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Tämä opas on tarkoitettu transihmisille ja transihmisten kanssa seksiä har-
rastaville. “Trans” tarkoittaa, että ei koe syntymässä määriteltyä sukupuolta 
omakseen. Määritelmään ei sisälly oletusta tietynlaisesta anatomiasta tai 
siitä, millaisia hoitoja tai kehollisia korjauksia kokee tarvitsevansa. Kaikki 
transihmiset eivät koe tarvetta hoitoihin tai kehollisiin korjauksiin. 

Koska lääketiede kehittyy jatkuvasti, osa etenkin kirurgiaan viittaavasta 
tiedosta vanhenee. On hyvä aina selvittää erikseen, millaisia vaihtoehtoja 
juuri omalla kohdalla on tarjolla. Eri maissa on käytössä erilaiset hoitotavat ja 
tekniikat, ja leikkauksiin voi omien mahdollisuuksiensa mukaan mennä myös 
ulkomaille, mikäli kotimaassa ei ole saatavilla juuri sitä, mitä itse tarvitsee.

Tekstissä on käytetty pohjana RFSU/RSFL:n Sex och trans -opasta, joka 
ilmestyi kesäkuussa 2015 Ruotsissa.

Alkusanat

Bilder och berättelser formar vår uppfattning om världen. 
Hurdana människor syns i medier och skolböcker? Hurdana 
sätt att uttrycka kön eller relationer förs fram? Hurdana 
stereotyper om minoriteter förstärker de?

Man kan inte sluta sig till kön eller sexuell läggning 
utgående från utseende. Det är viktigt att också till exempel 
samkönade par får synlighet när det kommer till bilder av par. 
Könsuttrycket och mångfalden av kroppar bör synas, så att 
allt fler kan hitta någon eller något att identifiera sig med. I 
illustrationerna för den här handboken förekommer ett brett 
spektrum av regnbågsungdomar.
 
I minoriteternas vardag finns det ofta hinder som är osynliga 
för majoriteten, till exempel könsindelade toaletter och 
andra lokaler. Den som hör till majoriteten behöver inte 
nödvändigtvis fundera på vilket omklädningsrum hen 
ska välja. Genom att synliggöra mångfalden bidrar man 
till att undanröja de här hindren. I vår vardag, i skolan, på 
arbetsplatsen eller i våra hobbyer kan vi bidra till att det 
finns mer utrymme för mångfald. Ett verktyg för det här är 
normmedvetenhet.

Synliggör mångfalden!Var dig själv!
Självbestämmanderätten innebär att alla får slå fast eller låta 
bli att slå fast sin sexuella läggning och sitt kön. Till självbes-
tämmanderätten hör också att var och en får uttrycka sitt kön 
precis som hen vill. Setas mål är att självbestämmanderätten 
ska kunna förverkligas för alla.

För vissa är det egna könet eller den sexuella läggningen klar, 
för andra inte. Att fundera, pröva på och omdefiniera är en del 
av att vara människa. Var och en ska i lugn och ro få fundera 
och komma fram till vilka ord hen vill använda om sig själv, och 
hurdan hen vill vara som person. Huvudsaken är att var och en 
får vara sig själv.

Mångfald är framför allt en resurs. När man funderar på sitt 
eget kön eller sin sexuella läggning lär man samtidigt känna 
sig själv bättre. En god självkännedom gör det lättare att göra 
val som passar en själv och att bemöta andra personer precis 
som de är. När var och en fritt får vara sig själv är det lättare att 
uppnå sina egna drömmar och mål.

”Ja e värdefull just sån som ja e.” — 
Valo
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Bli medveten om normerna!
Med normer avses oskrivna regler och uppfattningar om hurdana män-
niskor är och hurdana de borde vara. Normerna skapar antaganden och 
stereotyper som påverkar hur vi tolkar verkligheten och andra män-
niskor omkring oss. Könsnormerna slår fast mycket noggranna regler 
för till exempel vilka kläder pojkar får ha. De som bryter mot normerna 
utsätts ofta för diskriminering. Att befästa den här typen av skadliga 
normer innebär att alla inte får vara sig själva utan att vara rädda för 
diskriminering.
 
Normmedvetenhet avses att man kritisk granskar de normer som råder 
i samhället, identifierar diskriminerande strukturer och strävar efter att 
ändra dem. Till exempel när man frågar om någons kön och bara ger två 
svarsalternativ (man/kvinna) är det en diskriminerande struktur som 
baserar sig på tvåkönsnormen. Normerna stöder och stärker också 
maktförhållandena – den stereotypa bilden av en ledargestalt är ofta en 
medelålders vit man, vilket upprätthåller den position som den typen 
av personer har i beslutsfattandet. De maktförhållanden som normerna 
upprätthåller är ändå inte permanenta. För att de ska förbli i kraft krävs 
det att de upprepas – därför är en medveten avveckling av normerna så 
effektiv!



Tvåkönsnormen är en tankemodell där det bara finns två kön: kvinna 
och man. Enligt den här normen består vårt kön av två lådor som 
helt utesluter varandra och där det inte finns andra alternativ mellan 
eller utanför lådorna. Tvåkönsnormen osynliggör könsmångfalden, till 
exempel interkönade och ickebinära personer. 

Heteronormen utgår från antagandet att heterosexualitet är en naturlig 
och önskvärd sexuell läggning. Alla andra läggningar ses som avvikande 
och mindre önskvärda. På grund av heteronormen måste de som hör 
till en sexuell minoritet ”komma ut ur garderoben”, det vill säga berätta 
för andra om sin sexuella läggning, eftersom de annars antas vara 
heterosexuella.  
 
Relationsnormer påverkar våra tankar om hurdana nära relationer 
människor kan bilda sinsemellan. Enligt normerna vill alla ha 
ett parförhållande, och man har endast ett förhållande med en 
människa i taget. Relationsnormerna slår också fast att det hör till ett 
parförhållande att man har sex med sin partner. Normerna osynliggör 
bland annat flersamhet och platoniska partnerskap. 
 
Familjenormerna avgör hur en familj ser ut och vem som kan ingå i 
den. Enligt kärnfamiljenormen har alla familjer en pappa, en mamma 
och deras gemensamma biologiska barn. Familjemedlemmarna har 
normenliga roller, såsom att mamman är den som tar hand om andra. 
Familjen ska också bo under samma tak. Utanför denna norm hamnar 
regnbågsfamiljer, familjer med fler än två föräldrar, barnlösa familjer 
samt nyfamiljer, adoptionsfamiljer och fosterfamiljer.

Könsnormerna bestämmer till 
exempel hur kvinnor, män eller 
ickebinära ska tänka, uppföra 
sig eller klä sig. Normerna styr 
också våra uppfattningar om vad 
människor av olika kön är bra på 
och vad de vill eller kan göra med 
sina liv. Könsnormerna kan till 
exempel hindra människor från att 
söka sig till vissa yrkesbranscher 
eller börja med den hobby 
de är intresserade av. Många 
könsnormer begränsar allas liv 
oberoende av kön – till exempel 
kan uppfattningar om flickors och 
pojkars hobbyer hindra dem från 
att välja hobby utifrån vad de är 
intresserade av. 

Diskriminerande 
normer

Ickebinära Riikka
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in Alla har rätt till respekt och ett liv utan 
rädsla för diskriminering.

Exempel på förbjuden diskriminering i skolor 
eller fritidsaktiviteter kan vara förminskande 
av sexuella minoriteter och könsminoriteter 
eller ett förnedrande sätt att tala om en annan 
persons sexuella läggning, könsidentitet eller 
könsuttryck. 

Alla vuxna som arbetar med barn och unga är 
skyldiga att ingripa vid diskriminering efter att 
ha fått kännedom om diskrimineringen. Om 
en vuxen struntar i saken kan man därefter 
berätta om diskrimineringen till exempel 
för sina föräldrar, rektorn, skolkuratorn eller 
någon annan vuxen som hör till skolans 
eller fritidsaktivitetens personal. Om du blir 
diskriminerad i skolan kan du också be om 
stöd av elevkåren eller skolhälsovården.

Känn till dina rättigheter! Diskriminering

innebär att någon 
behandlas dåligt på 

grund av en eller flera 
av de orsaker som 

nämns i lagen, såsom 
funktionsnedsättning, 

etnisk bakgrund, 
sexuell läggning, 

kön, könsidentitet 
eller könsuttryck. 

Diskriminering är fel 
och man bör ingripa i 

det. 

Alla typer av mobbning 
är inte diskriminering, 

men man ska alltid 
ingripa också vid 

mobbning.



DISKRIMINERINGSLAGEN förbjuder 
diskriminering till exempel på grund 
av sexuell läggning. Lagen förpliktar 
också i synnerhet utbildningsanordnare, 
myndigheter och arbetsgivare att aktivt 
och funktionellt främja likabehandling. I 
praktiken betyder det här till exempel att 
skolor ska utarbeta en plan för hur man 
förhindrar till exempel diskriminering på 
grund av sexuell läggning och främjar 
likabehandling.

Också trakasserier är diskriminering 
som förbjuds i diskrimineringslagen. 
Trakasserier är beteende som 
kränker en persons människovärde 
genom att skapa en förödmjukande, 
förnedrande, hotfull, fientlig eller 
aggressiv stämning i anslutning till 
förbjudna diskrimineringsgrunder. Det 
kan vara fråga om något som sägs, 
e-postkorrespondens, miner, gester eller 
framförande av osakligt material. 

Diskrimineringsombudsmannen är en 
oberoende myndighet som har till uppgift 

att främja likabehandling och ingripa i diskriminering. Man kan 
vända sig till diskrimineringsombudsmannen både vid misstankar 
om diskriminering och för att be om råd. Regionförvaltningsverkens 
arbetarskyddsmyndigheter övervakar i vilken mån det förekommer 
diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell läggning. 

JÄMSTÄLLDHETSLAGEN förbjuder diskriminering som grundar 
sig på kön, könsidentitet, könsuttryck och könade kroppsdrag. 
Jämställdhetslagen förbjuder också sexuella trakasserier och 
könsrelaterade trakasserier. Utbildningsanordnare, myndigheter och 
arbetsgivare ska på ett målinriktat och systematiskt sätt förebygga 
diskriminering och främja jämställdhet.   

Förebyggande av diskriminering innebär till exempel 
förhandsplanerade tillvägagångssätt som alla ska känna till, som 
hjälper en att ingripa vid diskriminering och erbjuder stöd till dem 
som utsatts för diskriminering.  Jämställdhetslagen förpliktar 
också till att bland annat se till att personer av olika kön har samma 
möjligheter till utbildning och yrkesmässig utveckling, och att 
undervisning, forskning och läromedel förhindrar diskriminering 
på grund av kön. Till exempel i studiehandledningen bör man inte 
upprätthålla stereotypa uppfattningar om vilka kompetensområden 
som är typiska för könen. 

Jämställdhetsombudsmannen övervakar att jämställdhetslagen 
följs. Jämställdhetsombudsmannen ger därtill anvisningar och råd i 
frågor som gäller jämställdhetslagen.

”Man behöver inte 
rymmas i någon 
form.” — Eva



#vardigsjälv

Seta är en människorättsorganisation som 
arbetar för regnbågsmänniskors rättigheter. 

En av de viktigaste prioriteringarna i Setas 
arbete är att främja regnbågsungas rättigheter 
och välfärd. Setas medlemsorganisationer 
ordnar verksamhet för regnbågsunga på olika 
håll i landet, för att ingen ska behöva bli ensam 
med sina tankar. Setas kompetenscentrum 
för könsmångfald stöder den unga och hens 
närstående i frågor som gäller kön. 

Läs mer om Setas ungdomsarbete (på finska)
nuoret.seta.fi

Setas svensk webbsida
sv.seta.fi

Kompetenscentrum för könsmångfald
sukupuolenosaamiskeskus.fi > svenska 

”En trygg plats 
är bland trygga 

människor.” — Emil

”Dehär e vem jag e.”
 — Alex

http://nuoret.seta.fi
https://sv.seta.fi/
http://sv.seta.fi
https://sukupuolenosaamiskeskus.fi/kompetenscentrum_for_konsmangfald/


Kunskap och stöd
X  Jag är fundersam över mitt 
eget eller en närståendes kön. 
Jag vill prata med 
med en expert.
X  Jag vill få kamratstöd av 
andra unga transpersoner och 
ickebinära.
X  Ingen förstår mig. Jag vill att 
någon förklarar vad det handlar 
om
> Kompetenscentrum för 
könsmångfald

X  Jag har blivit mobbad eller 
diskriminerad. Var kan jag få 
hjälp?
> Personalen vid skolan, fritids-
intresset eller liknande
> Brottsofferjouren
> Kommunens barnskydd
> Barnombudsmannen
> Jämställdhetsombudsmannen
> Diskriminerings-
ombudsmannen

X  Jag är fundersam över min 
egen eller en nära anhörigs 
sexuella läggning. Jag vill prata 
med en expert.
X  Jag vill komma ut ur 
garderoben. Hur gör jag det?
> Regnbågsankan

X  Jag vill ha mer information 
om regnbågsunga
X  Jag vill aktivera mig i Seta.
X  Jag vill ha information om 
mångfald gällande könstillhö-
righet och sexuell mångfald.

> nuoret.seta.fi (på finska)
> sv.seta.fi

Tidslinje
1971  Kriminalisering av homosexu-
ella gärningar avlägsnas.
 
1974 Sexuellt likaberättigande rf 
(Seta) grundas

1975 Den första Frihetsdagen, som 
senare blir Helsingfors Pride. 

1981 Läkarstyrelsen avlägsnar 
homosexualitet ur sjukdomsklassifi-
ceringen.  

1992 Author and artist Tove Jans-
son and artist Tuulikki Pietilä är 
det första offentliga kvinnoparet på 
självständighetsbalen.

1999 Uppmaningsförbudet upphävs. 

2000 Den nya grundlagen träder 
i kraft, innehåller jämlikhet inför 
lagen och ett allmänt förbud mot 
diskriminering. 
 
2002  Lagen om registrerat part-
nerskap träder i kraft. 

2003 Translagen träder i kraft. 

2004 Oras Tynkkynen blir den 
första öppet homosexuella personen 

i den finska riksdagen. 

2004 Diskrimineringslagen träder i 
kraft.

2014  Riksdagen stiftar en jämlik äk-
tenskapslag i enlighet med ett medb-
orgarinitiativ.  

2015 De reviderade lagarna diskri-
mineringslagen och jämställdhetsla-
gen träder i kraft. 

2016 Ny läroplan för grundskolan. En 
av grundskolans uppgifter anges vara 
att öka kunskapen om och förståelsen 
för könsmångfalden. 

2017 Den nya ungdomslagen träder 
i kraft. Ett av de viktigaste målen är 
att främja ungas jämlikhet och lika-
behandling samt att tillgodose deras 
rättigheter.

Setas ordförande Viima Lampinen 
deltar i självständighetsbalen som 
den första offentliga personen som 
identifierar sig som agender. 

I skolhälsoenkäter får man för första 
gången information om respondenter-
nas sexuella läggning. 

2019 Bättre lagen om för- och efter-
namn och moderskapslagen träder 
i kraft. 

Ordförande för Seta är Sakris Kupila 
tidigare ledamot av ungdomskommit-
tén.

X  Min familj accepterar inte
min sexuella läggning eller kön.

> Regnbågsankan
> Regnbågsfamiljer

https://sukupuolenosaamiskeskus.fi/kompetenscentrum_for_konsmangfald/
https://sukupuolenosaamiskeskus.fi/kompetenscentrum_for_konsmangfald/
https://www.riku.fi/sv/brottsofferjouren/
http://lapsiasia.fi
https://lapsiasia.fi/sv/framsida
https://tasa-arvo.fi/sv/framsida
https://syrjinta.fi/sv/framsida
https://syrjinta.fi/sv/framsida
https://www.regnbagsankan.fi/
http://nuoret.seta.fi
http://sv.seta.fi
https://www.regnbagsankan.fi/
https://sateenkaariperheet.fi/sv/


Regnbågsunga 

har rätt att finnas 

och synas. Känn 

till dina 
rättigheter, var 

medveten om 

normerna, 

#vardigsjälv!


