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Rätten att byta kön
Även om ordet transperson är relativt nytt har 
det funnits könsöverskidare i alla tider. Sverige 
blev först i världen med lagliga könskorrigeringar 
1972 och i dag går det att få ett könsbyte 
bekostat av staten. 

Men okunskapen är fortfarande stor om trans-
personer, speciellt inom vården. Det medför att 
många känner sig dåligt behandlade och 
undviker att söka vård, visar rapporter. 

Nu arbetar bland annat RFSL för att förbättra 
bemötandet av transpersoner. 
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Faktaartikel (10125 nedslag)

Sverige blev först i världen med lagliga köns-
korrigeringar 1972. Drygt 30 år tidigare hade ordet 
transsexualitet myntats i en artikel av den amerikanska 
sexologen David O. Cauldwell. 

Men i Norden fanns redan på vikingatiden kvinnor som 
klädde sig i manskläder och hade ett ”manligt” 
beteende. 

Kvinnor i manskläder 
inget nytt



Anledningen till att Sverige blev först med 
lagliga könskorrigeringar, anser idéhistorikern 
Erika Alm har med vår långa tradition av att vilja 
lagstifta kring liknande frågor som abort och 
sterilisering. Erika Alm är doktor i idéhistoria 
och genusvetenskap på Göteborgs universitet 
och författare till en avhandling om före-
ställningar kring kroppen i statliga utredningar 
på 1960 och 1970-talen.  
    – Man ansåg att det här var en grupp individer 
som föll mellan stolarna och inte fick den hjälp 
de behövde. Men man kan också se det som 
en önskan från statens sida att ha kontroll över 
medborgarna och förhindra att de gör saker som 
man ogillar eller inte godkänner, säger Erika 
Alm. 

Innan den svenska lagen trädde i kraft fanns 
förutom ett fåtal artiklar och avhandlingar inte 
speciellt mycket skrivet om transsexualism i 
Sverige, berättar Erika Alm. Betydligt mer 
forskning hade gjorts i USA och övriga världen.  

Det var den amerikanska sexologen David O. 
Cauldwell som 1949 började använda ordet 
transsexualitet. Drygt 15 år senare introducerade 
landsmannen och läkaren Harry Benjamin 
termen transsexualism. Anledningen till att 
Benjamin valde ordet transsexualism istället var 
att han ville skilja transsexualism från homo-
sexualitet. Han konstaterade att det inte har 
något med sexualitet att göra utan är ett sjukligt 
tillstånd som måste behandlas. Tidigare hade 
transsexualism setts som ett symptom på homo-
sexualitet.  

Eftersom transsexualism är ett nytt ord är det 
svårt att veta vilka som var transsexuella innan 
50-talet. För att hitta tecken på att en person 
varit transsexuell får man istället leta efter 

könsöverskridare, något som det funnits gott om 
genom historien enligt Svante Norrhem, docent 
i historia på Umeå universitet och en av förfat-
tarna till Undantagsmänniskor – en svensk HBT-
historia. Samkönad kärlek och sexualitet har varit 
tabubelagd och i långa tider kriminal-
iserad. Samtidigt har det genom historien fun-
nits ett flertal berättelser om människor som har 
brutit mot våra föreställningar om kön. 
    – Det har fascinerat människor och skapats en 
del myter och berättelser om kvinnor i 
manskläder och män som har uppträtt som 
kvinnor, berättar Svante Norrhem.  

Giftermål mellan kvinnor 
På 1600-talet finns flera svenska exempel på 
kvinnor som klädde sig i manskläder och gifte 
sig med kvinnor. Men det är svårt att veta om de 
var vad vi i dag skulle kalla transpersoner eller 
homosexuella. 
    – Vi vet inte om de klädde sig i manskläder 
för att de ville vara män eller för att det var det 
enda sättet för dem att vara tillsammans med den 
kvinna de älskade, förklarar Svante Norrhem.  

Under den här tiden upplevdes endast den 
heterosexuella kärleken som möjlig. Därför blev 
det logiskt att en kvinna som blev förälskad i en 
annan kvinna trodde att hon egentligen var en 
man. Om hon då också klädde sig som en man 
rättfärdigade hon för sig själv sin attraktion till 
kvinnor. Den heterosexuella normen var så stark 
att många av de lesbiska kvinnorna inte trodde 
att en relation var möjlig om inte den ena parten 
klädde sig och agerade som en man. 

Om en kvinna klädde sig i manskläder kunde det 
även bero på att hon var ute efter en högre 
status i samhället berättar Svante Norrhem. 
Däremot var män som klädde sig och bytte 
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identitet till kvinnor under 1600- och 1700-talet 
mycket ovanligt. Det ansågs som en steg nedåt 
på den hierarkiska trappan och upplevdes som 
något löjligt och komiskt. 
    – Kvinnor kunde göra vinster på att upp-
träda som män, de fick då ta del av statusen och 
makten av att vara man. Det behövde inte betyda 
att de ville leva ihop med en kvinna eller hade en 
längtan efter att vara man och ville byta kropp, 
säger Svante Norrhem.

1713 tog Ulrika Eleonora Stålhammar farväl av 
släkt och vänner och tog värvning i kung Karl 
XII arme som man. Tre år senare gifte hon 
sig med pigan Maria Lönman. Efter att ha levt 
tillsammans i tio år gick de skilda vägar och det 
hela uppdagades. Men båda fick ovanligt korta 
straff, Ulrika Eleonora en månad och Maria 
åtta dagars fängelse. Anledningen var att de inte 
dömdes för samkönad sexualitet utan för att de 
gift sig, äktenskap mellan två kvinnor ansågs vara 
ett brott mot gud. Även samkönad sexualitet var 
straffbart men att två kvinnor skulle ha haft en 
sexuell relation ansågs osannolikt. 
    – Det har med synen på kvinnors sexualitet 
att göra, förklarar Svante Norrhem. Kvinnor 
betraktades som asexuella varelser medan män 
betraktades som drivna av sin farliga sexualitet. 
Man var också fixerad av penetrering och anal-
sex och det var mindre sannolikt att två kvinnor 
ägnade sig åt det.  

Indianer med sex kön  
Redan på vikingatiden var det vanligt med 
könsöverskridande klädsel och beteende. Även 
då handlade det om kvinnor som klädde sig 
som män och inte tvärtom. Tar vi ytterligare ett 
språng tillbaka i den svenska historien hittar vi 
våra shamaner, människor som ansågs vara en 
länk mellan vår värld och den andliga och därför 

heligare än andra människor. De kunde klä sig 
i det motsatta könets kläder, växla mellan olika 
könsroller och ha sexuella kontakter med både 
män och kvinnor. 

Enligt Svante Norrhem har vi i dag en biologisk 
syn på kön där vi utgår från att vår fysiska kropp 
avgör vilket kön vi tillhör. Föreställningen att vi 
bara har två kön, man och kvinna, fick vi i och 
med kristendomens spridning till Europa på 
1000-talet. Den grundar sig på skapelseberättels-
en, där kvinnan efter att ha ätit av det förbjudna 
äpplet för alltid är dömd att vara lägre stående än 
mannen. Det är sedan den europeiska synen på 
kön som har spridit sig över världen i takt med 
västvärldens kolonisering, berättar Svante Nor-
rhem. 
    Från missionärer och erövrares beskrivnin-
gar av bland annat Sydamerika på 1500- och 
1600-talen och Nordamerika på 1700- och 
1800-talen har vi fått reda på att flera kulturer 
haft andra föreställningar om kön. Samma sak 
gällde vid mötena med asiatiska och sibiriska 
folkslag.

Hos chukchifolket i Sibirien sågs inte könet som 
något permanent. Det fanns sju kön och dessa 
kunde komma fram vid olika stadier i livet. Även 
Nordamerikas indianer hade uppfattningen att 
det var möjligt att växla. Det biologiska könet 
bestämde inte vilken könsidentitet man tillhörde 
utan var istället något som visade sig genom 
barnets beteende under uppväxten. Några av 
dessa indianstammar hade föreställningen om 
sex kön. De som var födda som biologiska män 
kunde antingen bete sig som män, bete sig som 
kvinnor eller vara homosexuella. Det motsatta 
förhållandet gällde för kvinnor. 
    – I vår bemärkelse blir en del av de här 
personerna transpersoner eftersom de inte var 



entydigt kvinnor eller män utan vandrade över 
gränserna, säger Svante Norrhem.  

Våra shamaner hade stora likheter med vad man 
i dag brukar kalla berdache, människor bland 
Nordamerikas indianer som ofta klädde sig i det 
motsatta könets kläder. Dessa ansågs ha stor 
andlig kraft, bemöttes med respekt och hade hög 
status. Bland dessa fanns både homosexuella och 
heterosexuella. Hos indianstammen 
Chumash, som levde i nuvarande Kalifornien, 
fanns till exempel inte bara män och kvinnor 
utan även Aqi, män som klädde sig i kvin-
nokläder och arbetade med traditionellt kvinnliga 
sysslor.
    – Hos Aqi var det en styrka att både ha man-
ligt och kvinnligt i sig och det är intressant ur ett 
västerländskt perspektiv. I dag är ju trans-
personer knappast sedda som några som fått en 
särskild gåva, snarare ses det som något fel och 
negativt, säger Svante Norrhem.  

Könsöverskridare friskförklarade 
Under 1800-talet blev det vanligare att män 
klädde sig som kvinnor och 1910 introducerade 
den tyske sexologen Magnus Hirschfeld termen 
transvestism, vilket beskrev en drift, främst hos 
män, att klä sig i det andra könets kläder. Sexo-
loger och forskare började intressera sig för både 
transvestism och transsexualism samtidigt som 
hormonforskare upptäckte könshormonernas 
påverkan på kropp och psyke. Det första kända 
försöket till en könskorrigering gjordes 1930. 
Den danska konstnären Einar Wegener genom-
gick flera operationer i Tyskland men dog i en 
hjärtattack efter en operation då läkarna försökte 
skapa ett kvinnligt könsorgan. 

Innan andra världskriget hade klubbar för 
transpersoner börjat bildas både i Sverige och i 

övriga Europa, men kriget blev ett hårt slag för 
den spirande transkulturen. 1933 blev Magnus 
Hirschfelds sexualforskningsinstitut plundrat av 
nazister och själv flydde han landet. Hur många 
transpersoner som avrättades i koncentration-
slägren är okänt. 
    Efter kriget började sexologer återigen forska 
kring transsexualism och på 1960- talet började 
allt fler genomgå könsoperationer. 1962 bildas 
Transvestia som den första föreningen för trans-
personer i Sverige.

Från och med den första januari i år är trans-
vestiter och andra könsöverskridare frisk-
förklarade av Socialstyrelsen. Transsexualism 
kommer att finnas kvar som diagnos vilket ger 
rätt till en operation bekostad av staten. Nu finns 
ett lagförslag som skulle innebära ändringar i 
könskorrigeringslagen från 1972. Om den nya 
lagen går igenom kommer kraven på att vara 
ogift och svensk medborgare tas bort, kravet på 
sterilisering kommer att skärpas till kastrering 
och det kommer att bli tillåtet att spara köns-
celler och därigenom bli biologisk förälder. 
    – I lagförslaget finns en insikt om att man 
måste resonera kring de här frågorna i ett 
bredare perspektiv än tidigare. Man måste ta 
hänsyn till att det finns patientorganisationer och 
en stark önskan från både transsexuella och 
intersexuella att förbättra vården, säger Erika 
Alm, doktor i idéhistoria och lektor i idéhistoria 
och genusvetenskap på Göteborgs universitet. 

Följande diagnoser tas bort den första januari 2009 av 

Socialstyrelsen: transvestism med dubbla roller, könsi-

dentitetsstörning i barndomen, fetischism, fetischistisk 

transvestism, sadomasochism och multipla störningar av 

sexuell preferens. 

Källa: Socialstyrelsen
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Personporträtt (6873 nedslag)

Pånyttfödd 
            som en hel människa

Förra året firade hon sin 30 års dag med att operera 
sig till kvinna i Thailand. Men Amanda Brihed har 
två födelsedagar. Det andra datumet är 14 oktober, 
dagen då hon fick det efterlängtade beskedet från 
Socialstyrelsen att hon kan leva fullt ut som kvinna. 
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Transsexualism är en psykisk sjukdom. I Sverige 
har en patient som fått diagnosen transsexualism 
rätt till ett könsbyte bekostat av staten. 

För att få byta kön måste man ha varit kontakt med 
ett utredningsteam i minst två år innan 
ansökningshandlingar med ett bifogat läkar-
utlåtande från en specialistkompetent psykiatrier 
kan skickas till Socialstyrelsen. Detta för att både 
läkare och patient ska ha god tid på sig att komma 
fram till rätt diagnos.     

Under de två åren ska den transsexuella bedömas 
psykiatriskt, psykologiskt och somatiskt. 
    I den psykiatriska bedömningen ska läkaren 
bland annat bedöma om de psykiska kriterierna är 
uppfyllda samt graden av psykisk och social 
stabilitet. 
    I den psykologiska undersökningen ingår bland 
annat intelligenstest, personlighetsbedömning och 
funktionsförmåga. 

    Den somatiska utredningen undersöker bland 
annat om patienten har normala könsdelar samt att 
hormonnivåer och kromosomer är normala för att 
utesluta andra fysiska sjukdomar. 

Mellan 50 och 60 personer ansöker varje år om 
könsbyte hos Socialstyrelsen, statistik saknas på 
hur många som påbörjar utredningen. 

Enligt Cecilia Dhejne, psykiatrier och utredare på 
Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge, är det 
ovanligt att en ansökan avslås. Däremot händer 
det att patienter hoppar av själva. Om en ansökan 
avslås kan det bero på att utredaren inte tycker att 
diagnosen stämmer eller bedömer att personen är 
för skör för att orka operation och behandling. Då 
har man rätt till ytterligare ett utlåtande från en 
annan utredare inom samma team eller från något 
av de andra utredningsteamen i Sverige. 

Källa: RFSL 

FAKTA: Minst två år för att få diagnosen transsexualism

– Jag hade en psykolog som sa åt mig att hoppa 
från Västerbron. Han tyckte att det vore det 
bästa för mänskligheten och kunde till och med 
tänka sig att hjälpa mig, berättar Amanda Brihed. 

Året var 1995 och Amanda var bara 17 år. Ett år 
tidigare hade hon flyttat hemifrån och försökt 
påbörja ett könsbyte för första gången, men hon 
fick ingen hjälp. Det fanns inga utredningsteam 
som kunde fastslå om hon led av diagnosen 
transsexualism i Stockholm på den tiden och 
läkarna visste knappt vad transsexualism var. 
Istället valde Amanda att kalla sig för inter-
gender, vilket betydde att hon under tio års tid 
valde att varken se sig som man eller kvinna. 
Det var en lösning som inte fungerade och hon 
mådde bara sämre och sämre. 
    – Jag kände mig som en transvestit när jag var 
klädd som man. Samtidigt upplevde världen mig 
som transvestit när jag hade kvinnliga kläder. 
Kollegorna visste ingenting. Amanda arbetade 
i centrala Stockholm och varje dag efter jobbet 

sprang hon iväg till den offentliga damtoaletten 
på Kulturhuset. 
    – Jag bytte om så att jag kunde vara hel resten 
av kvällen. Men jag grät varje kväll eftersom jag 
visste att jag måste ta på mig någonting annat 
när jag skulle upp till jobbet nästa dag. 

Nekad vård i Sverige  
Stockholm har drabbats av det årliga snökaoset. 
Det blåser isande kallt och snöflingorna virvlar i 
luften. Amanda Brihed kommer direkt från job-
bet som konsult och ser frusen ut när vi möts. På 
Stortorget sprider julmarknadens röda bodar en 
doft av glögg och julkryddor. Några amerikanska 
tonårskillar ropar besviket när de inte vinner på 
chokladhjulet. 
    Amanda är aktiv inom politiken och är där-
för van vid intervjuer. Men det är inte därför 
jag träffar henne i dag, över en Coca Cola och 
en kladdkaka berättar hon istället om sin långa 
kamp för att få bli kvinna.   
Amanda var 25 år då hon ännu en gång 
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bestämde sig för att försöka genomgå en 
könskorrigering. Hon vände sig till vårdcentralen 
för att få en remiss till ett utredningsteam som 
skulle fastslå hennes transsexualism. Men där 
ville läkaren inte ge henne någon och förklarade 
att han endast kunde behandla en åkomma i 
taget. Eftersom Amanda led av stressmage fick 
hon medicin för det. 
    – Svenska läkare vet inte vad det här är för 
någonting. Man anser att det är en perversion 
eller en mental störning. Man vill inte ha med 
oss att göra och inser inte att vi har de rättigheter 
vi faktiskt har. 

Besviken över att återigen nekas vård i Sverige 
åkte Amanda istället till Danmark där hon sökte 
upp en privatläkare i Köpenhamn som sommar-
en 2007 skrev ut hormoner till henne. Hon hade 
då redan datumet för en könskorrigering-
soperation i Thailand inbokat. En väninna 
som tidigare blivit opererad av den thailändska 
läkaren hade berättat för honom om Amandas 
liv. Dr. Suporn blev så berörd att han stuvade 
om bland fyra månaders patienter och bokade in 
Amanda för en operation på hennes 30 årsdag, 
den 20 mars förra året. 

Opererade sig i Thailand 
I Thailand blev Amanda mött redan på flyg-
platsen och skjutsad till hotellet i en minibuss 
inredd som en limousin. Kliniken låg i Chonburi, 
en timmes bilfärd från Thailands huvudstad 
Bangkok. Morgonen efter fick hon en liten 
present, en låda med ett silkeslock och en blom-
sterkrans. Kvinnan som arbetade på kliniken såg 
förtjust ut:    
    – Öppna lådan, det är din nya thailändska 
pojkvän, han är väldigt stor!  

De genomskinliga stavarna i lådan skulle an-

vändas för att förhindra att det kvinnliga 
könsorganet läkte ihop efter operationen och var 
en av alla de presenter som Amanda blev överöst 
med. Hon fick allt från tofflor och tandkräm till 
en spegel så att hon skulle kunna se sig själv efter 
operationen. 
    Enligt Amanda går det inte att jämföra be-
mötandet i Thailand mot Sverige. Efter opera-
tionen fick hon stanna på sjukhuset i en vecka. I 
Sverige skulle hon ha blivit hemskickad efter det 
men i Thailand stannade Amanda kvar på den 
närliggande kliniken i ytterligare två veckor där 
hon fick daglig tillsyn och vård. 
    – Det är den eftervården som saknas i Sverige 
och som jag måste säga gör stor skillnad under 
den känsliga och tunga tid som följer efter 
operationen, berättar Amanda Brihed. 

I mitten på oktober förra året blev Amanda kal-
lad till Socialstyrelsens rättsliga råd som be-
slutade att hon nu också juridiskt är kvinna. 
Samma månad fick hon sitt nya namn från Pat-
ent- och registreringsverket och sitt nya person-
nummer från skattemyndigheten. Sedan drog 
hela processen igång med banker, hyreskontrakt, 
telefon och försäkringar. 
    – Jag fick inte använda mitt gamla id-num-
mer och det tog ungefär en månad innan allt 
fungerade. Så man kan säga att jag är nyfödd och 
det känns väldigt märkligt. 

Amanda träffar i dag en man som också ska 
genomgå en könskorrigering för att bli kvinna. 
På väg till tunnelbanan berättar hon om sin nya 
kärlek och när vi skiljs åt är det dit hon är på väg.  



För ett år sedan blev Linus Hedlund nekad att köpa cigaretter. 
Anledningen var inte hans ålder utan det kvinnliga personnumret 
på ID-kortet. Linus föddes som tjej, men om en månad kommer 
han juridiskt att vara man. 

I slutet av en märklig resa

Personporträtt (5830 nedslag)
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– Om du och dina vänner är ute och åker bil när 
det snöar och ni kör fast i en snödriva så förvän-
tas det ju av dig som kille att gå ut och putta på. 
Hur ställer du dig till det? Linus Hedlund ser på 
mig och skrattar. 

Han har precis citerat sin psykiater. Ett exempel 
på en av de frågor han fått under den process 
som ska avgöra om han har diagnosen trans-
sexualism och får byta juridiskt kön till man.   
    – Jag svarade att jag tror att i min bekant-
skapskrets så förväntas det att alla som kan 
hjälpa till ska putta på, oavsett kön. 

Linus psykiatrier sitter med som utredare i ett 
team med kuratorer och psykologer som under 
minst två års tid ska avgöra om patienten har 
diagnosen transsexualism och därmed har rätt till 
en könskorrigering. Linus upplever att hans ut-
redare haft problem med att han efter sitt köns-
byte kommer att bli bög.                                                                    
    – Han har vid ett antal tillfällen ifrågasatt 
om jag inte är heterosexuell. Han har även flera 
gånger poängterat att jag inte är så grabbig och 
undrat om jag verkligen är säker på att jag är 
man.

”Som om någon tryckte på en knapp” 
Vi sitter i ett litet rum i RFSL:s, riksförbundet 
för homosexuellas, bisexuellas och transperson-
ers rättigheter, lokaler i centrala Stockholm. Här 
finns inte mycket mer än två fåtöljer och en sof-
fa. I korridoren utanför är det lätt att virra bort 
sig, den snirklar sig fram med många liknande 
rum på vardera sidan. I mitten av huset finns en 
stor öppen yta som fylls av en enda scen. Där 
satt Linus förra veckan i en annan soffa och 
berättade för en större publik om sin trans-
sexualism då RFSL hade temadag om trans-
frågor. I dag är det bara jag som får lyssna på 

hans berättelse. 
    – Med lite tur är jag klar och har mitt nya 
personnummer i januari. Det känns som om jag 
är precis i slutet av en ganska märklig resa. 

Linus tog sina första steg mot en köns-
korrigering hösten 2005 när han vände sig till 
en kurator på en ungdomsmottagning. Därifrån 
fick han en remiss till en öppen psykiatrisk mot-
tagning och sedan ytterligare en till Karolinska 
universitetssjukhuset i Huddinge där han började 
sin utredning i april 2006. Ett år senare fick han 
diagnosen transsexualism men fick vänta över 
sommaren innan han kunde börja ta hormoner 
och operera bort brösten. 
    – På grund av olika anledningar mådde jag 
ganska dåligt just då. Min utredare tyckte att jag 
var för labil för att opereras, vilket gjorde att jag 
mådde ännu sämre. 

Linus tycker inte att han har kommit så bra 
överens med sin utredare och menar att det har 
varit för stort fokus på hans barndom. Eftersom 
han inte redan från barnsben vetat om sin trans-
sexualism har utredaren ifrågasatt hans diagnos. 
    – Till skillnad från så många andra trans-
sexuella kan jag inte minnas att jag någon gång 
när jag varit liten har sagt till mina föräldrar att 
jag vill bli pojke. Det jag kan minnas är att jag 
hela min uppväxt har känt mig fel och an-
norlunda jämfört med de andra i skolan, speciellt 
tjejerna, berättar han.  

Först som 17-åring fick Linus begreppet trans-
sexuell förklarat för sig. Det var under en 
föreläsning som RFSL Ungdom, ungdoms-
förbundet för homosexuellas, bisexuellas och 
transpersoners rättigheter, anordnade.  
    – Det var som om någon tryckte på en knapp. 
Jag kände igen mig i allting de sa. 



I dag är Linus ordförande för RFSL Ungdom 
sedan ett år tillbaka och varvar arbetet där med 
sin utbildning till socionom på socialhögskolan i 
Stockholm. Han tycker att det märks stor skil-
lnad inom organisationen sedan han blev 
medlem för sju år sedan, i dag arbetar man mer 
aktivt för transfrågor. Han nämner som ex-
empel det treåriga projektet Transformering som 
genom utbildning vill förbättra situationen för 
unga transpersoner inom vård och skola.  

Linus vänner hoppas på ny lag 
I januari 2008 började Linus ta hormoner och en 
månad senare gjorde han sin första operation på 
bröstkorgen. När jag träffar Linus har han bara 
två operationer kvar, en fintjustering av över-
kroppen och så hystererektomin, som innebär att 
han måste ta bort både livmoder och äggstockar. 
Trots att Linus själv tycker att det ska bli skönt 
att ta bort sina kvinnliga organ är han starkt 
emot att transsexuella måste kastreras för att få 
byta juridiskt kön. 
    – Jag är emot kirurgiska ingrepp på friska 
människor mot deras vilja. Man säger att testo-
steronsprutorna eller östrogentabletterna skulle 
påverka livmoder och testiklar och att det finns 
en liten cancerrisk. Men vad jag vet så är den här 
cancerrisken inte dokumenterad.

Själv vill inte Linus bli gravid och om han någon 
gång bestämmer sig för att få barn så är inte 
det biologiska så viktigt, det finns andra sätt. 
Men han känner andra transsexuella som vill bli 
biologiska föräldrar. De har sparat sina ägg eller 
spermier och väntar med att skicka sin ansökan 
till rättsliga rådet, den myndighet som slutgiltigt 
ska godkänna deras nya juridiska identitet. Detta 
eftersom könscellerna kommer att förstöras 
samma dag som de får sitt nya personnummer. 
Istället väntar de och hoppas på att ett nytt lag-

förslag snart ska gå igenom som i så fall kommer 
att innebära att transsexuella får frysa ner sina 
könsceller. 

I början av året kommer Linus att få sin nya 
juridiska identitet och personnummer. 
     – Det är först nu jag börjar inse att folk 
refererar till mig som kille. Innan fick jag nästan 
alltid övertyga främmande människor och be 
dem att inte bry sig om min röst eller hur jag ser 
ut. Nu när jag är ute och skolinformerar så tror 
inte eleverna på mig när jag säger att jag föddes 
som tjej.  
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Utbildning ska förbättra 
vården av transpersoner
Riksby Vårdcentral var först ut med en HBT-certifiering. Nu 
står Rosenlunds vårdcentral i Jönköping på tur. Syftet med 
utbildningen är att öka kunskapen om transpersoner och ge 
personalen verktyg att bemöta dem på ett bättre sätt. 

Nyhetsartikel (4463 nedslag)

– Det finns en väldigt stor okunskap om trans-
personer inom vården. Det är viktigt att 
personalen kan bemöta sin patient med respekt 
och använda rätt pronomen. Personalen bör 
också veta hur de ska lotsa patienten vidare i 
vårdapparaten, säger Anette Sjödin på RFSL, 
riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och 
transpersoners rättigheter.  

Anette Sjödin är programansvarig för HBT-
certifieringen som startade sommaren 2007 av 
RFSL. Just nu vänder de sig främst mot vården 
men tanken är att i framtiden även rikta sig till 
institutioner och företag inom andra områden. 
Riksby vårdcentral i Bromma var först ut och nu 
står Rosenlunds vårdcentral i Jönköping på tur. 
Sammanlagt kommer tre utbildningstillfällen att 
ges och för att få ett certifikat måste 95 procent 
av personalen delta i samtliga. 
    – En konsekvens av vår HBT-certifiering är 
att vi går ut till våra patienter och säger att här 
kan du förvänta dig ett bemötande av kunskap 
och respekt. Vi visar också att vi tycker att de 
här frågorna är viktiga, säger Angela Eckerby, 

sjuksköterska och projektansvarig på Rosenlunds 
vårdcentral.

Rosenlunds vårdcentral har startat en HBT-
grupp och träffar RFSL en gång i månaden för 
att se vad som kan förbättras inom verksam-
heten. Tidigare fanns till exempel bara svars-
alternativen man och kvinna på enkäter om 
bland annat livsstilsvanor vårdcentralen skickade 
ut, men nu kan patienten även fylla i ”annat”.  
    – Det visar en viss respekt för den som inte 
riktigt vet hur den ska uttrycka om den är man 
eller kvinna, säger Angela Eckerby.  

Kunskap skapar trygghet 
Förra året gav Statens folkhälsoinstitut ut en 
rapport om transpersoners psykiska och fysiska 
hälsa. I den konstateras att behandlings- och 
vårdpersonal behöver öka sin kunskap om HBT-
personer för att bemöta dem på rätt sätt. En 
examensuppsats från sjuksköterskeutbildningen 
vid Göteborgs universitet visar att vårdpersonal 
kan känna sig generade och osäkra i kontakt 
med HBT-personer. Det beror på att de saknar 



bra verktyg och tillräcklig utbildning om HBT-
personer vilket blir ett hinder i deras arbete. 
    En ny rapport från RFSL Ungdom kom-
mer fram till samma slutsats och konstaterar att 
många transpersoner därför undviker att söka 
vård i rädsla för att bli ifrågasatta eller utstå 
kränkande frågor.  

Stort intresse inom vården
Både Anette Sjödin och Angela Eckerby påpekar 
att det är få inom vården som träffat en trans-
person och att det därför kan vara svårt att veta 
hur de ska agera i sitt bemötande. 
    – I grunden handlar det om att inte bli osäker 
och sprida den osäkerheten till patienten man 
har framför sig. Personalen ska ha till-
räcklig grundkunskap för att känna sig trygg, 
säger Anette Sjödin på RFSL. 

På Rosenlunds vårdcentral har personalen börjat 
använda andra ord för att inte utesluta någon, 
både i det dagliga talet och i journalerna. 
Tidigare har de använt ord som man eller fru. 
Angela Eckerby berättar att hon själv börjat 
använda ordet partner, men att det även går bra 
att säga livskamrat eller den du lever tillsammans 
med. 
– Det kan tyckas som en liten förändring men 
för den transperson som kommer till oss kan jag 
tänka mig att det betyder en del, säger Angela 
Eckerby. 

När information om att Riksby vårdcentral blivit 
HBT-certifierad spridit sig ut i landet har flera 
hört av sig till RFSL och vill genomgå en utbild-
ning. 
– Det finns ett stort intresse inom vården att bli 
bättre på HBT-frågor, konstaterar Anette Sjödin. 

HBT-person är ett samlingsbegrepp för homosexuella, bisexuella och transper-
soner. 

Transperson är ett paraplybegrepp som innefattar alla som inte ser ut som eller 
identifierar sig som det kön de tillhör. Det vill säga en kvinna som inte ser ut som 
eller som inte identifierar sig som en kvinna eller en man som inte ser ut som eller 
inte identifierar sig som en man. Det kan till exempel handla om transvestiter och 
transsexuella. Det har inget med personens sexuella läggning att göra.

Transsexuell är den som upplever att den har ett annat kön än det biologiska och 
vill förändra sin kropp helt eller delvis med kirurgi eller hormonbehandling. En 
transsexuell tjej är en kvinna som juridiskt är man och en transsexuell kille är en 
man som juridiskt är kvinna. 

Transvestit är en person som ibland eller alltid använder kläder eller andra at-
tribut från det motsatta könet. 

Källa: RFSL 

ORDLISTA
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Rubrik: Från kriminalisering till könsbyte bekostat av staten
Men fortfarande känner sig transpersoner dåligt bemötta av vården 

Ämnesval och syfte: Undersökningar visar att transpersoner känner sig dåligt be-
handlade av vårdpersonal vilket medför att de undviker kontakt med sjukvården. Detta bidrar i sin 
tur till en ökad ohälsa. Okunskapen om transpersoner är stor inom vården och personalen vet varken 
hur de ska bemöta dem eller slussa dem vidare i vårdapparaten. Det här är problem som jag tycker är 
viktiga att belysa. 
    Samtidigt finns en stor vilja hos vården att bli bättre och i dag välkomnar personal på flera vårdin-
rättningar den HBT-certifiering som RFSL startat. Transpersoner är en marginaliserad och utsatt 
grupp i samhället och det räcker med att jag hos ett fåtal läsare ökar kunskapen om deras situation för 
att jag ska känna mig nöjd med mitt arbete. 

Tänkt publicering: Min artikelserie är tänkt att publiceras i en dagstidning som exempelvis 
SVD eller DN. Jag har därför valt att anpassa mig till en bred publik som kanske inte vet så mycket om 
transpersoner och har därför varit noga med att förklara svåra ord, medicinska termer och procedurer 
inom vården.

Research: När jag började med mitt projekt visste jag mycket lite om transpersoner. Jag 
började därför min research med att läsa på om vad det är, varför transsexualism klassas som en 
psykisk sjukdom och hur utredning, terapier och annan vård går till. Vidare började jag i ett tidigt 
stadium läsa om HBT-historia till min faktaartikel. Undantagsmänniskor – en svensk HBT-historia har 
varit till stor hjälp som grundbok för min faktaartikel och jag valde därför också att intervjua förfat-
taren Svante Norrhem för att få kommentarer till det jag skrivit. 1900-talet har jag valt att inte be-
handla så utförligt men jag har med lagen om könsbytesoperationer eftersom det är relevant och nytt i 
och med det nya lagförslaget. För att komplettera mina fakta valde jag att intervjua Erika Alm som är 
kunnig inom sexualpolitisk lagstiftning.  
    Eftersom jag skriver om transsexualism var det förstås viktigt att tidigt komma i kontakt med trans-
sexuella. Linus Hedlund är en vän till en bekant och Amanda Brihed träffade jag på en föreläsning 
som hölls av Axel Grönqvist via Gaysyrrorna. Båda visade sig väldigt öppna och lätta att intervjua. 
Det är framförallt i mötet med dem som jag har fått en större förståelse för hur det är att vara trans-
sexuell vilket varit mycket intressant och givande. 
    Till nyhetsartikeln har jag intervjuat personer inom vården och RFSL. Jag har även läst flera rap-
porter och uppsatser. Av dessa har jag valt ut några slutsatser som jag tycker har varit intressanta för 
ämnet. Att RFSL har börjat med HBT-certifiering hittade jag av en slump på nätet när jag sökte på 
transpersoner och vården. Det visade sig sedan vara ett mycket intressant projekt som fick stå som en 
positiv kontrast till den negativa bild av vården som RFSL Ungdoms rapport visade.  

Arbetsrapport (9098 nedslag)



Vinkling, form och gestaltning: För att belysa hur transpersoner bemöts inom 
vården har jag valt att göra en faktaartikel, två personporträtt och en nyhetsartikel. 
    Min faktaartikel berör transpersoners historia för att visa att det här inte är något nytt fenomen. Jag 
har valt att fokusera på svensk historia, dels för att begränsa mig men också för att göra det intressant 
och närliggande för en svensk publik. Eftersom det är svårt att hitta något om transpersoners historia 
innan mitten på 1900-talet valde jag att skriva om könsöverskridare. 
    Jag valde att göra två personporträtt eftersom jag ville visa vilken uppfattning två personer av olika 
kön och ålder har om vården. Den ena har också genomgått sin behandling i Sverige och den andra i 
Thailand vilket jag tyckte skapade en intressant kontrast.
Till personporträtten bifogas kort fakta om den utredningsprocess som transsexuella går igenom. Jag 
bedömde att det skulle bli för invecklat att ha med det direkt i texten och tycker att den lämpar sig bra 
som fakta. 
    I min nyhetsartikel har jag tagit avstamp ur de rapporter som visar att transpersoner känner sig 
dåligt bemötta av vården. Verkligheten är dock inte så svart som den beskrivs då många inom vården 
vill bli bättre. Det handlar helt enkelt om okunskap,. Få har träffat någon transperson och man vet 
inte riktigt hur man ska agera. Med enkla förändringar och utbildning går det att göra situationen bät-
tre och viljan tycks finnas. För att illustrera detta på ett konkret sätt har jag valt att skriva om RFSL:s 
HBT-certifiering som är aktuell, nyskapande och intressant. 
    I min layoutade version har jag också valt att sätta ordlistan långt fram i texten för att på så vis inte 
behöva förklara alla termer fortlöpande i texten. Det är också tänkt att den skulle få en sådan placering 
i en eventuell publicering. 

Etiska problem: Eftersom jag har valt ett ämne som handlar om identitet och självupp-
fattning har jag stött på en del etiska problem i mina personporträtt. Båda intervjupersonerna har mått 
psykiskt dåligt på grund av sin transsexualism. Amanda har genomgått flera självmordsförsök och har 
en mycket ansträngd relation till sin familj. Linus har under en lång period varit deprimerad och berät-
tade om hur svårt hans mamma haft med hans transsexualism. Båda har också vittnat om kränkande 
beteende av vårdpersonal, anhöriga och från för dem okända människor. Jag har valt att inte skriva om 
allt detta, dels för att det inte tillhör min vinkel och dels för att det vore utelämnande för intervju-
personerna.  
    I skrivandet av min faktaartikel och min nyhetsartikel har jag inte stött på några etiska problem.  

Citatkontroll: Jag har genomfört min citatkontroll via mejl till samtliga intervjupersoner. 
Amanda och Linus har fått godkänna personporträtten i sin helhet. Båda har lämnat kommentarer 
och jag har fått göra några mindre ändringar. Amanda ville att jag skulle mildra min beskrivning av 
relationen till hennes familj. Efter en del etiska överväganden tog jag istället bort det helt eftersom 
det både är utelämnande och inte tillhör vinkeln. Övriga intervjupersoner har fått godkänna sina egna 
citat i respektive artikel och där har bara mindre ändringar gjorts. 
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