
Allierad
En person som agerar mot ett förtryck som den inte själv utsätts för. En allierad använder
den makt och de fördelar hen har i dagens ojämlika samhälle för att stötta personer som
bryter mot normer och som därmed blir diskriminerade, exkluderade samt utsatt för våld
och/eller hot om våld.

Bigender
En person med två könsidentiteter, antingen samtidigt eller växlande. Personen kan till
exempel vara kille och ickebinär.

Cisperson
En person som identifierar sig med det kön den tilldelades vid födseln. Cispersonsbegreppet
beskriver normen och har ingenting med sexualitet att göra.

Cisnormativitet
Den norm som förutsätter att alla är cispersoner. Det är en föreställning om att det bara finns
två kön och en förväntan på att män ska ha ett visst könsuttryck och kvinnor ett annat.
Normen ger cispersoner privilegier eller fördelar som transpersoner kan sakna.

Detransition
Detransition, eller att detransitionera, innebär att avbryta en påbörjad medicinsk behandling
som syftar till att få kroppen att stämma överens med det kön en identifierar sig med. Det
kan exempelvis innebära att avbryta en hormonbehandling.

Genderfluid
En person vars könsidentitet är flytande och varierar över tid. Exempelvis kan personen vara
ickebinär vid en tidpunkt och kvinna vid en annan.

Genderqueer (GQ)/Intergender
En person som identifierar sig som mellan eller bortom könskategorierna kvinna och man.
Ibland används begreppet synonymt med ickebinär.

Genus
Det tänkta, sociala könet som skapas av handlingar och föreställningar om kvinnlighet och
manlighet i samhället. Genus behöver alltså inte ha något att göra med det biologiska könet.

HBTQI
Ett samlingsnamn och en förkortning för homosexuella, bisexuella, transpersoner, queera
och intersexpersoner.

Hen/Den
Könsneutrala pronomen som används om en person som till exempel är genderqueer eller
ickebinär. Dessa pronomen kan också användas när en persons könstillhörighet är okänd.

Ickebinär
En person vars könsidentitet inte är kvinna eller man utan sträcker sig bortom de normativa
könskategorierna. Ickebinär betyder inte samma sak för alla som definierar sig som det; en
del befinner sig mellan kategorierna, en del bortom och andra tillhör båda. Vissa ickebinära



personer har könsdysfori (se beskrivning av könsdysfori längre ned på sidan) och kan
därmed känna ett behov av att genomgå hormonbehandling och/eller kirurgi.

Intersektionalitet
Intersektionalitet är ett teoretiskt perspektiv som synliggör förtryck i skärningen (jfr.
engelskans intersection) mellan maktrelationer som handlar om flera former av ojämlikheter.
Det är ett analysverktyg som visar hur över- och underordning skapas och upprätthålls i
samspel mellan bland annat etnicitet/hudfärg, kön/genus, funktionsvariationer, klass, ålder,
sexualitet och religion.

Intersex/Intersexvariation
Begreppet beskriver när en person föds med en kropp som bryter mot normer för de
biologiska könen och ett antal olika tillstånd och diagnoser samlas under det.
Intersexvariationer är ett medfött tillstånd i vilket könskromosomerna, könskörtlarna (testiklar
eller äggstockar) eller könsorganen inte följer den förväntade utvecklingen. Någon som har
en intersexvariation kan kalla sig för intersexperson och begreppet säger inget om en
persons sexuella läggning eller könsidentitet.

Könsbekräftande vård
Ett samlingsbegrepp för att på olika sätt förändra kroppen så att den stämmer överens med
den upplevda könsidentiteten och för att minska könsdysfori. Det kan handla om
hormonbehandling, olika sorters kirurgi, hårborttagning eller röstträning. Vården benämndes
tidigare ofta som ”könsbyte” eller “könskorrigering”. Könsbyte är missvisande eftersom att
det antyder att personen “byter” kön, vilket inte är fallet då processen snarare handlar om att
bekräfta det kön personen identifierar sig som. Könskorrigering, menar vissa, antyder att
något som är fel ska rättas till. Vården ges till transpersoner och ickebinära. För att få rätt till
könsbekräftande vård i Sverige krävs en könsdysforidiagnos.

Könsdysfori
En stark och ihållande känsla av att vara tilldelad fel kön vilket orsakar psykiskt lidande och
ofta en nedsatt förmåga att fungera i vardagen. Könsdysforin kan vara kroppslig och/eller
social. Ett exempel på kroppslig könsdysfori är att vissa av ens kroppsdelar eller ens röst
kan väcka starkt obehag eller ångest eftersom de inte stämmer överens med ens
könsidentitet. Social könsdysfori uppstår när andra inte behandlar en som det kön en är,
t.ex. använder fel pronomen. Många transpersoner, men inte alla, upplever könsdysfori.
Könsbekräftande vård och behandling syftar till att minska könsdysfori.

Könseufori
Positiva känslor som hänger samman med att bli bekräftad i sin könsidentitet som
transperson. Könseufori ser olika ut för olika personer och vad som skapar känslan är
individuellt. Det kan handla om att ens kropp speglar en könsidentitet eller att bli bekräftad
av andra genom att bli tilltalad med rätt namn eller pronomen.

Könsidentitet
En persons självupplevda kön, det vill säga det kön en vet att en är och känner sig som.



Könsuttryck
Hur en person uttrycker sitt kön genom attribut som exempelvis kläder, kroppsspråk, frisyr,
röst etc.

Normkritik
Ett kritiskt pedagogiskt perspektiv som syftar till att synliggöra och förändra begränsande,
exkluderande och diskriminerande normer istället för att få individen att passa in i dem.
Normkritiken kan bidra till att skapa strategier för att ändra skadliga normer och istället
främja jämlikhet och inkludering.

Pronomen
Ord som används istället för en persons namn, exempelvis hon, han, hen eller den. Hen och
den kan också användas i situationer då en persons könstillhörighet är okänd. Det går inte
att se på en person vilket pronomen den har. Att använda rätt pronomen är ett sätt att
bekräfta en persons kön/könsidentitet.

Queer
Att vara queer kan innebära olika saker. I förkortningen “HBTQI” brukar q:et stå för queer
som identitet. Det innebär att på något sätt bryta mot normer kring kön, sexualitet och/eller
relationer genom att exempelvis vara transperson, ha en icke-monogam relation eller att
skaffa barn med en vän istället för en kärlekspartner. Det kan även innebära att inte vilja eller
kunna definiera sitt kön eller sin sexuella läggning. Begreppet queer kan även syfta på
queerteori eller queeraktivism, vilka båda grundar sig i idéer som ifrågasätter normer kring
kön och sexualitet och granskar hur normer samspelar med makt och inflytande.

Självidentifikation
Rätten att själv definiera sin tillhörighet, i denna kontext sin könstillhörighet. Ingen annan än
du själv har rätt att bestämma vem du är eller vilken identitet du har.

Tolkningsföreträde
Personer som tillhör en förtryckt grupp har förtur när det gäller att definiera hur det förtrycket
ser ut, vad som är nedsättande mot denna grupp samt hur kampen mot förtrycket ska föras.
Åsikter och tankar från personer som inte hör till gruppen väger inte lika tungt som åsikterna
från de inom gruppen.

Transfobi
En negativ syn på transpersoner eller personer vars könsidentitet eller könsuttryck bryter
mot normen. Transfobi ger sig ofta uttryck i form av hot, hat eller annat förtryck mot individer
och transrörelsen, från personer som tycker att det är sämre att vara transperson än
cisperson. Transfobi överlappar ofta homofobi.

Transition
Den period då en transperson exempelvis ändrar namn och pronomen och genomgår
könsbekräftande vård i syfte att kroppen bättre ska överensstämma med personens
könsidentitet.



Transperson
Gemensamt för transpersoner är att ens könsidentitet och/eller könsuttryck inte
överensstämmer med det juridiska kön en blev tilldelad vid födseln. Att någon är trans säger
inget om personens sexuella läggning.

Transsexuell/transexualism
Den medicinska diagnos som krävs för att få tillstånd att ändra juridiskt kön och få tillgång till
underlivskirurgi. Att det ställs en diagnos innebär inte att en är sjuk, utan att det finns ett
behov av vård. Begreppet kommer att ändras eftersom det är missvisande- att ha
könsdysfori har ingenting med ens sexualitet att göra.

Tvåkönsnormen/Könsbinäritet
Föreställning om att alla människor antingen är kvinnor eller män utifrån uppfattningen om
att det endast finns två kön. Tvåkönsnormen genomsyrar såväl personers tankesätt som
sociala institutioner och funktioner i samhället. Denna norm leder bland annat till att
ickebinära osynliggörs och att en del personer med intersexvariationer behöver genomgå
ofrivilliga medicinska ingrepp.

Källor:
RFSL:s begreppsordlista
Amnestys interna dokument över jämlikhetsbegrepp

https://www.rfsl.se/hbtqi-fakta/begreppsordlista/

