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Redaktören Liza Ohlson   Foto: Susann Persson 

Maj 2009 
Nu när jag sitter här vid min dator och ska skriva en 

inledning på den här tidningen har jag ett 

blommande körsbärsträd utanför fönstret. Det är en 

underbar årstid, men än så länge en aning kallt för 

att jag ska välja någon nätt klänning till jobbet. 

 

För min egen del innebar gångna Valborg på sätt 

och vis en milstolpe i mitt liv. Jag satte definitivt 

punkt för mitt tidigare liv som Lars då alla hans 

kläder brann så vackert i valborgsmässoelden efter 

att ha varit totalt oanvända i ett halvår. 

 

Jag går nu in på mitt andra år som redaktör för 

Transinform. Utan några uttalade visioner eller mål. 

Måste man ha det som redaktör?  Jag blev bara 

huvudstupa utvald av styrelsen att få ihop en 

tidning. Innehållet står ju medlemmarna för som jag 

bara klipper ihop. Men fler bidrag är mer än 

välkommet. Tveka inte, utan skriv er egen 

berättelse! 

 

Det går bara inte att förbigå att Virginia Prince har 

gått ur tiden den 2 maj, 96 år gammal. Enligt Jenny 

Sand var det hon som 1962 grundade FPE, 

Foundation for Full Personality Expression, i USA. 

Hon gav också ut en tidning som hette Transvestia 

och hamnade i fängelse för att ha ”spridit 

pornografi genom posten”. Det var troligen lika lite 

pornografi som i den här tidningen, men man såg 

transvestism som en sjukdom och sexuell avvikelse.  

Ljusår från vår egen upplysta tid, eller? Javisst, 

sjukdomsstämpeln avskaffades ju 1 januari 2009 i 

det här landet! 

 

Föreningen behövs fortfarande för att driva och 

tillvarata våra intressen! Ta bara en sådan sak som 

exempelvis att vi MtF-are inte får välja ett 

kvinnonamn. Några medlemmar stångar enträget 

sina pannor blodiga mot myndigheter och 

byråkrater. Se artikel i denna tidning! Troligen och 

förhoppningsvis sker det ett genombrott snart. För 

jag vill heta Liza och inget annat. Punkt.  

 

Liza Oh 

___________________________________ 

Officiellt organ för Phi Pi Epsilon - Sverige 

Redaktionen ansvarar inte för sanningshalten i infört 

material. Artiklar, tankar och synpunkter i 

”Transinform” är författarnas och behöver 

nödvändigtvis inte återspegla FPES offentliga 

ståndpunkt. 

Redaktionen mottager gärna artiklar, notiser, bilder och 

reportage. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta 

ner och även refusera inkommande artiklar. 

Skicka material till nästa nummer. Maila ditt material till 

transinform@fpes.se eller skicka det till Transinform, 

FPES, Box 529, 101 30 Stockholm 

Omslag: Sagotanten Pia. Foto Anna-Karin. 
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Ordföranden har ordet 

Text och bild: Nadja Karlsson 

Anders Fogh Rasmussen, Barack Obama och Nadja 

Karlsson. 

Folkpartiets tidning NU hade dessa tre personer på 

omslaget under hösten 2008. Rasmussen blev ju 

Nato chef, Barack blev ju som bekant president och 

Nadja Karlsson gick in sin andra period som 

ordförande för FPES. Barack rivstartade med ny 

utrikespolitik (tack och lov) och stimulanspaket. 

Nadja Karlsson rivstartade med sjukdomsstämpeln 

av oss könsöverskridare. Transvestiter saknade 

förut diskrimineringsskydd, men har fått det i den 

nya Diskrimineringslagen (2008:528) som trädde i 

kraft första januari 2009. Dessutom fick vi 150 000 

i statsbidrag. Det är nog svårt att hitta någon mer 

framgångsrik ordförande för FPES. GIVETVIS så 

är det inte min förtjänst, alla dessa positiva 

händelser. Anne Colt bad mig vara tydlig när jag 

berättade vad jag tänkte skriva. Tydlig med att  

jämförelsen med mig och Barack är ironi! Men jag 

tror absolut att min öppenhet bidragit till att vi 

fått statsbidraget. Men bidragit har även tant Linda 

gjort genom sitt kunnande i att söka statsbidrag. Så 

fungerar det med en samarbetande styrelse, med lite 

tur också förstås.  

Så när vi väljer ny ordförande nästa gång så vet jag 

det måste vara en person som är öppen! Vår tid som 

hemlig herrklubb som samordnar trevliga träffar är 

över. Numera är vi en förening som jobbar för 

transvestiter men också andra könsöverskridare. 

När jag för "hundra år" sedan första gången sökte 

kontakt med FPES fick jag ett mystiskt brev med 

kryptiska krav. Jag blev livrädd, så är det inte nu. 

Backar vi nu med statsbidrag så trillar vi in i 

garderoben för gott! Så nu mina systrar och bröder 

nu är tiden inne för att outa oss och stå för dem vi 

är!  

Jag var nere i Champagne och jobbade. Flera 

traditionella vinfirmor besöktes. Även här 

accepterades jag som transa även om vissa mötte 

mig med viss förvåning. Givetvis måste jag bjuda 

er på en bild från Champagne: 

 

 
Jag i Bel Epoc museumlokaler 

 

När vi hade årsmötet i Göteborg tänkte jag plötsligt. 

Tänk om någon verkligen ogillar mig och vill visa 

sitt missnöje. Kanske genom kasta sin sko emot 

mig. Då tog transan över inom mig och jag började 

fantisera om ett par snygga sandaletter storlek 41. 

Så då vet ni vad ni skall kasta. 

/ Nadja 
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Crossdressing i barnböcker 

Av Rut Bånnsgård 

Ett tidigt minne från min barndom som jag nu senare kan 

länka ihop med transvestism är att jag tyckte att 

barnböcker där det förekom crossdressing (företrädesvis 

då MtF) i någon form var roligare att läsa och läsa om än 

andra böcker.  

Här är några som jag kan dra mig till minnes: 

Tvillingmysteriet av Sivar Ahlrud 

Enäggstvillingarna Klas och Göran har just anlänt till 

Stockholm på besök hos sin kusin 

och faster. En tjejkusin från en an-

nan släktgren i USA anländer 

också. Hon är så lik Klas och 

Göran att hon skulle kunna ha 

varit ett tredje tvillingsyskon.  

Tidigt på morgonen efter 

ankomsten väcker kusin 

Jo(sephine) Klas och vill att han 

skall följa med ut och skugga en 

"skummis" som hon sett spana in i 

lägenheten från brandstegen. Jo 

vill gärna prova på att gå ut som kille och "lånar" Görans 

kläder.  

När Göran sinom tid vaknar är hans kläder borta och alla 

ombyten finns i det polleterade bagaget som inte är 

uthämtat från järnvägsstationen ännu. (Boken är från 

1960 när man fortfarande kunde polletera bagaget vid 

tågresor.) Enda alternativet för honom är att ta Jos kläder 

när han ska gå ut och se vart brodern och kusinen tagit 

vägen. Så fort han kommer ut på gatan blir han 

kidnappad av fiender till Jos far som tar honom för 

henne. Sedan är förvecklingarna i full gång. 

Chiffermysteriet av Sivar Ahlrud 

Klas och Göran sommarjobbar på Skansen i Stockholm 

med att plocka skräp och tömma papperskorgar.  

När Klas tömmer en papperskorg 

finns det en grammofonskiva i 

den. Strax efteråt blir han jagad av 

en ovanligt lång, snabbspringande 

gammal tant med grov röst.  

Det visar sig att en förbrytarliga 

använder en ovanligt sofistikerad 

metod för att meddela sig med 

varandra. (Annars hade det ju inte 

blivit något mysterium att skriva 

en bok om.) De använder chiffer i 

form av skalövningar på piano 

som spelas in på en skiva. Skivan överlämnas sedan 

genom att använda en papperskorg på Skansen som 

brevlåda och hämtas upp an en manlig ligamedlem som 

är förklädd till gammal kvinna för att inte bli igenkänd.  

 

Huckleberry Finn´s äventyr 
av Mark Twain 

I den här boken förekommer 

crossdressing vid två tillfällen.  

När Huckleberry rymt 

tillsammans med en negerslav, 

Jim, håller de sig gömda på en 

ö i floden. För att undersöka 

hur väl de sopat igen spåren 

efter sig vid rymningen ger sig Huck tillbaka till 

samhället klädd som flicka. Han knackar på hos en 

kvinna som är tämligen nyinflyttad och inte känner igen 

honom. Hon avslöjar honom som utklädd pojke men inte 

vem han är. Han hittar på någon förklaring till klädseln, 

blir ivägsläppt och kan återvända till ön. 

Senare i boken när de kommit längre nedströms blir Jim 

tillfångatagen. Vid det här laget har Hucks kompis Tom 

Sawyer inträtt i handlingen. Pojkarna planerar att hjälpa 

Jim rymma och mest bara för att det ska bli mera äventyr 

av det hela så bestämmer Tom att de ska vara klädda i 

kvinnokläder alla tre. 

Biggles i hemlig tjänst av W E Johns 

Biggles skickas till ett europeiskt lilleputtland som 

tvingats till samarbete med Tyskland strax före andra 

världskriget. Han skall söka efter en vetenskapsman som 

är inflyttad i Storbritannien men försvunnit under mys-

tiska omständigheter vid ett besök i 

sitt gamla hemland. Väl på plats 

upptäcker Biggles och hans kum-

paner en "flicka i brunt" som bor på 

samma pensionat som de själva och 

är minst lika intresserad av 

omständigheterna kring veten-

skapsmannens försvinnande.  

Flickan råkar ådra sig den 

tysklandsuppbackade säker-

hetspolisens uppmärksamhet vid ett 

nattligt kyrkogårdsbesök och blir arresterad. Vid 

gripandet ramlar peruken av och flickan visar sig vara en 

ung man. Senare framkommer att det är sonen till den 

saknade vetenskapsmannen.  

När jag läste den här boken kom jag att göra en del 

reflektioner som förmodligen en genomsnittsläsare aldrig 

skulle ha i åtanke:  

Ska man bo på pensionat en längre tid så måste man ju 

rimligtvis lämna sina kläder till tvätt då och då. Är man 

då förklädd till kvinna så skulle det inte duga att kavla 

upp byxbenen och sätta på sig en klänning som 

Huckleberry Finn gjorde utan då skulle det behövas 

kvinnokläder inifrån och ut. Med mellankrigstidens utbud 

så måste det ha inneburit höfthållare, nylonstrumpor och 

alla möjliga trivsamma plagg. Ett scenario som jag såg 

som riktigt tilltalande om man inte bara hade blivit jagad 

av säkerhetspolis.  

Fru Botts hatt ur Bill och de laglösa  

av Richmal Crompton 

Busgrabben Bill slår vad med 

sina kompisar att han törs 

"stjäla" och sedan lägga 

tillbaka vilken pryl som helst. 

Kompisarna väljer ut den 

nyrika fabrikörshustrun fru 

Botts jättelika hatt som är 

välkänd över hela denna 

engelska mellankrigsförort där 

handlingen utspelas.  

Bill får sitt tillfälle när fru 

Bott finns med bland gästerna på hans mors tebjudning. 

Eftersom hatten är för stor att kunna bära med sig dolt så 

sätter han den på sig, viker ner floret för ansiktet, tar 

också på sig fru Botts kappa och beger sig till sitt och 

kompisarnas "högkvarter". Innan han kommer fram så 

möter han en dvärgkvinna som arbetar på en kringresande 

varieté. Hon tar miste på Bill och en kollega på en 
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konkurrerande varieté och envisas med att han ska följa 

med henne och dricka te. På vägen halar Bil upp kappan 

av ren tankspriddhet, sätter händerna i byxfickorna och 

blir avslöjad. Han flyr och får inte tid att söka upp 

kompisarna utan återvänder direkt hem. Väl hemma 

möter han sin mor ute i hallen precis samtidigt som det 

har uppstått en kraftig vattenläcka i just det rum där de 

tedrickande gästerna lagt sina ytterkläder. Han får beröm 

av föräldrarna för att han först av allt tänkt på att rädda 

fru Botts dyrbara kläder.  

Tala om att landa med fötterna först!  

Däremot så godkänner inte kompisarna honom som 

vinnare av vadet eftersom han aldrig fick tillfälle att visa 

upp "bytet". 

 

Bill i klämma ur Alla tiders Bill  

av Richmal Crompton 

Busgrabben Bill möter en annan busgrabb som skryter 

över de hyss han gjort den 

dagen. Pallat äpplen, släppt ut 

fåren från en fårhage osv. Bill 

ser det hela som riktigt ärofyllt 

och tar i fantasin till sig 

busstrecken som sina egna. När 

han möter en flicka som han vill 

imponera på berättar han det 

också för henne på det viset. 

Flickan hör emellertid hemma 

på den gården som blivit utsatt 

för strecken och skvallrar för sin far. Han tar fast Bill och 

låser in honom i ett uthus i väntan på att tillkallad polis 

skall anlända.  

Flickan kommer och erbjuder sig att släppa ut Bill i 

utbyte mot att hon får låna hans kläder eftersom hon så 

gärna "vill vara pojke". Bill får i stället ta hennes 

klänning. Hon ger honom också hatt och sjal som tillhör 

en hemhjälp på gården innan han blir utsläppt.  

Historien slutar med rena katten-på-råttan-på-repet-

kalabaliken där alla grälar på alla och ger Bill tillfälle att, 

efter att han fått tillbaka sina egna kläder, smyga sin väg i 

tysthet.  

 

Äventyrens cirkus av Enid Blyton 

De två syskonparen som är huvudpersoner i alla böcker i 

serien Äventyrens ..... av Enid Blyton får en extra kamrat 

på sommarlovet när de ska bo i en hyrd stuga på landet. 

Efter ett tag kryper det fram att ny-

komlingen är tronföljare i ett 

europeiskt lilleputtland och 

behöver skyddas från en släktgren 

som är konkurrenter om tronen.  

Tronföljaren blir ändock uppspårad 

och kidnappad tillsammans med tre 

av de andra barnen av den andra 

släktgrenens hejdukar. De flygs 

hem till lilleputtlandet och spärras 

in i ett gammalt slott.  

Den fjärde av huvudpersonerna lyckas gömma sig osedd i 

flygplanet och följer efter de andra. Han får hjälp av 

personalen på en cirkus i miniatyrlandet att arrangera så 

att de andra barnen kan rymma.  

De gömmer sig alla bland cirkusfolket och den unge 

prinsen som har ovanligt långt hår för att vara pojke på 

den tiden (Boken är skriven i slutet på 1950-talet) får klä 

sig som flicka för att inte bli upptäckt när cirkusen 

genomsökts av gendarmeri som kontrolleras av den 

konkurrerande släktgrenen.  

 

I motsatt riktning så finns Enid 

Blytons alla Fem-böcker med den 

ständige FtM-en George/ Georgina.  

I boken Fem på mystiska heden  

får Georg dessutom "konkurrens" av 

Henry/ Henrietta vem av dem som är 

mest pojklik.  

 

En annan ungdomsbok med crossdressing i FtM-riktning-

en är  

Håll masken Lotta av Merri Vik. 

När man har vindsröjning i 

sommarstugan där Lotta och 

hennes familj bor så hittar hon en 

gammal maskeradutstyrsel av 

modell Farbror Blå som hennes 

far använt vid något tillfälle. Lotta 

tar med sig kostymen när hon åker 

in "till stan" i avsikt att använda 

när hon ska uppvakta sin kompis 

på namnsdagen.  

Genom diverse förvecklingar med 

avglömd dörrnyckel och försvunnen cykel (som alltid i 

Lotta-böckerna) så slutar det med att hon kommer iklädd 

maskeradkostymen för att lämna igen en borttappad 

dokumentbunt till sin klassföreståndare.  

När hon försöker röka en cigarr som hon blir bjuden på så 

blir hon emellertid genomskådad.  

Det som jag saknade när jag läste de här böckerna i 

ungdomen var att det aldrig fanns något tillfälle när 

någon på MtF-sidan helt enkelt ville vara flicka. Det 

skulle hela tiden finnas någon förevändning för klädbytet, 

att fly eller gömma sig eller att det inte fanns några andra 

kläder tillgängliga.  

I FtM-riktningen fanns däremot flera exempel på flickor 

som ville vara pojkar. T ex George, kusin Jo, flickan från 

bondgården.  

Det skulle vara roligt om någon som läser den här 

förteckningen kanske kan skriva en fortsättning med fler 

exempel. 

/ Rut Bånnsgård
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Pia – En banbrytare! 

Text och bild: Anna-Karin 

 

 lokaltidningen läser jag en dag i mars att Pia, 

Pia-Lena från Tjällmo, läser könsneutrala sagor 

på Länsmuseet i Örebro kommande lördag. Just 

den lördagen hade jag lovat att ta hand om mitt 

barnbarn, Sabina, 5år. Ett utmärkt tillfälle för att 

sopa framför den egna dörren eller med andra ord 

sprida information i den egna släkten. 

 

Sabina och jag stärker oss med en fika på 

konditoriet i närheten av Länsmuseet innan besöket. 

Jag antyder inte att det är något speciellt med 

sagorna eller sagotanten och jag är i skepnad av 

morfar Karl-Erik. 

Efter ett kort besök i museets avdelning för 

allmogekultur, där man kan gå in i uppbyggda 

modeller av enklare allmogehus, går vi ner till 

sagotanten. 

Själv dröjde jag mig diskret kvar under sagostunden 

och kunde konstatera att Pia är en duktig sagotant, 

som tar hand om barnen på ett mycket bra sätt och 

bjuder på sig själv. När jag efter sagostunden pratar 

med Pia säger hon, ”Jag tycker det är roligt.” Ja, det 

märktes verkligen. 

Jag frågar Pia om barnen hade några funderingar på 

de könsneutrala i sagorna. ”Nej men ibland känner 

något barn igen sig och berättar att en kompis också 

har två pappor”, säger Pia. 

”Några reaktioner på dig själv då?”, frågar jag 

vidare.  ”Jo, barnen kan reagera på att rösten inte är 

kvinnlig och jag säger då att jag inte är tjej. Barnen 

kan också undra över min klädsel, örhängen eller 

nagellacket. Då brukar jag fråga om en kille inte får 

klä sig i kjol, använda nagellack eller örhängen. 

Efter kortare diskussion är vi överens om att det är 

OK och vi kan återgå till det väsentliga, nämligen 

sagorna”, säger Pia. 

 

Efter sagostunden frågar jag länsmuseets 

utställningsansvarige, Christel Storm, om det är 

första gången de engagerar en transperson. ”Ja, det 

är första gången som vi engagerat en transperson 

för just den egenskapen, sedan vet man ju inte hur 

många vi engagerat i andra syften. Jag tycker att Pia 

var otroligt duktig och kan gärna i framtiden tänka 

mig att genomföra något liknande arrangemang, 

som går att koppla till vår utställningsverksamhet. 

Just med utställningen In hate we trust kunde vi 

lyfta fram utsatta grupper i samhället och slå ett 

slag för alla människors lika värde! Det känns 

verkligen angeläget och viktigt”. Innan Christel 

drar iväg med Pia på en stärkande fika mellan 

sagostunderna frågar jag om det framförts några 

åsikter från besökare och allmänhet om 

könsneutrala sagor och transvestiter som läser för 

barn. ”Bara mycket positiva och uppskattade ord 

från besökarna som var här på plats när Pia läste 

sagorna”, svarar Christel. 

 

Sagotantskarriären för Pia började med att Janne 

från RFSL Örebro kontaktade Pia och ville att hon 

skulle läsa sagor under Priden 2007 i Stockholm. 

Janne ville utveckla familjesöndagen i Prideparken. 

Janne säger att han frågade Pia, som han träffat på 

T-café Örebro, därför att de hade fått bra kontakt 

och för att Pia bjöd på sig själv. Dessutom trodde 

han att Pias sätt skulle passa och skapa bra kontakt 

med barnen. ”Hur tycker du att det gått då?” frågar 

jag Janne. 

I 



 Transinform                                                                                       Nr 13 maj 2009 

 

7 

 

”Över förväntan”, svarar Janne och tillägger, 

”Frågor som Är du utklädd? eller Varför har du 

kjol? från barnen hanterar Pia elegant genom att 

svara Sån är jag, något som alltid accepteras av 

barnen”. ”Pia är en banbrytare”, sammanfattar 

Janne.  

 

Hur reagerade då Sabina? Jag hade trott att hon 

skulle kommentera sagotanten på vägen hem eller 

när hon träffade mormor och mamma. Men jag tog 

fel. Det hon pratade om var att ett av de deltagande 

barnen hade en hörselskadad mamma och att barnet 

och mamman använde teckenspråk. Dessutom 

kyrkoavdelningens altartavlor, som är läskiga med 

sina spikar genom Jesus och de andra  

brottslingarnas blodbestänkta händer och fötter. 

 

Min förhoppning är att med denna artikel inspirera 

till fler sagostunder runt om i landet. Det är ju ett 

bra sätt att visa att vi transpersoner finns och 

samtidigt nå barn och föräldrar med information 

under trevliga former. 

 

/Anna- Karin

 

 

Mode för din personlighet 
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Nytt år – ny grund 
Text: Madeleine Ågren 

Illustrationer: Annika Andersen 

 

Den 1 januari 2009 trädde en ny 

diskrimineringslag i kraft i Sverige. Den reglerar 

vad som juridiskt kan betraktas som diskriminering, 

vad som kan drivas i domstol och av vem, vilka 

straff som är aktuella, vilka åtgärder vilka aktörer 

har att vidta för att förebygga diskriminering, hur 

tillsynen sker av att lagen efterföljs m m.  

En nyhet i denna lag är diskrimineringsgrunden 

Könsöverskridande identitet eller uttryck. Hur 

vägen såg ut fram till att den nya grunden trädde i 

kraft skrev jag en del om i artikeln ”Från 0 till 

nästan 100 på drygt 15 år” i Transinform från maj 

2008. Denna artikel tar vid där den tidigare slutade 

och fokuserar på vikten av att vi använder oss av 

denna nya grund som är tänkt att omfatta bl a just 

transvestiter. Och vikten av att förstå lite om hur 

lagen fungerar, vad som är vad, vart man vänder 

sig, vad lagen omfattar och inte omfattar etc. Lagen 

är ganska omfattande (ca 20 sidor). Jag är inte jurist 

men eftersom jag yrkesmässigt jobbat med dessa 

frågor i snart två år på Röda Korsets byrå mot 

diskriminering i Luleå tror jag att jag kan ge en 

hyfsad bild av ämnet, dock utan att ens försöka vara 

uttömmande. I slutänden handlar mycket om 

bedömningar vilket gör det än viktigare att alla som 

kan och vill verkligen lyfter och t o m anmäler 

sådant som händer ute i samhället som kan tänkas -

vara diskriminering. På så sätt bidrar vi till att 

kompetens utvecklas och bibehålls hos de instanser 

som ska hantera detta.  

Diskriminering är tyvärr ett ganska missbrukat 

ord. Det blandas ofta ihop med kränkning (ett 

annat missbrukat ord) och liknande ord och uttryck. 

Att vara diskriminerad är inte samma sak som att 

känna sig kränkt eller dåligt behandlad i största 

allmänhet. Att bli diskriminerad i formell juridisk 

mening innebär för det första att det handlar om en 

av fyra typer av situationer:  

1. Du missgynnas genom att du blir sämre 

behandlad än vad någon annan skulle ha 

blivit i en jämförbar situation (direkt 

diskriminering) 

2. Du missgynnas genom att en 

bestämmelse, ett kriterium, en rutin som 

framstår som neutral tillämpas på ett 

sådant sätt att en viss grupp drabbas 

(indirekt diskriminering) 

3. Din värdighet kränks av någon annans 

uppträdande (trakasserier) 

4. Någon ger någon annan i 

beroendeställning instruktion att 

diskriminera (enl 1-3) 

 

Dessutom måste följande gälla: 

a. Orsaken till den diskriminerande 

behandlingen har samband med någon av 

diskrimineringsgrunderna, i detta fall 

könsöverskridande identitet eller uttryck 

b. Den diskriminerande behandlingen har 

ägt rum inom ett samhällsområde som 

lagen omfattar. 

 

 



 Transinform                                                                                       Nr 13 maj 2009 

 

9 

Kränkt eller illa behandlad kan man tycka att man 

har blivit av alla möjliga orsaker. Alldeles på egen 

hand dvs utan att behöva jämföra med hur någon 

annan har blivit eller skulle ha blivit behandlad i en 

jämförbar situation. Diskriminerad (i meningen 

sämre behandlad i allmän mening) kan man också 

uppleva sig vara av många andra orsaker än dem 

som omfattas av diskrimineringsgrunderna, t ex 

utseende i allmänhet (hårfärg, tatueringar, 

piercningar, övervikt, ”undervikt”, kroppslängd 

etc), ekonomisk eller social status, politisk åsikt 

och fritidsintressen. De orsaker som lagstiftaren 

identifierat, diskrimineringsgrunderna (punkt ”a” 

ovan), och vill skydda är dock endast kön, sexuell 

läggning, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, funktionshinder, ålder och, som 

sagt, könsöverskridande identitet eller uttryck. 

Skyddet mot diskriminering gäller alltså (punkt 

”b” ovan) inte överallt i samhället. Det gäller inte i 

alla tänkbara situationer. Ett antal områden faller 

utanför lagen av olika anledningar. De 

samhällsområden innanför vilka den enskilde är 

skyddad är i huvudsak dessa: 

 Arbetslivet inklusive fackföreningar, 

arbetsgivar- och yrkesorganisationer 

 Arbetsmarknadspolitisk verksamhet, 

arbetsförmedlingar 

 Utbildning från förskola via grundskola, 

gymnasieskola, folkhögskola, 

studieförbund upp till högskola och 

universitet 

 Varor, tjänster och bostäder, dvs 

yrkesmässigt tillhandahållande av detta. 

 Allmän sammankomst, offentlig 

tillställning  

 Hälso- och sjukvård, socialtjänst 

 Socialförsäkringssystem, 

arbetslöshetsförsäkring, studiestöd 

 Värnplikt och civilplikt 

 Offentlig anställning, dvs offentligt 

anställd personals bemötande av 

allmänheten 

 

Exempel på samhällsområden som faller utanför 

skyddet är dessa: 

 Privat-, familje- och sociallivet, när 

privatpersoner mer eller mindre frivilligt 

stöter på varandra. 

 Föreningslivet (förutom då fackföreningar 

etc enligt ovan), t ex kyrkor, samfund, 

idrottsrörelsen, intresseorganisationer 

förutom när dessa är arbetsgivare, 

tillhandahåller varor, tjänster etc till 

allmänheten 

 Beslut från myndigheter, statliga, 

kommunala, regionala etc som inte 

uttryckligen räknats upp ovan, t ex 

riksdag, regering, rättsväsendet, polisen, 

länsstyrelser, landsting och kommuner. 

Myndighetsbeslut kan oftast överklagas på 

andra sätt. Hjälper inte det är det JO 

(Justitieombudsmannen) som gäller. 

Eftersom sådana beslut alltså i många fall 

inte omfattas av diskrimineringslagen går 

det inte så bra att anmäla dem till DO 

(Diskrimineringsombudsmannen) som 

annars är första statliga instans som har att 

hantera diskrimineringslagstiftningen. DO 

kan inte driva rättsfall mot myndigheter på 

den grunden. Möjligen kan DO lyfta 

problemet på andra sätt för att visa på 

sådant som strider mot grundtankarna i 

gällande lag utan att omfattas av den. 

Allt man kan råka ut för i samspelet med andra 

privatpersoner i form av hot, förolämpningar, 

trakasserier etc från faller utanför 

diskrimineringslagstiftningen. DO kan aldrig driva 

ett ärende mot en privatperson, endast mot 

organisation, företag, myndighet (i vissa fall som 

sagt). Man kan däremot göra en polisanmälan för 

förtal eller liknande. Eller i förekommande fall för 

hets mot folkgrupp om det inte är du personligen 

som är utsatt utan snarare en grupp av människor. 

Det är dock ytterst tveksamt om just könsidentitet 

och könsuttryck är skyddade i hetslagstiftningen. 

Dessa egenskaper nämns tyvärr inte i lagtexten.  

Om du råkat ut för något som du upplever som 

diskriminering och något du tycker uppfyller 

kriterierna ovan bör du göra ett par saker: 

1. Om möjligt, se till att du har ett par 

vittnen som kan styrka din version av det 

inträffade (om du nu inte råkade spela in 

hela händelseförloppet …) 

2. Ha ordning på dokument, skriftliga 

beslut och annat som är viktiga i 

sammanhanget 

3. Ta kontakt med din lokala 

antidiskrimineringsbyrå. De har till 

uppgift att stödja och råda människor som 

upplever sig diskriminerade och att 

försöka medla mellan dig och den 

diskriminerande och på så vis undvika 

”grövre åtgärder”. Mellan dig och byrån 
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gäller total sekretess. Du bestämmer helt 

vem som vet vad och vad som ska göras.  

4. Om byrån anser det eller om du själv 

känner att byrån inte förstår ditt ärende, 

anmäl till DO.  

Är du osäker på om kriterierna ovan för 

diskriminering i juridisk mening är uppfyllda, följ 

ändå ovanstående lista och ta kontakt med din byrå 

eller anmäl. Det finns gråzoner och det är inte 

alldeles enkelt att veta hur en anmälan kommer att 

bedömas. Kontakten med byrån och DO:s utredning 

efter anmälan kommer då att avgöra ärendets 

framtid.  

En ytterligare komplikation eller möjlighet är att 

om ärendet rör arbetslivet och du är medlem i 

facket så har ditt fack första tjing på att driva ditt 

fall. Om det är bra eller dåligt beror förstås på om 

facket har den kunskap som behövs. DO kommer i 

fråga endast om ditt fack inte vill eller inte kan 

driva det. Inom arbetslivet kan det också vara 

bråttom med att vidta åtgärder då den 

diskriminerande handlingen i vissa fall preskriberas 

redan efter två veckor. Agera snabbt! 

Från 1 januari 2009 kan även stora 

intresseorganisationer (t ex PRO, HSO, RFSL) som 

är beredda att ta den ekonomiska risken också driva 

diskrimineringsärenden i domstol. Hur det kommer 

att fungera i praktiken återstår att se.  

Effekten av att anmäla sitt ärende till DO är för det 

första att själva anmälan blir offentlig handling. 

Bra att vara beredd på det. Media kan alltså utan 

din vetskap få tag i ditt ärende. I undantagsfall kan 

en anmälan sekretessbeläggas men räkna inte med 

det. Kolla gärna med DO först. DO utreder sedan 

din anmälan i syfte att bestämma om det ska tas till 

domstol. Först är dock DO alltid skyldig att försöka 

åstadkomma en förlikning, dvs en uppgörelse i 

godo för att undvika en kostsam rättegång. Det är 

nämligen DO som står för rättegångskostnaderna, 

inte du. En förlikning kan innebära att den 

diskriminerande betalar en summa pengar till dig 

eller att annan lämplig åtgärd vidtas. Möjligt straff 

vid fällande dom är av liknande karaktär, s k 

diskrimineringsersättning. Vanligtvis dock inte 

att den diskriminerande behandlingen hävs, att 

beslut ändras eller liknande.  

Väljer du att anmäla eller på annat sätt påtala att du 

utsatts för diskriminering är det bra att veta att även 

repressalier är förbjudna. Om t ex en arbetsgivare 

utsätter dig för ytterligare åtgärder pga att du påtalat 

diskriminering eller bara lämnar uppgifter till en 

pågående utredning om diskriminering av en 

arbetskamrat är detta i sig inte tillåtet. 

Mycket mer om vad DO gör och inte gör, hur DO 

arbetar, hur man anmäler etc hittar du på 

www.do.se. DO:s hemsida är relativt lättnavigerad 

och innehåller mycket och lättbegriplig 

information. Via www.adbSverige.se hittar du 

information om de lokala antidiskriminerings-

byråerna. 

Slutligen, gläd dig åt att vi för första gången tydligt 

skyddas i svensk lagstiftning och åt att Sverige 

därmed är ett föregångsland på området. Som 

kanske framgått är lagstiftningen inte alldeles 

enkel. Många formuleringar tål att diskuteras och 

gräva ner sig i. Undantag är inte sällsynta. Men det 

är inte din uppgift att ha koll på alla detaljerna. 

Däremot är det bra att känna till de stora dragen och 

att veta var hjälp finns att få. Det finns alltså ett 

skydd för dig i många situationer. Använd dig av 

detta om någon skulle ställa till det för dig! 

Madeleine Ågren 

Madeleine.Agren@telia.com 

 

 

http://www.do.se/
http://www.adbsverige.se/
mailto:Madeleine.Agren@telia.com
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Heter du det du vill heta? 
Text: Madeleine Ågren 

 

 

 

Får du heta det du vill heta? Jag gissar att även du 

någon gång lekt med tanken att heta något annat 

eller lägga till ett förnamn som du länge tyckt om 

och identifierat dig med? För att det skulle kännas 

bra. 

På Island hade man länge en lag som tvingade dem 

som flyttade dit från andra länder att anta isländska 

namn för att få bli medborgare. Isländsk 

namntradition skulle bevaras. Kulturell 

homogenitet. Den lagen är skrotad.  

I Sverige har vi en namnlag med en rättspraxis som 

delvis verkar vara till för att bevara svensk 

namntradition. Män ska inte bära ett förnamn som 

Staten anser är traditionellt kvinnligt. Eller tvärtom. 

Har man flyttat hit med förnamnet får man dock 

behålla det. I Sverige gör vi inte våld på andra 

kulturers namntraditioner. Inte på det sättet. Även 

om det ofta är svårare att få ett arbete utan svenskt 

namn. Men det är ju en annan sak ... 

Jag befinner mig mitt i en rättslig process med syfte 

att övertyga Staten om att vuxna, myndiga 

människor, som förväntas kunna fatta betydligt mer 

komplicerade beslut än så, borde få välja sina egna 

förnamn. Helt vanliga förnamn, som t ex 

Madeleine. Den rättspraxis som utvecklats sedan 

tidigt 1960-tal då föregående namnlag kom och 

som nu i korta ordalag bygger på två kammar-

rättsdomar från 2001 då två juridiska män, båda 

medlemmar i FPES, inte fick heta Christina resp 

Malin, behöver förändras. Praxisen går 

huvudsakligen ut på att könskonträra förnamn är 

olämpliga eftersom de inte följer ”svensk 

namntradition”. Om inte särskilda skäl föreligger, 

dvs transsexualism.  

Denna rättsliga process inleddes med att Kerstin 

Burman, jurist på Byrån för Lika Rättigheter i 

Kista, våren 2008 drog igång en aktion för att 

förändra praxis. Ett antal personer av alla kön, 

däribland jag, lämnade in ansökningar med önskan 

om förändringar av sina förnamn som involverade 

vad som kan uppfattas som s k könskonträra 

förnamn. Alltså förnamn som vanligtvis bärs av 

personer med annat juridiskt kön än det den 

ansökande har. Under sommaren trillade besluten 

in. Mest avslag men ett par godkännanden också 

vilket visar på att Staten, i detta fall Skatteverket, är 

rätt inkonsekvent och har problem med att följa sina 

egna regler på ett trovärdigt sätt.  

Jag överklagade Skatteverkets beslut till 

omprövning. Skatteverket hade dock ingen lust att 

ändra på sitt beslut varför det bar iväg till 

Länsrätten i Norrbottens Län. I samband med 

överklagandet och vid yttranden inför länsrättens 

beslut framförde jag med Kerstins hjälp bl a 

följande argument: 

 Det finns inget i gällande lagtext eller i 

dess förarbeten som stöder rådande praxis. 

Den har utvecklats baserat på 

myndigheters och domstolars normativa 

tänkande kring förnamn. Begreppet 

”svensk namntradition” är ett eget påhitt 

med väldigt luddiga konturer.  

 Det enda som går att hitta i 

förarbetestexter handlar om föräldrars 

namngivande av sina barn och det torde 

vara något annat än myndiga medborgares 

namngivande av sig själva.  

 Var och en måste alltså själv kunna välja 

sina egna förnamn. Det borde ingå i 

begreppet ”myndig”. Därmed kan man 

också bedöma risken att råka ut för obehag 

pga gjorda val men också möjligheten att 

slippa det obehag som uppstår pga att man 

inte får välja.  

 Även om myndighets- och domstolsbeslut 

i allmänhet inte omfattas av 

diskrimineringslagstiftningen kan man 

hävda att besluten strider mot andan i 

lagstiftningen eftersom de diskriminerar 

utifrån kön, könsidentitet och/eller 

könsuttryck. Det vore otidsenligt att inte 

följa den lagens avsikt. 
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 Livet blir enklare för såväl myndigheter, 

domstolar som enskilda om staten inte 

längre behöver lägga sig i den här typen av 

ärenden. Allt som behöver konstateras är 

om önskat förnamn i sig är lämpligt som 

förnamn. Inte om det är lämpligt för det 

ena eller andra (juridiska) könet. Individen 

kan själv avgöra om förnamnet är lämpligt. 

Ord som ”könskonträr”, ”könsneutral” och 

”namntradition” blir ointressanta.   

 

I november 2008 kom en något överraskande dom 

från länsrätten som tillrättavisade Skatteverket som 

blev tvungna att lägga till mitt önskade förnamn i 

folkbokföringsregistret. Skatteverket överklagade 

domen till Kammarrätten i Sundsvall utan några 

nya argument. Mest som en formsak verkade det. 

Dit kom också ett annat ärende (juridisk kvinna 

som vill lägga till Immanuel) efter att Immanuel 

överklagat Länsrättens i Västernorrlands dom som i 

hans fall gick på Skatteverkets avslag. 

Kammarrätten beslutade i mars 2009 att godkänna 

både Madeleine och Immanuel! Ett smärre 

genombrott. För att få slutgiltig klarhet (två 

negativa domar 2001 och nu två positiva domar 

2009 på samma nivå) har Skatteverket överklagat 

till Regeringsrätten, landets högsta förvaltnings-

domstol. När dessa mål kommer upp där är okänt 

men det känns onekligen som att det blåser snarare 

med- än motvind just nu … 

 

Att begära samma rättigheter som andra redan har 

är rimligt. När den enes rätt inte alls inskränker den 

andres. Om det inte går är risken stor att majoriteten 

begränsar någon minoritets rättigheter och liv. En 

dålig form av demokrati. Att hävda ”allas lika rätt” 

är i längden bra för demokrati, delaktighet och allas 

självkänsla och hälsa. En tilltro till allas förmåga att 

själva avgöra vilka rättigheter man vill nyttja borde 

även Staten stå bakom. Argumenten mot att alla 

människor i grunden ska ha samma rättigheter ter 

sig i regel trångsynta och sorgligt ihåliga.  

Så stå upp för din ”lika rätt”, det du saknar. Du har 

rätt till det! 

Jan-Olov Madeleine Ågren 

Madeleine.Agren@telia.com 

PS. Nej, du behöver inte tilltala mig med båda 

förnamnen. Jag lystrar fortfarande till dem var för 

sig! 

 

 

 

 

 

INGA-LILLS PERUKMAKERI AB 

JUST NU SUPERREA !!! 

Bandperuker 395:- 

Diademperuker 295:- 

Ögonfransar 2 par 60:-, 24 par 700:- 

 

 

 www.ingalillsperukmakeri.com 

Frågor o beställning: raija.jo@telia.com vi skickar mot postförskott. 

- priser inkl moms - 

OBS ! INTERNETFÖRSÄLJNING  

mailto:Madeleine.Agren@telia.com
http://www.ingalillsperukmakeri.com/
mailto:raija.jo@telia.com
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Liza på jobbet 
Text: Liza Ohlson 

Bild: P Hellentin 

 

Många blir förvånade att jag går kvinnoklädd till 

min arbetsplats, Bravikens Pappersbruk. 

Visserligen har jag ett kontorsjobb på laboratoriet, 

men ändå. Först blev det bara enstaka gånger, ofta i 

samband med att jag skulle bort direkt efter jobbet. 

Jag hade gärna velat oftare men det föll på att min 

peruk ”krävde” att jag även var sminkad och det 

låter sig inte göras på nolltid som alla transor vet. 

Men jag fick faktiskt frågan av två arbetskamrater, 

en tjej och en man, varför jag inte alltid kom som 

Liza! 

Egentligen är det inte lätt att föreställa sig vilken 

smärre sensation det är när en av de anställda bryter 

mot könsnormerna. Jag hade redan i samband med 

min 60-årsdag avslöjat på anslagstavlor i mitt ”tack 

för uppvaktningen kollage” att jag är transvestit. 

Det sätt jag gick ut med min läggning fick jag 

förresten en eloge för av en kvinnlig chef på 

personalavdelningen (när hon av en slump fick 

sittplatsbiljetten mittemot Liza på tåget från 

Stockholm). Det respekterades av ”alla” enligt 

henne. Att vara öppen och stå för den man är 

respekteras faktiskt. Får man reda på det på annat 

sätt, t.ex. att man blivit igenkänd på sta’n, då tisslas 

och tasslas det, var så säker. 

OK, han är transvestit. Visst blev jag ett 

samtalsämne och visst var det någon som inte 

kunde sova på natten, men det återgick snart till det 

normala. Men ingen hade nog räknat med att den 

där Liza skulle dyka upp på arbetsplatsen! För det 

gjorde hon en vacker dag hon fått vänta på sotaren 

hemma i sin stuga. Då tog hon helt enkelt fan i 

båten och sminkade upp sig! Efteråt har jag fått 

berättat, genom en av min sons kompisar som 

jobbar på bruket, att det formligen ringdes runt 

bland kontrollrummen att jag kommit till jobbet 

klädd som kvinna! 

Jag minns att jag så där i början blev spontant 

omkramad av en kvinnlig arbetskamrat när hon 

plötsligt sprang på mig som Liza. Jäklar vad sådant 

värmer ett litet transhjärta! Komplimanger för mina 

kläder fick jag flera gånger, från tjejer förstås. Men 

det dröjde faktiskt ända till för någon månad sedan 

då en man sa att han tyckte min röda kappa var 

tjusig! 

Inget negativt? Inte mycket faktiskt, men en man 

som tidigare alltid hälsade väldigt glatt och kom 

fram och pratade, han vänder nu bort huvudet när 

han ser mig. Men det kan jag leva med för jag ser 

det snarare som hans problem och inte mitt. Likaså 

var det lite smått komiskt en gång när två chefer 

kom och gick ute på fabriksområdet och upptäckte 

att de var på väg att möta Liza i full mundering. 

Plötsligt gjorde de en snabb kursändring, men när 

de öppnade en dörr höll de på att vrida huvudena ur 

led för att få ännu en skymt av mig. Men de har 

sedermera mött mig öga mot öga under projekt-

möten och nu är det inga problem. Men män i regel 

vet inte riktigt hur de ska bete sig mot en transa, så 

är det bara. 

 
Studiebesök på Fiskeby Bruk april 2009 

När jag för ett halvår sedan lät mitt eget hår växa ut, 

och en riktig damfrissa tog hand om frisyren, så föll 

det sig naturligt att jag (ivrigt påhejad av min 

Kvinna) alltid tog tjejkläder på mig, utan för den 

skull vara fullt sminkad.  

Jag måste erkänna att jag trodde nyfikenheten hade 

lagt sig. Men min samåkerska, brukets lilla vackra 

skönhet, berättade för mig nyligen att sedan hon 

börjat på förrådet så går det knappt en dag utan att 

någon vill prata med henne om mig (typ ”hur är det 

att samåka med Liza”). Hon blir inte besvärad utan 

tycker det är kul. Hennes granne mitt emot jobbar 

också på bruket, men hon föredrar ändå att samåka 

med mig. Det roligaste för mig är att få höra är att 

de alltid pratar om mig som Liza, inte som Lars.  

Det har också hänt att tillfälligt inhyrda jobbare 

busvisslat efter mig ute på området!!! 

Men är det något jag saknar så är det att väldigt få 

tilltalar mig med Liza.  

/ Liza Oh 



 Transinform                                                                                       Nr 13 maj 2009 

 

14 

På gång i Göteborg: 
Text: Rut Bånnsgård 

 

Huvuddelen av aktiviteterna arrangeras av 

deltagarna i Vänner i Väst.  

Senaste informationen finns alltid på 

"www.viv.nu", bläddra till Kalendern  

Mixxi på Haket 

Transpub på restaurang Haket, Första Långgatan 32 

(vid Masthuggstorget) 

Andra (med enstaka undantag) fredagen i månaden: 

12/6, 10/7, 14/8 osv.  

Högsboträffar 

Transmöten i en hyrd lokal, Gula Rummet, i 

Högsbo Församlingshem. Vissa gånger med något 

speciellt tema eller program, se även i Kalendern.  

Sommaruppehåll men åter i september.  

Pubträffar 

Platsen bestäms genom spontana kontakter mellan 

deltagarna i Vänner i Väst och så fort den blivit 

bestämd annonseras den i Kalendern. Några av 

stamställena är Skojarbacken, Jazzå, Bee Kök & 

Bar, Red Lion.  

Sista (med enstaka undantag) torsdagen i månaden: 

28/5, 25/6, 30/7 osv.  

Träning med HBT-kören 

Varje söndag kl 16:00 - 18:00 i RFSL-Göteborg 

konferensrum, Stora Badhusgatan 6. 

Repertoar: Glad, vacker, mäktig, storartad, finstämd 

(precis som vi är)  

Stämmor: Från Herrbas till Damsopran och Dambas 

till Herrsopran och Alt däremellan (och glöm inte 

tenorerna...) 

På gång i Stockholm: 
Stockholm Pride 

Pride Garden, Kungsträdgården 

Pride Park, Tantolunden 

27:e juli till 2:a augusti 

TransCafé 

RFSL-huset, Sveavägen 59. Vi träffas andra 

onsdagen i varje månad kl. 19 för att fika och prata. 
Ibland kan det bli föreläsning eller filmvisning med 

diskussion för oss transpersoner och våra 

vänner/anhöriga/allierade. Oftast avslutning på 

någon närbelägen pub för dem som vill prata 

vidare.

____________________________________________________________________________________________________ 

Nya medlemmar: 
Text: Lisa Thulin 

 

Nr NAMN ORT 

1138 VIKTORIA PETTERSSON LINKÖPING 

1139 BETH NELIN MÄRSTA 

1140 MADELINE BERG NORRKÖPING 

1141 JOHANNA VON DENKMANN ÖREBRO 

1142 LIZ SALMACIS MALMÖ 

1143 JOHANNA SJÖKVIST STOCKHOLM 

1144 ANGELICA LÖWDIN GÖTEBORG 

1145 LISA CEDEE HELSINGBORG 

1146 ANNIKA LINDQVIST VARBERG 

1147 TERESE CEDERLÖF STOCKHOLM 

1148 ANNA-CECILIA SVENSSON GÖTEBORG 

672 PEA SUNDGREN GÄVLE 

 

Tack för AFTO gåvor till: 

Nr NAMN ORT 

365 AXEL UPPSALA 

776 GÖREL LILJA ESKILSTUNA 

612 MADELEINE ÅGREN LULEÅ 

927 JENNY NICOLE CHRISTENSSON MALMÖ 

997 JULIA HEMRAY STOCKHOLM 

207 MARIANNE BERG STOCKHOLM 

495 YVONNE LARSSON STOCKHOLM 

Dessutom vill jag å föreningens vägnar 
speciellt tacka de medlemmar som skänkt 
föreningen pengar under 2008: 
 

Nr NAMN ORT 

776 GÖREL LILJA ESKILSTUNA 

890 MARIA P UDDEVALLA 

136 MONICA BERG STOCKHOLM 

603 MARIE LAHTI SÖDERTÄLJE 

419 LENA ERICI STOCKHOLM 

961 EVA-LENA HAMILTON GÖTEBORG 

849 PIA ARNEMARK HÄSSLEHOLM 

923 PAULINA SCHMIDT SOLLEFTEÅ 

919 EVA HABOR VÄSTERÅS 

461 MINNA WENDT NYBRO 

1H102 EVA-LISA BENGTSSON STOCKHOLM 

1H734 CLARY VERBO STOCKHOLM 

425 YVONNE LAMBERT ESKILSTUNA 

495 YVONNE LARSSON STOCKHOLM 

1055 LOUISE HALLÉN ESKILSTUNA 

320 YVONNE LIND STOCKHOLM 

1096 RUT BÅNNNSGÅRD MÖLNDAL 

771 JENNIE ANDERSÉN STOCKHOLM 

424 CLAIRE MELZÉN KALMAR 

826 REGINA LOSELL ALVESTA 

1098 JENNIE OLOFSDOTTER MALMÖ 
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Båstad 2 maj 2009 


