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Föreningen 
FPES 
FPES är en förkortning av Full Personality Expres-

sion Sweden. Namnet innebär att få ge uttryck för 

hela sin personlighet. Föreningen arbetar för alla som 

har en könsidentitet eller ett könsuttryck som skiljer 

sig från den traditionella samhällsnormen. För att  

vi fritt ska kunna uttrycka hela vår personlighet  

och kunna leva fullt ut som alla andra i samhället.

Föreningen grundades 1966 som en social och  

kamratstödjande verksamhet. På 2000-talet har  

föreningen vidareutvecklats och vi har fått allt  

fler medlemmar. Vi har regelbundna sociala  

möten runt om i landet. FPES har även verksamhet 

för närstående.

FPES är numera också en röst i samhället. Vi  

bedriver ett politiskt påverkansarbete för att skapa 

lika villkor för transpersoner genom att påverka  

lag stiftning och attityder. Vi arbetar även med  

vård- och bemötandefrågor.

Läs mer på FPES hemsida www.fpes.se



Normer 
och transpersoner
Vårt samhälles normer kan ibland begränsa möjligheten 

att vara sig själv. Den som inte passar in i könsnormen 

kan få svårigheter. Men att kunna leva som den man är 

hör till de mänskliga rättigheterna.

Ordet transpersoner används ofta som ett paraply-

begrepp för personer vars könsidentitet och/eller  

könsuttryck skiljer sig från den traditionella samhälls-

normen. En enskild transperson kan identifiera sig som 

man, kvinna, både och, mitt emellan, varken eller  

– oberoende av det kön som registrerats vid födseln.  

En del vill förändra sin kropp, andra inte.

Transpersoner kan sägas vara personer med köns-

identitetsvariation. På engelska finns benämningarna 

transgender och gender variant persons.

Könsidentitet och könsuttryck är något annat än  

sexuell läggning. Transpersoner kan precis som andra  

ha vilken läggning som helst.

Läs mer på vår hemsida.
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Det blå och rosa i transflaggan symboliserar  
den traditionella bilden av vad som är manligt och 

kvinnligt. Det vita symboliserar alla identiteter  
som inte följer traditionella könsnormer.


