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Transinform 

Officiellt organ för Transföreningen FPES 

 
Liza Olsson, redaktör Foto: Åsa Lundell 

 

Juni 2010 
Nu har jag verkligen vant mig med att alltid 

vara klädd som kvinna, men plötsligt igår när 

jag var på väg ner till källaren genom-

strömmades jag ändå av en sådan lyckokänsla 

över att kunna gå här i min sommarklänning. 

  

Det jag upplevt sedan jag bestämde mig för att 

visa min läggning öppet tycker jag själv är en 

sannsaga. Det är nästan som jag fått ett andra 

liv. Hade aldrig i mina vildaste fantasier 

kunnat drömma om att jag till och med skulle 

få träffa en ny Kvinna, tack vare att jag är 

transvestit. Nu har vi planer på att flytta ihop 

och gifta oss och visst är det Liza som ska ha 

brudklänningen! 

Jag har till och med fått besöka företagets 

huvudkontor, där på Strandvägen 1 bredvid 

Dramaten, tillsammans med övriga kvinnliga 

chefer inom koncernen. Nog märkte jag några 

nyfikna blickar från kvinnor från andra delar 

av företaget när vi satt och lyssnade till 

koncernchefen Magnus Halls föredrag. Vi 

delades avslutningsvis in i smågrupper för ett 

grupparbete, men tjejerna var mest intresserade 

av min historia. När jag berättade att jag som 

transvestit kände mig mycket hedrad av att få 

vara med i nätverket för kvinnorna och att de 

är mina förebilder lyste deras ansikten upp. 

Och vi är hedrade att du vill vara med oss, 

svarade en tjej från Iggesund. 

Det blev höjdpunkten för min ”karriär” som 

”transa på jobbet” för nu är jag avtackad och 

har bara tre arbetsdagar kvar innan företags-

pensionen hägrar den 1 juli. 

Liza Olsson 

______________________________________ 
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 mottar 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 

______________________________________________ 
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Ordföranden har ordet 
Text och bild: Nadja Karlsson 

 

 

Hur ”outar” man sig rätt? Går det att komma ut 

rätt och möta förståelse? Nu har jag ingen bra 

erfarenhet att outa mig för en besviken 

partner/fru. Min exfru fick veta efter vi brutit 

upp, hon älskar inte mig numera. Speciellt tror 

jag att hon retade sig att jag skulle bli en sådan 

där offentlig transa. Men när jag till slut 

vågade ut gick det inte stoppa mig. Jag 

övervägde mycket, men egentligen hade jag ju 

övervägt i 40 år. Innerst inne hade jag bestämt 

mig: Jag var tvungen att andas. Idag tror jag att 

mitt transande är lika nödvändigt som att 

andas. Nu tänker många nu överdriver hon! 

Men, sorry, jag kan nog inte backa in i 

garderoben igen. Den är himla trång och 

ångestfylld för mig att leva i. Men det går att 

outa sig. De flesta som gjort det inom 

föreningen mår bra och accepteras. Vissa gör 

karriär av det, kanske jag till viss del. Men 

varför inte? En stor del i mitt liv har det varit 

en stor belastning. Så varför inte utnyttja denna 

begåvning.  
Men alla ni systrar/bröder välj rätt tillfälle. Inte 

på personalfesten första gången. Visst de 

kanske accepterar dig på kvällen. Men dagen 

efter är de betydligt mer tveksamma. Nej ta 

upp det i rätt forum och berätta om din hemliga 

sida. Ta med informations material. Ett möte 

på jobbet i nyktert tillstånd är super. Berätta 

om diskrimineringslagar. Gå sakta fram. Låt 

folk vänja sig vid tanken. Efter ett tag verkar 

denna tanke inte så skrämmande för alla hetro 

normativa. Någon eller några månader efter 

första outingen är det dags att visa foto. För dig 

själv har du hållit dig gömd så länge och vill ta 

hela världen med en storm, men omgivning 

behöver tid. Tryggheten att se att du är samma 

person. Vilket du inte är, men låt dem tro det. 

Du är lyckligare och mår bättre. 

 Ett barnaminne 
Text och fotokollage: Beth Nelin 

 
Från att jag var en liten flicka har jag alltid 

gillat transvestiter. 

Jag bodde i Amsterdam och det var på 1950-

talet att vi, hela familjen, brukade gå på bio 

ibland. 

Bion, Cineac hette den, låg mitt i centrala 

Amsterdam och där hände det ibland att det 

passerade transvestiter. 

Särskild minns jag en. Jag var ca 7 år, och vi 

hade precis kommit ur bion och stod på gatan, 

när hon kom förbi. Jag blev helt uppslukad. 

Hennes långa, svarta hår, den citrongula 

klänningen med svart skärp, svarta 

högklackade pumps men, mest av allt, hennes 

strålande leende hon gav mig när hon såg min 

beundrande blick. 

Min mamma drog mig i armen och förmanade: 

”Stirra inte på folk sådär!” 

Medan jag, halvsnubblande, följde med 

mamma, tittade jag om igen och fick, än en 

gång, det strålande leende, innan hon vände sig 

om och gick vidare.  
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FPES Styrelse 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
Nadja Karlsson, Ordförande, medlem 1078 
Ordförande sedan 2007. 

Nadja Karlsson som mitt i livet bestämmer sig för att våga 

finna sitt äkta jag. 

Resan har varit omtumlande på flera sätt, mest positivt. Sakta 

har en stark och framförallt en verklig person klivet fram. 

Från varit mentalt kedjad på många sätt har jag numera den 

totala (nästan) friheten. Jag kan bara rekommendera alla 

systrar/bröder att göra denna mentala "road trip". Mitt i 

glädjen över acceptans och möjligheter så växer en stark 

kampvilja och solidaritet med alla andra könsöverskridare 

fram. Men också en förtvivlan över alla som väljer stå utanför, 

de som väljer egna och ibland ganska ologiska vägar. Som 

kantas av bitterhet och intolerans gentemot andra grupper. Nej 

hjälp och stötta varandra, hur långt man än kommit i sin 

process och finn er själva där ni vill landa. 

 
Lisa Tulin, Kassörska, medlem 712 
Trots att jag är född 1960 tänker jag nöja mig med att fylla 40 

i år. Jag bråkar gärna med demonregissören "Naturen" och tar 

ett rollhäfte som inte är ämnat för mig. Detta tror jag mig 

kunna göra ostraffat och uppmanar andra som känner för det 

att göra likadant. Till vardags arbetar jag inom kultursvängen i 

manlig uppenbarelse.  Jag tycker det är helt okey att framleva 

en stor del av min tid i sådan skepnad så länge jag tillåts och 

tillåter mig själv att ofta vara kvinna. Lyckligtvis är min 

underbara familj helt införstådd med detta. I föreningen 

transar jag oftast genom att betala räkningar och registrera 

medlemmar. 

 

Linda E, Extern information, medlem 1009 
I styrelsen vill jag fortsätta arbeta med föreningens kontakter 

med det omgivande samhället – riksdagen, regeringen och 

myndigheter. 

 

Anne Colt, Sekreterare, medlem 1088 
Född: till mitt ”second life – in real life” en underbar 

vinternatt i februari 2006 i Gamla stan (annars runt mitten av 

förra seklet, exakt när är sminkberoende). 

Har gjort: Försörjt mig utklädd till kille, civilingenjör inom 

mest gruv- och flygindustrin (har aldrig hållit mej på mattan, 

alltid under eller över eller vid sidan). 

Gör: Cafévärdinna och kassörska hos RFSL Nyköping. Är 

aktiv på transcaféet i Stockholm också. Har föreläst för 

Citypolisen i Stockholm. Gör gärna tälttjänst på Pride. 

Rekord: 5 DIFO (Dagar I Följd Omklädd, satt vid Sthlm Pride 

2007). 

Öppenhet: Sambon, dottern, grannarna och Quarnevalsfolk 

vid KTH vet. 

Vill: inom FPES bl.a. jobba för att hålla föreningen vid liv. 

Det kommer nya generationer. Hela tiden! 
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Liza Olsson, Redaktör Transinform, medlem 1102 
Jag är född 1947 och bor i Norrköping och partner med Beth Nelin. 

Jag är medlem i föreningen sedan 2007 och styrelsemedlem sedan 

2008. Närmaste Transcaféet ligger i Örebro och det var där jag 

kom ut på allvar i december 2006 när det anordnades en sminkkurs 

för transor. Jag lever hundra procent som Liza sedan mer än ett år 

tillbaka och har strukit mina manliga namn i folkbokföringen 

oktober 2009. 

 

 

 

 

Angelica Löwdin, medlem 1144 
Bor i Göteborg. Styrelsemedlem i FPES sedan 2009. 

Jag kom ut (i någon mån) hösten 2008. När min hustru levde var 

detta en sak enbart mellan oss. Barnen vet och det är odramatiskt. 

Jag ser det som viktigt att verka för att man vågar komma ut och att 

man har en bra relation till närstående och att dessa kan ha någon 

att vända sig till. 

 

 

Lena Lars Eriksson, medlem 1079 
Bor i Båstad. Styrelsemedlem i FPES sedan 2010. 

Jag försöker få igång en FPES lokalavdelning i Nv-Skåne och S. 

Halland.  

Jag fick mitt namn ändrat till Lena Lars i september 2009  

Nu när jag kunnat visa upp körkort och pass med mitt rätta namn 

har det känts mycket bättre för mig. Jag lever nu helt i min 

transidentitet.  

Förutom FPES styrelse är jag Sammankallande till fackföreningen 

Unionens HBT-nätverk. Jag har varit helt öppen transperson sedan 

2006. 

Sophia Lopez, suppleant, medlem 1025 
Kom ut ur garderoben I slutet av 90 talet och går TS utredning 

sedan juni 2008 på Lundströmsmottagningen i Alingsås. 

Har tidigare varit ledamot och ordförande under åren 2005-2007. 

Är lokalt aktiv i RFSL sedan 2004 och sitter i RFSL Gbg styrelse 

sedan 2006. Intresseområden inom Transområdet är bl. a. ”komma-

ut-processen”, diskrimineringsfrågan samt socialt umgänge och 

lokala nätverk. 

Genom att vi stödjer varandra så kan vi tillsammans kräva vår 

berättigade plats i samhället. 

 

 

 

 

Jane Nylund, suppleant, medlem 1127 
Kassör i FPES lokalavdelning i Stockholm. Värdinna för 

transcaféet i Stockholm, ett samarbete mellan FPES Stockholm och 

RFSL Stockholm. Arbetar mycket med kamrat- och komma ut-

stöd/medlemsvärvning. Redaktör för FPES hemsida. Är även 

styrelsesuppleant i HBT-socialdemokraterna i Stockholm 
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Sammanställt av Liza O 

 
Katja på Enehall den 1/5 2009    Foto: Lena Eriksson 

 

Det kom ett brev från Danmark i mitten av 

april som berättade den sorgliga nyheten att 

allas vår Katja Tordrup inte finns bland oss 

längre. Många av oss har mött henne i Båstad 

där hon har varit den drivande eldsjälen i 

många år. 

Pernille Feline, Transvestitföreningen i 

Danmark, skrev ”Katja skulle planmässigt 

opereras, allt var OK och fredagen den 9/4 

skulle hon skrivas ut. Men på väg ner till taxin, 

så føll hon ihop, och vaknade inte igen...” 

 

Dokumentärfilmen ”Mænd i høje hæle”, där 

Katja är en av huvudpersonerna, visades första 

gången den 17 februari 2010 i DR1. Filmen 

blev höjd till skyarna. Denna film står som ett 

monument över Katjas göranden och låtanden. 

Vi är verkligen glada över att Katja hann 

fullfölja filmen. Den har verkligen gjort 

intryck på många och kommer att göra det 

även i framtiden. Filmen visas i svenska SVT2 

söndagen den 25 juli kl 22. Missa inte den! 

 

Lena Eriksson skriver ”vi har planterat ett 

japanskt körsbärsträd i Enehalls trädgård som 

heter "Katjas minnesträd" och har vi tur så 

blommar trädet med klasvis rosa blommar 

varje vårträff”. 

 

Som en hyllning till Katja och hennes gärning 

för oss transvestiter har jag samlat ihop lite 

bilder på Katja/Ole sedan jag första gången 

våren 2007 träffade henne. 
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Ole/Katja och Julia på Riviera, denna sagolika oas för transvestiter september 2007.                       Foto Liza O 

 

               
Spexaren Katja på Riviera sept 2007  Foto Pia W              Speakern Sara Lund och arrangören Katja inför  

                                                                                             High Heel Race sept 2009.                   Foto: Liza O  
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Ytan är viktig! 
Av Anna-Karin 

 

em var ditt smakråd när du handlade 

kläder från ”fel avdelning”? Svarade du 

till och med ja, när expediten detaljerat 

upplyste om bytesrätten och erbjöd sig att slå 

in varan i ett litet rött paket med vita snören? 

Att klä sig utifrån biologiskt kön har vi tränat 

på sedan barndomen. Mamma hade 

synpunkter. Kompisar hade synpunkter. Vi 

frågade om råd i butiken. Vi tog med vår 

partner som smakråd. Vi sökte oss fram under 

årtionden och hittar slutligen vår stil. 

Vem har gett dig motsvarande hjälp med din 

trans-outfit?  

Är du MtF skall du kunna hantera en uppsjö 

nya accessoarer som till exempel handväska, 

smycken och du skall dessutom kunna sminka 

dig. Du, som bara i smyg tittade på, när 

flickorna började testa smink. 

Så länge du bara byter om hemma i ensamhet 

har det ingen betydelse hur du ser ut. En dag 

kommer du förhoppningsvis ut. Då ses du av 

andra. Du blir en representant för 

transpersonerna. Nu blir utseendet viktigt. 

Vi vill inte uppfattas som dragartister eller fetischutövare på väg till klubben 

Vi vill inte göra en parodi på kvinnlighet eller uppfattas som clowner 

men 

Vi vill visa att det går att överskrida könsrollerna. 

 

Ungefär så motiverade jag när jag ansökte om 

ekonomiskt bidrag till en stylingkurs från 

FPES och bidraget beviljades. 

i genomförde i Örebro under våren också 

kursen ”Gå snyggt och länge i hög- 

klackat” med Beth Nelin som kursledare.  

Beth krävde ingen ekonomisk ersättning, så 

här behövde jag inte ansöka om bidrag till 

föreläsararvodet. 

                  
Anna-Karin övar att gå snyggt i en trappa. Zorro intresserad åskådare.                               Foto Beth Nelin 

 

Bara i undantagsfall tror jag vi kan räkna med 

att föreläsare och instruktörer ställer upp gratis. 

Informera om en organisation och dess 

verksamhet förväntar jag mig att folk kommer 

och ger gratis men inte ren kunskaps-

överföring. Jag tycker därför inte att FPES 

skall ställa upp och undervisa gratis hos privata 

och samhällsägda organisationer. Självfallet 

skall vi ta betalt. 

Hur gick det med kurserna då? Jo, jag fick i 

alla fall en del nya insikter. Dessutom hade jag 

trevligt. 

V 

V 
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När jag nu har chansen skall jag passa på och 

recensera kursledarna. Ywonne, som ledde 

stylingkursen, var kunnig men kanske lite väl 

försiktig med att framföra negativ kritik. Beth 

överraskade verkligen positivt. Kunnig och 

underhållande. Som bonus fick vi lära oss att 

ställa oss upp och sätta oss ner med grace. För 

att inte tala om hur man elegant plockar upp ett 

tappat föremål från golvet. 

 
Ywonne berättar, Henrik och Johanna lyssnar                                                                 Foto Anna-Karin 

 

  
Janne fundersam                                       Har Liza hittat sin stil? Beth vill också veta.               Foto Anna-Karin 
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Premiär Tisdagscafé  

T-tema RFSL Örebro 
Text: Cafévärdarna Janne och Daniella 

 

RFSL Örebro har som tidigare berättats 

valt att satsa lite extra på gruppen som 

refererar sig som T-personer. Därför har 

caféet ett T-tema första tisdagen i varje 

månad. 

Nu har det varit premiär av satsningen T-tema i 

RFSL – avdelningen i Örebro. En spänd 

förväntan över hur många som skulle hitta till 

oss denna första kväll i början av maj. 

Denna spända förväntan vändes till förvåning 

och glädje när den första gästen dök upp två 

timmar innan vi öppnade.  

Efter att den första gästen kommit så dök det 

upp ännu fler, då när vi öppnat.  

När caféet stängde för kvällen hade 20 gäster 

hittat till oss.  

Ett bra besöksantal för att var första kvällen för 

denna verksamhet. 

Premiärkvällens tema för de som önskade var 

smink och skönhetsvård. Ett intressant ämne 

för flera gäster som bänkade sig runt bordet för 

att lyssna på Nennes tips och råd. Men inte alla 

besökare var intresserade av detta utan man 

satt och samtalade istället, vilket också är 

trevligt. 

Som tidigare berättats så valde cafégruppen att 

lägga till tema T för att på något bra sätt locka 

till sig T-gruppen med alla dess delar i. Och 

detta skulle då på ett snyggt sätt integreras och 

känna sig välkomna i den befintliga verksam-

heten.  

Ett samarbete dock är aldrig fel med FPES 

eller annan Transorganisation om så krävs eller 

önskas.  

Just denna premiärkväll var speciell, dels för 

att det var premiär och dels för att se hur 

många som hittade till oss. Till caféet hittade 

denna kväll alla kategorier ur HBT- gruppen 

Och det bådar mycket gott för den fortsatta 

verksamheten. 

Trevlig sommar och väl mött igen 7 september. 

 

 
Nenne från Mary Kay demonstrerar sina produkter för de intresserade 
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I korthet 
Av Anna-Karin 

 

Könskorrigeringar 

Statistisken för 2009 från Rättsliga rådet visar 

År Antal inkomna ansökningar 

 MtF FtM Totalt 

2009 39 25 64 

1972 - 

2009 

460 279 739 

 

Luleå stift utbildar 

Stiftsfullmäktige i Luleå stift har beslutat att 

alla ledamöter i stiftsfullmäktige ska utbildas i 

HBT-frågor. 

Miljöpartiet  

Skall ha valaffisch med HBT-tema även i år. 

2006 var mp första riksdagspartiet att ha HBT 

som tema på en valaffisch. 

Till sin kongress 14-16 maj hade partistyrelsen 

föreslagit att HBT-rättigheter skall vara med i 

partiets Valmanifest. Kongressen sa Ja. 

Vänsterpartiet 

Partiets ordförande, kamrat Lars Ohly, och 

nästan alla i partistyrelsen har vid två tillfällen 

röstat nej till förslag att få med skrivningar om 

samkönade par i valplattformen.  

Vid årets kongress ville inte partistyrelsen att 

HBT-rättigheter ska vara med i partiets 

valplattform. Dessbättre förlorade parti-

styrelsen vid omröstningen men de fick med 

sig 40 % av ombuden.  

En medlem motionerat om att transrättigheter 

skulle vara med men varken partistyrelsen eller 

kongressen röstade ja. 

Ny web 

Den 15 april släppte RFSL Ungdom sajten 

www.transformering.se. En sajt där unga 

transpersoner kan få råd och stöd. Den riktar 

sig även till vård- och skolpersonal som vill 

göra sin verksamhet mer transinkluderande. 

 

Ny rapport – Upplevelser av diskriminering 

På uppdrag av DO har Sifo genomfört 92 

djupintervjuer och diskussioner i åtta 

fokusgrupper med personer som själva angett 

att de någon gång blivit diskriminerade. 

Studien täcker samtliga sju diskriminerings-

grunder: kön, könsidentitet och könsuttryck, 

etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell 

läggning samt ålder. 

Läs eller beställ rapporten på 

http://www.do.se/sv/Material/Rapporter/ 

Upplevelser-av-diskriminering/ 

 

På gång: 

Pride House 2010, Stockholm 
Framtidens Ts-vård i Sverige 

27 juli, Klarabiografen 12.00-12.45 

 

Vad säger familjen? 

29 juli, Lokal Studio 3 15.00-15.45 

 

Kan transfenomnet förklaras? 

29 juli 16.00-16.45 

 

Örebro: 
Den 7 sept kl 18.00 Nypremiär för 

tisdagscaféet. Janne och Daniella fortsätter 

som värdpar 

Den 9 sept kl 18.30. Offentlig föreläsning. 

”Hormoner – Möjligheter och risker” 

Katarina Link, PhD och överläkare på 

Endokrinologiska kliniken Skånes Univer-

sitetssjukhus.Om vad som händer när en 

kvinna tar manliga könshormoner eller en man 

kvinnliga könshormoner under lång tid. 

Transvestiter köper preparat via nätet och 

behandlar sig själva utan läkarstöd – Vad kan 

hända? 

Den 30 sept kl 18.00 Offentlig föreläsning. 

”Könskorrigerande kirurgi” 

Johan Rinder, PhD och överläkare på kliniken 

för Rekonstruktiv Plastikkirurgi Karolinska 

Universitetssjukhuset. 

Om kirurgi på transsexuella och andra 

transpersoner, som vill förändra sin kropp i 

riktning mot sin upplevda könsidentitet Han 

redogör också för sin forskning om hur 

patienterna upplever sin livssituation efter det 

att de genomgått operation. Han kommer också 

att beröra reglerna för könskorrigerande kirurgi 

inom den allmänna vården och möjligheterna 

hos privata kliniker.  

http://www.do.se/sv/Material/Rapporter/
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Notiser 
Text och bild Jane Nylund 

 
Välmatad Spring Pride 
Ett dussin FPES-medlemmar deltog i paraden i 

årets Spring Pride i Eskilstuna en helg i slutet av 

maj. Själv gick jag med HBT-socialdemokraterna 

som samma helg hade sin kongress där man antog 

ett omfattande HBT-politiskt program som lägger 

särskild vikt vid transfrågorna. Paraden lockade 

många deltagare och den löpte väl, med bara 

positiva åskådare. 

 

 
Jane Nylund med s-vänner i Spring Prideparaden. 

 

Det var mycket aktiviteter i Eskilstuna under 

Pridehelgen. RFSL Eskilstuna hade för andra året 

det officiella pridehouse med filmvisning, 

utställning, paneldebatter och seminarier.  

 
Lindali Mac Dowell, välkänd FPES-medlem i debatt 

 

Man kunde också njuta av konserter, shower och 

disco.   

Helgen inleddes redan på fredagen med en 

transdag arrangerad av Landstinget Sörmland.  

 

Den handlade till största delen om transvården 

och lockade många deltagare. Landstinget är 

bland de första landsting som utformat en HBT-

policy. 

 

 

Stockholms lokalavdelning 
FPES lokalavdelning Stockholm bildades formellt 

den sista maj vid ett medlemsmöte som lockade 

elva personer. Den framtida verksamheten 

diskuterades länge och en lista med program-

punkter och ansvarig utförare togs fram. Bland 

punkterna finns komma-ut-stöd, föredrag av 

endokrinolog, sminkkurs, och kurs i att gå 

kvinnligt för MtF-are. 

En styrelse valdes med Therese Cederlöf som 

ordförande, Anja Bergman som sekreterare och 

Jane Nylund som kassör. Övriga ledamöter är 

Lena Berg, Johanna Lomm, Hildur de Besche och 

Veronica Frisen. Mötet antog även riktlinjer för 

lokalavdelningens status inom föreningen. Mötes-

protokoll finns i Stockholms lokalavdelnings 

forum på FPES interna webbsidor. 

 

 

Stockholms transcafé 
Tretton deltagare dök upp när RFSL:s nyvalde 

ordförande Ulrika Westerlund gästade vårens sista 

transcafé i Stockholm. Hon berättade om vad 

RFSL gjort och ska göra för transpersoner, såväl 

transvestiter som transsexuella. Det var ett digert 

program som gjorde alla nöjda och visar att det är 

väl så viktigt att inte bara vara medlem i FPES 

utan även RFSL. Utan våra intresseföreningar 

skulle vi inte synas och samhället hade ingen part 

att föra dialog med.   

Transcaféet är den andra onsdagen varje månad 

och arrangeras i samarbete med RFSL Stockholm, 

som står för kaffebrödet. Kaféverksamheten gör 

uppehåll under juli. Följande är datum för hösten 

11 augusti, 8 september, 13 oktober, 10 

november, 8 december. Se kalendariet på 

www.fpes.se för uppgift om programpunkt. 

Välkommen till RFSL-huset, Sveavägen 59, 1 

trappa upp. Porttelefon: RFSL Stockholm. Fika 

till låg kostnad, trevligt bemötande och möjlighet 

att byta om på plats finns från kl 19. 
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Har ni heteronormativa 

fikapauser?  
Av Lena Lars Eriksson, Båstad 

Unionens HBT-nätverk presenterar här en 

checklista som förhoppningsvis får fler att 

upptäcka den hetronormativitet som finns på 

många arbetsplatser och i synnerhet i 

fikarummet. Fikarummet är det rum där många 

samtalsämnen behandlas, både privata och 

professionella. Många arbetsplatser präglas, 

liksom generellt sett resten av vårt samhälle, av 

heteronormen. D.v.s. att medarbetarna på en 

arbetsplats i stor utsträckning förutsätts vara 

intresserade av personer av motsatt kön, dvs. 

heterosexuella. Som medarbetare förväntas 

man också se ut och klä sig på ett visst sätt 

beroende på det kön man har vilket är ett 

hinder för transpersoner. 

 

Med denna checklista kan du vara med och 

förändra din arbetsplats. 

 

• Utgå inte från att alla är heterosexuella.  

 

• Använd inte nedvärderande benämningar 

som ”bögarna”, ”flatorna” eller ”transorna” 

 

• Använd Pride och andra HBT-festivaler till 

att starta en dialog på arbetsplatsen om 

huruvida det är enkelt eller svårt hos er att vara 

HBT-person. Hur skulle ni reagera om en 

medarbetare berättade om sin bi- eller 

homosexualitet? Eller om Lars kom till jobbet 

iförd kjol eller klänning en dag? 

 

• Skratta inte med om det dras bi-, homo- eller 

transfobiska skämt på arbetsplatsen. Bemöt  

gärna skämtet med fakta och var stark med att 

säga ifrån om du inte uppskattar situationen. 

Sådant stärker den som är H-, B-, eller T-

person och ännu inte berättat om sin  läggning. 

 

• Även om ni inte skulle ha HBT-personer på 

din arbetsplats, så har även HBT-personer 

vänner och familj som kan arbeta där och som 

kan bli illa berörda av exkluderande jargong.  

• Fundera över hur det pratas om HBT-

personer på din arbetsplats. 

 

• Är du chef? Då är det av yttersta vikt att du 

inte deltar i den exkluderande jargongen. Sätt 

istället stopp för den genom att t.ex. ha en 

dialog med de medarbetare som bidrar negativt 

till arbetsmiljön och förklara varför det är 

olämpligt med jargongen. Alla HBT-personer 

är skyddade enligt svensk lag på arbetsplatsen 

enligt Diskrimineringslagen (2008:567, 2 kap.) 

 

Vi har alla del av ansvaret för vår arbetsmiljö. 

Mår din kollega dåligt så påverkar det 

troligtvis dig själv på något sätt. Därför vinner 

samtliga på att skapa en god stämning där alla 

medarbetare får känna sig inkluderade och där 

alla har möjlighet att prata om vad de gör på 

sin lediga tid och med vem. 

 

www.unionen.se/hbt 

 

 

 

 

Nya medlemmar i år 
Text: Lisa T 

 

Nr FÖR & EFTERNAMN ORT 

1165 ALFIE M STOCKHOLM 

1166 BELINDA HANSSON GÄVLE 

1167 JANINE LIND STOCKHOLM 

1168 EMMA ANDERSSON STOCKHOLM 

1169 KAMILLA PETERSSON HALMSTAD 

1170 MARYDEE DEVIL VISBY 

1171 ATALANTA O GÖTEBORG 

1172 ANDREA AIKO STOCKHOLM 

1174 JAN-ERIC BORNEBLAD ÖREBRO 

1175 MARTIN PEKKARINEN TRELLEBORG 

1176 ANN-CHRISTIN HERMANSSON VÄXJÖ 

 

 

 

  

http://www.unionen.se/hbt
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Kvartalets profil 
 
Namn: Annika Simon Andersen  

Kallas för: Ankan  

Ålder: 34 år 

Sysselsättning: Serietecknare, föreläsare och livsnjutare 

 

                    
 
Pappa lutade sej fram i soffan och såg på mej 

med en bekymrad rynka i pannan.  

"Tänk om vi kunde byta liv, då kunde du fått 

mitt! sa han. Du hade fått en frisk kropp, 

sluppit rullstolen och kunnat göra precis vad 

du ville!"  

"Och blivit en man!? Bli dej!? Du kan ju inte 

vara riktigt klok, aldrig i livet! utbrast jag. Jag 

vill inte byta liv med nån! 

"Inte? sa han, uppriktigt förvånad. Varför 

inte!?" 

"Korta eller långa svaret?" 

"Korta." 

"Ankor... dom har ingen vacker fjäderdräkt. 

Dom låter underligt, dom går underligt, dom 

kan inga konster som papegojor kan. Dom är 

klumpiga, småfeta och näbbiga. Ändå är det 

dom som alla väljer att mata med frallor och 

vetelängder! Dagisbarn och äldre, alla åldrar 

matar ankor! Alla kan bli polare med en anka! 

Varför skulle jag då vilja byta med någon? Kan 

inte föreställa mej att livet skulle vara roligare 

som påfågel. Gå där ensam i en park och dra 

runt på en as-tung, gigantisk fjädervippa bara 

för att impa OM nu någon skulle komma förbi. 

Jag vill vara en anka! =) En go, glad, vaggande 

näbbig anka!"  

Jag såg på honom att han inte förstod vad jag 

menade. Men jag strävar inte efter att bli en 

påfågel med praktfulla fjädrar, jag satsar på att 

bli en fullfjädrad anka!  

 

 

"En tilltufsad kråka med skadskjuten vinge, ett anskrämligt yttre men en vacker själ.  

Så bjud upp go vänner och kom och låt oss dansa, 

kom ta min hand, vi gör natten till vår!  

Inte vet jag vem du är men nån gång ska man chansa  

man vet vad man har, men aldrig vad man får! " 

 
Jonas Gardell (utdrag ut låttexten Tillfällig gäst i ditt liv) 

 

Ankan/Simon 
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