ja inte (.) ses som nåt annat än 29	  
just i den egenskapen som transperson 30	  
A: m 31	  
B: men (.) ja försöker väl göra nåt roligt av det på nåt sätt vissa frågor 32	  
ja man får svara på samma fråga tusen gånger liksom (.) men ja försöker väl 33	  
att ändra på mitt svar eller såhär ja för[söker] 34	  
A:            [vilken] fråga får du oftast? 35	  
B: eh. (.) å gud den va den va svår SKRATTAR 36	  
A: ja 37	  
B: eh: (.) ja menar när de kommer till filmen å sånt så va de liksom hur va 38	  
de å porträttera en transperson å vara de själv och eh (.) de e väldigt 39	  
mycke frågor om kropp (.) och eh (.) fysiskt liksom (.) eh (.) [x] 40	  
A:              [väldigt] ob 41	  
men de känns som att de e väldigt objektifierande på nåt sätt 42	  
B: ja gud ja (.) eh de e jätteobjektifierande frågor (.) ja vet ente hur 43	  
många andra personer som får frågor om deras könsorgan (.) eh (.) eller 44	  
vilka operationer dom har gjort eller (.) ingen annan får dom frågorna så 45	  
varför skulle de va berättigat å ställa dom frågorna till mej? eh 46	  
A: men va gör du när du får dom frågorna då? 47	  
B: hh. de beror på vem som frågar å [i vilket sammanhang] 48	  
A:       [fö de e ju jätteskevt] 49	  
B: ja (.) nä men ja eh brukar fråga hur deras (.) fitta eller kuk ser ut 50	  
(.) a så tänker ja (.) ehm 51	  
A: men hur har de påverkat ditt liv att vara så pass öppen som du är 52	  
B: hh. i mitt fall så kan ja väl säga att de har hjälpt mej väldigt mycke 53	  
(.) eh ja har inte mått så pass bra som ja gör ida (1.5) eller ja mår så 54	  
pass bra som ja gör ida för att ja kan prata om hur ja mår (.) att ja kan 55	  
va så pass öppen mot min familj å mina nära å kära liksom att (.) har ja en 56	  
dålig da då kan ja säga de å ja kan (.) prata om de helt enkelt (.) innan 57	  
va de att ja höll allting inom mig och (2.0) ja men hittade på andra 58	  
problem för att kunna (.) eh (.) a skyllde på andra grejer istället för å 59	  
ta itu me dom egentliga problemen 60	  
A: eh ditt sommarprat var ju väldigt ärligt å personligt vi ska ta å lyssna 61	  
på de här 62	  
 63	  
KLIPP VISAS (0.49 MIN) 64	  
 65	  
A: hur är de för dig å lyssna på dom där orden? såhär i efterhand 66	  
B: de e väl (.) de e smärtsamt (.) stundtals (.) eh (2.0) nu har ja ju (.) 67	  
ja gick igenom väldigt mycke när ja skrev sommarpratet och eh (.) det känns 68	  
som att efter de så släppte ja de på nåt sätt att ja bearbetade så otroligt 69	  



mycke under den skrivprocessen (.) vet inte hur många gånger ja bröt ihop 70	  
när ja skrev de  71	  
A: m 72	  
B: eh (.) nu har ja en viss distans till de på nåt sätt att när ja skrev 73	  
ner de så lämnade de mej och ja kan gå vidare på nåt sätt  74	  
A: men ditt sommarprat handla ju väldigt mycke om just makt å kontroll å 75	  
våld varför är de så viktigt å prata om just dom sakerna tycker du? 76	  
B: för att vi inte pratar om dom de e väl därför ja tycker de e viktigt å 77	  
ta upp dom ehm: (.) å de här e ganska v vanligt förekommande just för (.) 78	  
transfeminina personer i alla fall i min omgivning å mina vänner har vart 79	  
me om de här väldigt mycke (.) å de e just att vi inte pratar om de (.) eh 80	  
(.) att de läggs ofta skuld på (.) den enskilde individen eller på horan à 81	  
A: m 82	  
B: som ja brukar säga liksom att de kastas å de spottas på horan men ingen 83	  
ifrågasätter de (.) den som beter sig illa mot personen i fråga som de 84	  
faktiskt gäller 85	  
A: men för dom som inte har lyssnat på ditt sommarprat kan du måla upp nån 86	  
slags bild av (.) eh (.) va de är som har hänt dig asså just om vi 87	  
relaterar till sommarpr- den här delen som du pratar om nu 88	  
B: HOSTAR men de handlade väl om (.) när de kommer till mitt fall så va ja 89	  
väldigt självdestruktiv väldigt tidigt (.) ja började skada mig själv å ja 90	  
fick ätstörningar när ja va tolv tretton (.) sen började ja skära mig och 91	  
började använda sex som ett självskadebeteende (.) där ja oftast träffade 92	  
äldre män som va lättast att träffa för dom sa ingenting för dom hade mer å 93	  
förlora på de än va ja hade 94	  
A: m: 95	  
B: eh m (.) å de va väl inte helt ovanligt att dom va gifta och hade barn i 96	  
min ålder (.) som gick i samma skola och till och med kanske i samma 97	  
klasser som ja gick i (.) eh 98	  
A: men hur kom du i kontakt me dom de va ba via internet eller 99	  
B: a internet va ju (.)  100	  
A: men om man har ett såhär hur många år hade du de här mönstret? att du 101	  
använde dej av just självdestruktiva beteenden 102	  
B: ja tror de började väl när ja var tolv tretton och de fortsatte väl till 103	  
(.) tj tjuett (.) eh 104	  
A: va va de som gjorde att du ville lämna de beteendet fö de måste ju va 105	  
extremt svårt när de gått så många år 106	  
B: den största skillnaden va väl när ja kom ut som transperson när ja kunde 107	  
vara den ja är å den ja kände mej som för min omgivning och ja blev 108	  
behandlad så som ja ville bli behandlad och bemött av min omgivning (.) ehm 109	  
så de va väl de största steget de va ju efter de ja kunde börja ta itu med 110	  
mina problem (.) eh (.) så de går väl lite hand i hand där 111	  



A: men i ditt sommarprat så kopplar du ihop mansvärlden och eh (.) 112	  
vuxenvärlden å patriarkatet va menar [du] >> 113	  
B:       [eh] 114	  
A: me de? 115	  
B: dom som har utsatt mej för mest eh hot å gjort mej mest illa är (.) 116	  
<machomänkultur> helt enkelt (.) eh (.) å de finns vissa liksom strukturer 117	  
i samhället som bara håller mig tillbaks eh (.) som sejer åt mig va ja ska 118	  
göra å vem ja ska vara och (.) de bara hindrar mej (.) eh (.) ja orkar 119	  
liksom ente (.) skydda  dom här männen som har gjort (.) så här mot mej 120	  
varför ska ja skydda dom längre 121	  
A: va är de dom har gjort? 122	  
B: dom har berövat min frihet och dom har tryckt ner mej och dom har betett 123	  
sej illa mot mej och (.) dom har fått mej å vilja dö (.) eh (.) å dom har 124	  
fått mej å känna skam över att ja är den ja är (.) vilket (.) gör mej 125	  
jävligt förbannad och (.) hämndlysten (.) varför ska ja känna skam eller 126	  
varför ska ja känna skuld över nånting om egentligen inte har me mej å 127	  
göra? varför e de ingen som ställer de här männen mot väggen till exempel 128	  
(.) ehm (.) och ifrågasätter deras intuitioner varför gjorde dom såhär mot 129	  
mej varför e de bara ja som folk spottar på och (.) eh (.) sparkar på 130	  
istället för att ifrågasätta dom? 131	  


