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Om undersökningen

FPES, föreningen för transpersoner i Sverige är en ideell förening och mötesplats för

alla transpersoner. Föreningen verkar för att alla med en könsidentitet eller ett

könsuttryck som skiljer sig från den traditionella samhällsnormen fritt ska kunna

uttrycka hela sin personlighet och kunna leva fullt ut som alla andra i samhället.

FPES gav Kantar Sifo i uppdrag att genomföra en undersökning bland den svenska

allmänheten. Det övergripande syftet är att få en bild av allmänhetens kunskaper om

och attityder till Trans. I föreningen har det länge uppfattats som en brist att det

saknats en mer fördjupad och omfattande bild av allmänhetens kunskap om och

inställning till trans och transpersoner. För att förbättra både informationen inåt mot

medlemmarna och utåt mot allmänheten, för att få reda på vilka missuppfattningar

och kunskapsluckor som är störst osv. behövs en bättre grundad kunskap om

dagsläget än den som uppkommit över åren och som kan vara inaktuell eller grundad

i generaliseringar av enstaka händelser, anekdotisk evidens osv.

En arbetsgrupp inom FPES ställde samman de frågor undersökningen söker svar på.

När sammanställningen godkänts av styrelsen redigerades och systematiserades

frågorna av Kantar-Sifos experter under dialog med arbetsgruppen så att de fick

sådan form och struktur som enkätfrågor av detta slag erfarenhetsmässigt behöver

ha.

Frågeställningarna har sin grund dels i egna föreställningar, dels i förmodanden

framkallade av upprepade eller enstaka händelser, dels i sådant vi inte vet mycket om

men som vi tror skulle kunna vara faktorer i sammanhanget.

Undersökningen genomfördes via Kantar Sifos riksrepresentativa och slumpmässigt

rekryterade online-panel. Mellan den 4 och 18 november 2020 samlades 1000

intervjuer in bland en panel i åldersspannet 18–79 år.

Representativitet

Om representativiteten skriver Kantar Sifo följande:

De flesta undersökningar som görs är så kallade urvalsundersökningar till

skillnad från populationsstudier där en hel population, det vill säga alla i en

viss målgrupp, inbjuds att besvara en undersökning. En urvalsundersökning

innebär att ett urval dras ur den tilltänkta målgruppen. För att resultaten av

undersökningen ska vara värdefulla eftersträvas representativitet. Om en

undersökning görs på ett korrekt sätt utifrån vissa vedertagna principer kan

resultaten antas vara generaliserbara för hela målgruppen. Det innebär att

resultaten speglar hela målgruppen och inte bara det urval som tillfrågats i

undersökningen. Ett urval sägs vara representativt om personerna speglar

målgruppen i fråga om viktiga faktorer, exempelvis att åldersfördelningen i

urvalet liknar åldersfördelningen i hela målgruppen. Vilka faktorer som är

viktiga varierar utifrån undersökningens ämne. Exempelvis kan en faktor som
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inkomst vara avgörande om man vill undersöka målgruppens konsumtion. För

att kunna avgöra om ett urval är representativt krävs alltså att vi har

kännedom om fördelningen av viktiga faktorer i målgruppen. I de flesta

undersökningar brukar man bedöma att det är viktigt att köns- och

åldersfördelningen samt den geografiska spridningen i urvalet liknar

målgruppens. I denna undersökning som ämnar fånga allmänhetens attityder

och kunskap kring Trans kan det även antas vara viktigt med sociala faktorer

som påverkar våra normer och värderingar. Dessa typer av faktorer är dock

inte lika lätta att fånga som kön, ålder och geografi, som vi också har tillgång

till statistik på i nationella register hos vår statistiska centralbyrå (SCB).

Religion är en faktor som vi exempelvis saknar fullgod statistik kring bland

allmänheten för att kunna jämföra med. Vissa sociala grupper i samhället är

det dessutom generellt sett svårare att få svar från i undersökningar. Det kan

handla om svårigheten att få tag i kontaktuppgifter(icke registrerade

telefonnummer), bristande språkkunskaper och förtroende för myndigheter

och undersökningsföretag. Vi vet exempelvis att vi har svårare att få svar från

socioekonomiskt svagare grupper och grupper med lägre utbildning i

samhället. Detta är något som gäller de flesta undersökningar som Sifo

genomför, men också SCB, forskare och så vidare. Detta leder till att dessa

grupper ofta är underrepresenterade i undersökningar.

När en undersökning genomförts och svaren bearbetas är det möjligt att i viss

utsträckning hantera skevheter, alltså när de svarande inte riktigt speglar

målgruppen fullt ut på viktiga faktorer. Det som görs då är att svaren

statistiskt viktas. Det innebär att svar från underrepresenterade grupper viktas

upp och svar från överrepresenterade grupper viktas ned. Detta ska dock göras

med försiktighet och när skevheterna bland de svarande är alltför stora så är

inte detta en tillförlitlig lösning.

I denna undersökning speglar urvalet befolkningens sammansättning

beträffande kön, ålder och geografi väl. Svarande med högre utbildningsnivå

är överrepresenterade jämfört med allmänheten, därför har svaren också vägts

beträffande utbildning. Detta är särskilt viktigt då svaren på

undersökningsfrågorna varierade beroende på utbildningsnivå. För andra

undergrupper som redovisas, grad av religiositet, kan vi dock inte uttala oss

om representativiteten. Här får vi istället vara lite försiktigare när vi drar

slutsatser.

I resultatet från urvalsundersökningar finns en slumpmässighet som bör tas i

beaktande vid tolkning av resultatet. Även fast vi kan fastslå att resultatet från

en urvalsundersökning är representativt utifrån olika demografiska variabler

(till exempel kön, ålder, geografi och utbildning) kan vi inte utesluta att

resultatet från urvalet beror på en viss slump. För att ta hänsyn till slumpens

effekt på resultatet bör felmarginalerna beaktas. Felmarginaler är beräkningen

som tar hänsyn till slump och redogör för att ett resultat kan variera med

några procentenheter mer eller mindre. I en urvalsundersökning omfattande

2000 intervjuer är den största felmarginalen 2,2 procent. Det vill säga att 50

procent likaväl skulle kunna vara 52,2 procent eller 47,8 procent på grund av

slump. Ju färre intervjuer som analyseras, desto större hänsyn bör tas till

slumpen.
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Sammansättningen av de svarande

Resultatet har vägts med nationella viktmål för fördelningen av svenska befolkningen

sett till kön, ålder och geografi. Viktmålen har inhämtats från SCBs statistikdatabas.

Detta görs rutinmässigt för att korrigera för mindre skevheter och för att resultatet

ska bli representativt och generaliserbart för den svenska allmänheten i stort.

I rapporten kommenteras tydliga och statistiskt säkerställda skillnader mellan olika

undergrupper baserade på kön, ålder, utbildningsnivå och religiositet.
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Rapportens uppläggning

Den följande redovisningen har två huvuddelar.

Den första gäller de svarandes kunskaper om Trans och transpersoner:

● Vilka associationer har man till orden Trans och transpersoner?

● Vilken grad av kunskap anser man sig ha?

● Varifrån uppfattar man sig ha fått kunskapen?

● Vilken trovärdighet tillskriver man olika kunskapskällor?

● Känner man till någon trans- eller annan HBTQ-person i sin

bekantskapskrets?

● Hur många transpersoner tror man det finns i Sverige?

Den andra huvuddelen gäller attityder till trans, dels sådana som de svarande själva

har, dels vilka attityder de svarande tror att andra människor har.

I båda delarna av undersökningen frågas efter i vilken grad den svarande instämmer i

påståenden som är relaterade till de frågor enkäten söker svar på. Den första frågan i

Del 1 är dock ställd som en öppen fråga där den tillfrågade själv formulerar ett svar:

Vad tänker du på när du hör ordet trans eller transperson?

I denna version av rapporten har FPES arbetsgrupp lagt till egen fristående text både

som egna avsnitt och vid redovisningen av några frågor. Sådana tillägg är tydligt

markerade som härstammande från FPES.

I övrigt består rapporten av text och diagram från Kantar Sifos powerpointrapport.

Kantar Sifos text har redigerats lätt dock med noga beaktande av att sakinnehållet

förblir detsamma. Kantar Sifos originalrapport som innehåller enkätens hela

detaljinformation finns tillgänglig på:

https://www.kantarsifo.se/rapporter-undersokningar/svenska-allmanhetens-

kunskap-om-och-attityder-till-trans

Sammanfattning (FPES text)

Allmänheten, så som den representeras av de 1000 personerna i panelen, ger uttryck för en

relativt hög grad av kunskap om och en helt övervägande positiv attityd till trans och

transpersoner. I båda fallen är värdena för kvinnor högre. En tänkbar förklaring är den vitt

spridda uppfattningen att kvinnor ofta uppfattas ha större intresse för personlighetsutveckling

än män har.

När det gäller uppfattningen om andra människors attityd till transpersoner är panelen

ganska återhållsam. Där menar man att folk i allmänhet och samhället i stort inte är särskilt

positivt inställda. Det är svårt att se hur skillnaden ska förklaras som finns mellan den egna

uppfattningen och vad man tror om andras. Möjligen kan det finnas en koppling till att

endast 54 procent av de svarande instämmer i påståendet att den allmänna inställningen till

trans blivit positivare de senaste 10 åren.
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Att det bara är litet drygt hälften som anser att det är så kanske ska förbindas med den

ganska negativa inställning till trans och transpersoner som tagit stor plats i den offentliga

diskussionen de senaste åren. Samtidigt uppger man för egen del att den egna inställningen

till trans främst påverkas av vänner och bekanta och att man anser TV ha relativt låg

tillförlitlighet som kunskapskälla. Frågan uppkommer då om igen: Varför tror man inte att

andra människor kommer till sina uppfattningar ungefär som man själv gör?

Det är mycket små skillnader i svaren från inrikes respektive utrikes födda och från religiösa

respektive icke-religiösa. Där det finns skillnader är det mellan kvinnor och män och mellan

yngre och äldre. Personer med eftergymnasial utbildning har som grupp större kunskaper

och en mer positiv inställning än gruppen personer utan eftergymnasial utbildning. Äldre

män (60-79 år) är som grupp sämre informerade och har större benägenhet att ha en negativ

inställning till transpersoner. Kvinnor samt åldersgruppen yngre (18-29 år) är de som både

anger sig ha störst kunskap och mest positiv inställning till trans.

Läget beträffande kunskap om och inställning till trans och transpersoner är mycket gott. Vid

de flesta frågor finns det emellertid ett antal svarande – varierande från omkring 5 procent

till bortåt 25 procent för olika frågor – som antingen är under- eller oinformerade

(ointresserade?) eller negativt inställda. I den gruppen kan det finnas personer som utgör ett

potentiellt hot mot transpersoners säkerhet eller sinnesfrid. Dessutom ger det blotta faktum

att somliga anser sig ha begränsade kunskaper anledning att dra slutsatsen att det

kontinuerliga informationsarbetet gentemot allmänheten inte får mattas av.

Ett förbehåll: Representativiteten i en sådan här panel kan aldrig vara total. Det finns

grupper i samhället som inte låter sig avspeglas här: personer utan dator, personer med

bristfälliga kunskaper i svenska eller annat, grupper som inte låter sig värvas till en panel.

Därför finns det en viss osäkerhet för siffrorna.

I det stora hela är nog resultaten tillräckligt säkra för att ge FPES underlag för sitt agerande.

Det finns (jämför procenttalen ovan) uppenbarligen personer som behöver nås av

föreningens upplysnings- och påverkansarbete. Undersökningen ger en mängd upplysningar

om olika detaljfrågor – upplysningar som kan tas som utgångspunkt för agerande på

respektive område.

För den enskilda transpersonen är det naturligtvis väldigt viktigt att veta hur omgivningens

allmänna inställning är.

För HBTQI-rörelsen i dess helhet har ytterligare kunskap lagts till den som finns sedan

tidigare.
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Del 1 Kunskap om Trans och transpersoner

Associationer till orden Trans och transpersoner

Denna öppna fråga besvarades av 856 av de 1000 i panelen.

Framförallt ger de svarande uttryck för korta och sakliga associationer beträffande

könsidentitet och könsuttryck. Mer politiskt vinklade associationer kring

transpersoners utsatthet framkommer också. En minoritet ger uttryck för värderande

associationer åt både det positiva och negativa hållet. Fler uppger associationer kring

män som iklär sig kvinnligt kodade attribut än vice versa. Det syns inga tydliga

systematiska skillnader mellan olika undergruppers associationer (FPES kommentar:

se dock följande avsnitt). Män och äldre (60-79 år) tenderar att associera Trans med

sexuell läggning i något högre utsträckning än kvinnor och yngre (18-29 år). De

senare tenderar däremot att associera Trans med utsatthet och diskriminering i något

högre utsträckning än män och äldre.

“Vad tänker du på när du hör orden trans och transpersoner?” –

Fördjupad undersökning av de 856 svaren på den öppna frågan (gjord av

FPES)

Bakgrund

”Vad tänker du på när du hör orden trans och transpersoner?” är den enda öppna frågan i

undersökningen, dvs. det enda ställe där deltagaren fritt formulerar sitt svar. I de övriga

frågorna gäller det att välja mellan givna alternativ eller att ange i vilken utsträckning man

instämmer i påståenden av olika slag. Öppna frågor ger upphov till olikartade svar som är

tidsödande att analysera och klassificera. De har en tendens att spreta åt många håll vilket

gör att en klassificering kan vara både svår och osäker. Ställningstaganden till förformulerade

alternativ ger en genomgående enhetlighet och en möjlighet till elektronisk bearbetning av

stora svarsmängder. Men det sker på bekostnad av spontaniteten.
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Svaret på den öppna frågan om trans kan man anta innehåller en förstahandsassociation till

orden trans och transperson (betydelserna `hänryckning` resp. `dvalaliknande tillstånd`

hade vi blockerat). Svaren kan därmed ge en inblick i vad de svarande egentligen vet och

tänker om oss. Därför är det ett värdefullt material som är viktigt att analysera.

Av de 1000 personerna i panelen har 856 besvarat den öppna frågan. Då tendensen i svaren

stämmer ganska bra överens med tendensen i hela undersökningen anser vi att det är mödan

värt att göra en särskild analys av svaren på den öppna frågan trots bortfallet i antalet

svarande.

FPES har vid sin bearbetning ställt två frågor till materialet:

1. I den mån ett svar innehåller någon form av beskrivning kan i så fall beskrivningen

anses sakligt riktig beträffande trans eller inte? (Som sakligt riktigt har allt

klassificerats som hör hemma inom transområdet - oavsett grad av fullständighet-

eller där trans ses som en del av HBTQ).

2. I den mån ett svar innehåller ett värderande omdöme, är i så fall värderingen positiv

eller negativ?

I svaren har vi alltså sökt efter de två faktorerna ”beskrivning av trans(personer)” och

”värdering av trans(personer)”. Svaren passar olika bra för vårt ändamål. Somliga är otydliga

eller flertydiga, somliga är underspecificerade ur vår synpunkt, somliga innehåller enbart

beskrivning eller enbart värdering, ett litet antal är inadekvata ur vår synpunkt genom att de

helt uppenbart inte syftar på transföreteelsen osv. Svaren är vad de är: de svarandes

associationer. Den alldeles övervägande delen är emellertid tydliga beträffande det vi söker.

De nedanstående sammanställningarna av resultaten är ordnade efter kön och ålder, två

faktorer som visat sig relevanta för stora delar av hela undersökningen, dvs även för de delar

som innebär ställningstagande till förelagt material. Sammanställningarna kommenteras kort

med avseende på vad de innehåller.

Sammanställning av resultaten för faktorn ”Beskrivning” i de 856 öppna svaren

Det viktigaste som sammanställningen (se tab. 1) visar är att hela 618 av de 856 svaren

(72,2%) innehåller en beskrivning som klassificerats som ”rätt” enligt de kriterier som anges

ovan under pkt 1. Som ”fel” har 74 (8,6 %) av svaren bedömts. De är tydligt felaktiga inom

ramen för hbtq-området. De allra flesta innehåller karakterisering som sexuell läggning eller

homosexualitet, i några fall som psykisk sjukdom. Resterande 164 svar fördelar sig på fall
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som inte innehåller någon beskrivning utan endast en värdering eller som i förhållande till

vårt specifika sökintresse är oklara, diffusa, neutrala (t.ex. ”inget särskilt”, ”människa ”),

otolkbara eller inadekvata (däribland ett antal felstarter, tolkning av trans som ”sovande” och

liknande).

I den stora gruppen av beskrivningar som bedömts som rätt är det en påfallande stor mängd

som innehåller definitionen av en transperson i den etablerade formuleringen ”en person

vars könsidentitet inte stämmer överens med det kön den tilldelats vid födseln”. Detta är en

förbluffande men givetvis ytterst glädjande omständighet som är ett tecken på att korrekt

kunskap om trans är vida spridd.

Kvinnor har något fler fall av rätt beskrivning (353 av totalt 457, dvs 77,2 %) och betydligt

färre fall av fel beskrivning (14 av 457, dvs 3,1 %) än män. För de senare är siffrorna 265 rätt

av 399 (66,4 % ) och 60 fel av 399 (15 %). Av de 60 felaktiga beskrivningarna faller hälften,

30 stycken (50 %), på män i åldersgruppen 65-79 år och endast 7 (11,7 %) på män i

åldersgruppen 18-29 år. Fördelningarna, både mellan könen och mellan åldersgrupperna hos

männen, stämmer bra överens med hur det ser ut i hela undersökningen och kan därför

också ses som ett tecken på att undersökningens metod att ta ställning till givna alternativ är

tillförlitlig.

Sammanställning av resultaten för faktorn ”Värdering” i de 856 öppna svaren

I förhållande till faktorn beskrivning är det ett lågt antal, 200 (23,4 %) av de 856 svaren som

innehåller en värdering (se tab. 2), antingen ensam eller i samband med en beskrivning. Två

tredjedelar av de 200 svaren, 134 stycken (67,0 %), innehåller en positiv värdering mot en

tredjedel, 66 stycken (33,0 %), med en negativ.

Det är även här en skillnad mellan kvinnors och mäns svar. Av de 457 kvinnorna ger 94 (

20,6 %) uttryck för en positiv värdering och 9 (2,0 %) för en negativ. Av de 399 männen ger

40 (10,0 %) uttryck för en positiv värdering och 57 (14,3 %) för en negativ. Av de 40 svaren

från män som innehåller en positiv värdering faller nästan hälften, 16 stycken (40,0 %), på

män i åldersgruppen 18-29 år.
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Slutkommentar

Den fördjupade undersökningen av de 856 svaren på den öppna frågan vad paneldeltagaren

tänker på när den hör orden trans och transpersoner gäller i vad mån det går att få en

uppfattning om den svarandes kunskap om och inställning till trans och transpersoner ur

dem. Den spontana associationen kan givetvis gå åt väldigt många olika håll men

förhoppningen är att kunna utvinna omfattande information om de två faktorerna kunskap

och inställning.

Undersökningen visar att den övervägande delen, 72,2%, av de 856 svarande ger en

beskrivning av trans /transpersoner som klassificeras som ”rätt” enligt kriteriet att

beskrivningen är placerad inom området för trans eller att trans ses som en del av

HBTQ-området. En liten andel av beskrivningarna, 8,64 %, klassificeras som ”fel”. De allra

flesta av de felaktiga beskrivningarna består i att trans karakteriseras som en sexuell

läggning, i somliga fall som homosexualitet.

En mycket mindre andel av de 856 svarandena (23,4%), ger uttryck för en värdering,

antingen ensamt eller i förbindelse med en beskrivning. Därav är två tredjedelar positiva och

en tredjedel negativ.

Både vad gäller ”rätt” beskrivning och positiv värdering har gruppen kvinnor, oavsett ålder,

högre värden än män, särskilt än äldre män. Skillnaderna i absoluta tal är inte speciellt stora

men de finns där och bildar ett tydligt mönster.

Ett påfallande stort antal av svaren innehåller fullt korrekta definitioner av begreppen trans

och transpersoner med användning av vedertagen terminologi. Detta tyder på att

kunskapsnivån är hög hos många i svarandepanelen. Ett annat positivt tecken är att en

eventuell föreställning om att transpersoner skulle bilda en grupp för sig och den övriga

befolkningen en annan grupp motsägs av det faktum att åtskilliga svarande ger direkt uttryck

för solidaritet med oss och att flera uppger sig ha en transperson i familjen eller

bekantskapskretsen. Ett kuriöst faktum är att en person som kommentar till frågan om

varifrån den hade sin kunskap om trans anger sin yrkesverksamhet som kirurg vid en klinik

som utför könsbekräftande operationer. En slutsats av dessa förhållanden är att det kan vara

dags att fundera över vårt s.k. utanförskap och ge upp ett vi-och-dom-tänkande.

En tredjedel uppger att de har en liten kunskap om trans

Hur stor eller liten kunskap skulle du säga att du har om Trans?

Största andelen uppger sig ha varken stor eller liten kunskap om trans, med en viss

övervikt mot liten kunskap. Detta varierar dock tydligt med ålder: kunskapen uppges

vara högre bland yngre (18-29 år) och lägre bland äldre (60-79 år). Kvinnor uppger

sig ha något högre kunskap än män. Svarande som uppgivit sig vara troende svarar i

högre utsträckning att de har högre kunskap än de som uppgivit sig vara mindre

troende.
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Nyhetsmedier och TV de två främsta källorna till kunskap

Var har du främst fått kunskap om Trans? Ange max tre svarsalternativ

Nyhetsmedier och TV är de två främsta källorna till kunskap bland de svarande. Unga

(18–29 år) svarar i högre utsträckning än de äldre åldersgrupperna att de främst fått

kunskap om Trans via sociala medier.

Kvinnor uppger i högre utsträckning än män att de främst fått sin kunskap om Trans

via TV och sociala medier.

Det syns inga större skillnader mellan grupper i avseende på religiositet, födelseland

och utbildningsnivå.
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Har du sett/hört/läst något om Trans från någon/något av följande under de

senaste 12 månaderna?

De svarande uppger att de har sett, hört eller läst något om Trans under de senaste 12

månaderna i TV och nyhetsmedier, dvs. i samma källor som toppade frågan “Var har

du främst fått kunskap om Trans?“

Det syns inga större skillnader mellan kvinnor och män beträffande denna fråga

däremot syns relativt stora skillnader mellan äldre (60-79 år) och yngre (18-29 år).

Äldre uppger i högre utsträckning att de sett, hört eller läst något om Trans på radio,

nyhetsmedier och i böcker. Yngre uppger sig däremot i högre utsträckning ha hört,

sett eller läst något om Trans i många andra kanaler, framförallt i sociala medier, i

bloggar och i material från olika ideella föreningar. De yngre svarar även i högre

utsträckning att de hört, sett eller läst något om Trans från vänner och familj.

Skillnaden mellan äldre och yngre avspeglar med stor sannolikhet den allmänna

skillnaden i medievanor mellan de båda grupperna.

Tydligast skillnad syns mellan grupper med olika utbildningsnivå. Personer med

eftergymnasial utbildning uppger genomgående att de har sett, hört eller läst något

om Trans under de senaste 12 månaderna i samtliga kategorier förutom bloggar och

andra forum på internet.

HBTQ-event och ideella organisationer bedöms som mest

tillförlitliga

Hur bedömer du tillförlitligheten i informationen om Trans du har fått via följande

kanaler?

(De som uppgivit att de sett/hört/läst något från respektive källa på föregående fråga

fick denna fråga om respektive källas tillförlitlighet)
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(Antalet intervjuer: De som uppgivit att de sett/hört/läst något från respektive källa på föregående fråga fick

denna fråga om respektive källas tillförlitlighet.)

Intressant nog bedömer de svarande inte att deras främsta kunskapskällor, dvs. TV

och nyhetsmedier, är de mest tillförlitliga.

Högst tillförlitlighet bedöms information om Trans från olika HBTQ-event såsom

Pride och ideella organisationer ha bland de svarande. Information i sociala medier

och på bloggar bedöms ha lägst tillförlitlighet. Ett tankeväckande resultat är att

endast 34 procent av de svarande placerar TV i klassen ”stark tillförlitlighet” mot över

50 procent vad gäller övriga nyhetsmedier och över 60 procent vad gäller Pride och

ideella organisationer.

Kvinnor och personer med en eftergymnasial utbildning anger generellt sett en högre

tilltro till samtliga källor. Bland olika åldersgrupper är det mer blandat. Unga (18-29

år) uppger en något högre tilltro till sociala medier, HBTQ-event och ideella

organisationer medan äldre (60-79 år) uppger en högre tilltro till familj/släkt och

nyhetsmedier.

Var femte uppger att de vet någon i sin bekantskapskrets som

är trans

Vet du någon i din bekantskapskrets som ingår i HBTQ*-gruppen?

*Homosexuell, Bisexuell, Trans eller Queer

Sammantaget uppger drygt var femte (22 procent) att de vet någon som är Trans i sin

bekantskapskrets. Drygt hälften (53 procent) uppger att de vet någon som på annat

sätt ingår i HBTQ-gruppen.

Det syns inga stora skillnader mellan undergrupperna. Grupperna kvinnor, unga och

personer med eftergymnasial utbildning uppger dock i högre utsträckning än män

och äldre personer att de vet någon som är Trans eller på annat sätt ingår i

HBTQ-gruppen.

14



FPES kommentar: Kunskap är förebyggande mot fördomar. Med tanke på att de

flesta transpersoner inte lever öppet så är det en hög siffra när 22 procent av panelen

känner någon i bekantskapskretsen som är transperson. Tyvärr finns ingen

information om närhetsgraden i relationen. Att minst 53 procent känner till någon

som på annat sätt hör till HBTQ-gruppen är också en hög siffra och ett viktigt faktum.

En dryg tredjedel tror att det finns 50.000 – 100.000

transpersoner i Sverige

Hur många transpersoner tror du det finns i Sverige idag?

Skattningen av hur många transpersoner det finns i Sverige idag varierar stort.

Nästan fyra av tio svarar att antalet transpersoner i Sverige idag är runt 10.000 eller

färre. Samtidigt skattar nästan hälften antalet transpersoner till 50.000 eller många

fler än så.

Kvinnor och unga uppger högre skattningar av antalet transpersoner i Sverige än

männen och de äldre.

FPES kommentar: Den etablerade kunskapen är att 0,5 till 1 procent av en befolkning

är trans i något avseende. För Sverige utgör det mellan 50.000 och 100.000

personer. Vetskapen om detta är dock föga spridd vare sig hos allmänheten, medier

eller ens inom gruppen transpersoner. I hur hög grad enkätsvaren är baserade på

kunskap resp. gissning går inte att säga eftersom ingen fråga ställdes om bakgrunden

för svaret.

Sammanfattande kommentar till Del 1 (FPES Text)

Den första delen av enkäten handlar om de tillfrågades kunskap om trans i olika

avseenden. Kunskapen måste glädjande nog sägas vara övervägande god (även om

panelen själv inte verkar anse det).

Den inledande öppna frågan vad man tänker på när man hör orden trans och

transperson besvarades av 856 av de 1000 personerna i panelen. Det innebär att

144 personer, 14,4 procent, valde att inte skriva något alls. Varför de inte skrev något

går förstås inte att veta. Andelen som i fortsättningen svarade med alternativet

”Tveksam, vet ej” vid ställningstagande till olika svarsalternativ är i regel något lägre,

ofta omkring 7 till 12 procent men vid vissa frågor betydligt högre. Tveksamhet inför

svarsalternativ kan naturligtvis bero på att man har vissa förbehåll eller är genuint

osäker. Därför är det nog inte möjligt att den vägen förklara bortfallet vid den öppna

frågan.

FPES har gjort en egen analys av svaren på den öppna frågan (de siffror som

presenteras i analysen kommer alltså inte från Kantar Sifo): Av de 856 som besvarade

den öppna frågan gav den alldeles övervägande delen, omkring 85 procent, uttryck

för en neutral eller positiv, i åtskilliga fall mycket positiv inställning. Endast 7,7

procent, 66 personer, uttryckte sig negativt och 8,6 procent,74 personer, beskrev

trans på ett sakligt oriktigt sätt som en typ av sexuell läggning, oftast homosexualitet.

En liten grupp svarande, 3,7 procent, 32 personer, svarade med något som inte är

relaterat till trans utan är helt inadekvat. Det rör sig om otolkbara yttranden (8
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stycken), enstaka tangentnedslag, uppenbara misstolkningar av uppgiften och

liknande. I inget fall gick det att tolka det inadekvata svaret som avståndstagande

från uppgiften, något som annars är känt från enkäter med öppna frågor i litet

känsliga ämnen. Svaren på den öppna frågan om associationer till orden trans och

transpersoner är alltså positiva hos panelens stora majoritet. Men den egna faktiska

kunskapen om trans bedöms som ganska låg. Man skulle kunna se det som att

panelen ger uttryck för en hög grad av kritisk självinsikt vilket kan ses som positivt.

Man vet att man inte vet. När det i undersökningens andra del ställs några specifika

frågor om vad trans är visar det sig emellertid att de faktiska kunskaperna åtminstone

vad gäller de frågorna är bättre än vad självskattningen låter påskina. Yngre uppger

sig ha något högre tanke om sina kunskaper än äldre och kvinnor något högre än

män. I alla händelser ger det faktum att man anser sig ha begränsade kunskaper

anledning att dra slutsatsen att det kontinuerliga informationsarbetet gentemot

allmänheten måste fortsättas.

Den kunskap man har härstammar från en mängd olika källor som har litet olika

fördelning mellan olika grupper av de svarande. Föga överraskande uppger yngre

personer (18-29 år) ha sina kunskaper mer från sociala medier, medan äldre (60-79

år), särskilt äldre män, har sina mer från konventionella nyhetsmedier. Ett intressant

resultat är den olika grad av tillförlitlighet som de svarande tillskriver sina källor.

Deras främsta kunskapskällor, dvs nyhetsmedier och TV (definierat som serier,

filmer, kanaler, dokumentärer), anges inte som de mest tillförlitliga när det gäller

information om trans. Det är istället källor som Pride, andra HBTQ-event samt

ideella organisationer, dvs. vi. Lägst tillförlitlighet tillskrivs sociala medier och

bloggar. TV(definierat som ovan) placeras i klassen ”stark tillförlitlighet” av endast 34

procent av de svarande mot över 50 procent vad gäller nyhetsmedier och över 60

procent för Pride och ideella organisationer. Här finns slutsatser att dra.

När det gäller de tillfrågades kännedom om konkreta transpersoner, dvs om de själva

känner till någon i sin bekantskapskrets och hur många transpersoner de tror det

finns i Sverige så uppkommer en intressant bild.

Av de svarande uppger 22 procent att de känner till någon transperson i sin

bekantskapskrets. Siffran är mycket högre för yngre (18-29 år: 28 procent) än för

äldre (60-79 år: 16 procent).

FPES kommentar: Kunskap är förebyggande mot fördomar. Med tanke på att de

flesta transpersoner inte lever öppet så är det en hög siffra när 22 procent av panelen

känner någon i bekantskapskretsen som är transperson. Tyvärr finns ingen

information om närhetsgraden i relationen. Att minst 53 procent känner till någon

som på annat sätt hör till HBTQ-gruppen är också en hög siffra och ett viktigt faktum.

Tendensen bland allmänheten är ju att se HBTQ som en sammanhållen gruppering

varför man kan tänka sig en förhöjning av medvetenheten om trans även den vägen.

Tillsammans med de positiva och till övervägande delen sakligt korrekta

associationerna till orden trans och transperson i den inledande öppna frågan tyder

detta på att man vet att HBTQ-personer (inkl. trans) är en speciell grupp. Det finns

därmed en god förutsättning att sprida kunskap om transpersoners situation. Man

vet att vi finns.

Men skattningen av hur många transpersoner som finns i Sverige idag visade – som

väntat – på en stor osäkerhet. Här behöver alltså informationen förstärkas.
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Avslutningsvis: De svarande visar god kunskap om vad trans är och man är medveten

om den information om trans som sprids från olika typer av kunskapskällor.

Gradskillnader som finns mellan olika delgrupper i panelen är relaterade till kön,

ålder och utbildning. Kvinnor, yngre (18-29 år) och personer med eftergymnasial

utbildning är som grupper i regel något bättre orienterade än män, äldre (60-79 år)

och personer utan eftergymnasial utbildning. Däremot spelar faktorerna

ursprungsland och religiositet en synnerligen liten roll i den panel om 1000 personer

som tillfrågats.

Del 2 Attityder till trans och transpersoner

Tre av fyra anser att transpersoner påverkas av

missuppfattningar

I vilken grad tror du att transpersoner påverkas av följande i Sverige idag?

Framförallt tror de svarande att okunnighet och missuppfattningar påverkar

transpersoner idag i Sverige, följt av känslomässiga och religiösa fördomar. Det

område som de svarande i lägst utsträckning tror påverkar transpersoner är

bristande skydd i lagstiftningen.

Kvinnor tror i högre grad att transpersoner påverkas av samtliga angivna faktorer än

vad män tror.

Unga (18-29 år) tror i högre utsträckning än andra ålderskategorier att transpersoner

påverkas av utfrysning och brist på skydd i lagstiftningen och att de har svårare att

acceptera sig själva eller bli accepterade av sina närmaste. Svarande i ålderskategorin

30–44 år tror att transpersoner i högre grad påverkas av okunnighet och

missuppfattningar samt känslomässiga fördomar än svarande i andra

ålderskategorier.

Liksom gruppen kvinnor tror gruppen med eftergymnasial utbildning i högre grad än

de som inte har sådan att transpersoner påverkas av samtliga angivna faktorer.
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Fyra av fem ser det som en rättighet att vara Trans

I vilken utsträckning instämmer du i följande påståenden?

En majoritet av de svarande instämmer i följande påståenden:

● Det finns transpersoner av alla kön

● Det bör vara en rättighet att vara transperson

● Transpersoner får vara som de vill så länge de inte begår brott eller oetiska

handlingar

● Det finns transpersoner som inte har för avsikt att göra könsbekräftande

medicinska åtgärder (hormoner, operationer).

Dessa påståenden gäller den kunskap och inställning den svarande själv har.

Det omvända förhållandet gäller beträffande vad de svarande tror om andra

människors inställning till påståendena om samhällets acceptans, välvillighet och

folks benägenhet att säga ifrån om någon beter sig kränkande mot en transperson. En

majoritet av de svarande tror att folk i allmänhet inte instämmer i dessa påståenden.

Bilden är emellertid något splittrad både vad gäller kunskap och inställning.

Kvinnor uppger i högre grad än män att det bör vara en rättighet att vara transperson

och att det finns transpersoner som inte har för avsikt att göra könsbekräftande

medicinska åtgärder.

Svarande med eftergymnasial utbildning tror i något högre utsträckning än de utan

sådan utbildning att det finns transpersoner som inte har för avsikt att göra

könsbekräftande medicinska åtgärder.

Grupperna män och unga (18 – 29 år) uppger i högre utsträckning än andra grupper

att folk i Sverige accepterar transpersoner, att samhället i sin helhet har en välvillig

inställning till Trans och att folk överlag skulle säga ifrån om de uppfattade att någon

var kränkande mot en transperson.
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Knappt två av tre ser Trans som en variant av könsidentitet

I vilken utsträckning instämmer du i följande påståenden?

Trans är:

Det påstående som det finns störst stöd för bland de svarande, framförallt bland

kvinnor och personer med eftergymnasial utbildning, är att Trans är en variant av

könsidentitet.

Även för påståendet “naturlig variation” gäller att det är kvinnor och personer med

eftergymnasial utbildning som instämmer i högre grad.

Att Trans är något man föds med råder det störst osäkerhet kring bland de svarande

näst följt av påståendet om att Trans är en form av homosexualitet.

Unga (18–29 år) uppger i lägst utsträckning att Trans är något man föds med. Det är

också de unga som instämmer i högre grad att Trans är möjligt att bota jämfört med

övriga åldersgrupper. Detta är dock det påstående som tillsammans med påståendet

om att Trans skulle vara en sjukdom som har lägst stöd bland de svarande totalt sett.

FPES kommentar: Uppenbarligen behöver vi nå fram bättre med informationen om

vad trans är och inte är.

En majoritet anser att inställningen till Trans är mer positiv nu

Hur tror du att den allmänna inställningen är till följande grupper* jämfört med

för 10 år sedan?

*homosexuella, bisexuella, trans, queer

En stor majoritet (83 procent resp. 75 procent) tror att den allmänna inställningen till

homosexuella och bisexuella blivit mer positiv de senaste 10 åren. För grupperna

trans och queer tror en lägre andel (54 procent resp. 49 procent ) att den allmänna

inställningen blivit mer positiv.
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Sett till kön och ålder syns inga tydliga systematiska skillnader. De äldsta i

undersökningen anser dock att den allmänna inställningen till homosexuella,

bisexuella och queer inte blivit positivare i samma grad som de yngre.

Beträffande födelseland, religiositet och utbildningsnivå syns inga stora systematiska

skillnader i uppfattningar. Svarande med en eftergymnasial utbildning anser i något

högre utsträckning att allmänheten är mer positiv till homosexuella, bisexuella, queer

och trans nu jämfört med för 10 år sedan.

Många olika faktorer påverkar uppfattningen om Trans

Vad av följande har påverkat din uppfattning om Trans i störst utsträckning? Max

två svarsalternativ

Framförallt är det vänner och bekanta samt populärkultur som de svarande tror

påverkat deras uppfattning om Trans.

Kvinnor och unga har i större utsträckning fått sin uppfattning om Trans påverkad av

innehåll från populärkulturen jämfört med andra grupper av de svarande.

De äldsta svarande i undersökningen (60-79 år) uppger i högre utsträckning att deras

uppfattning om Trans påverkats av nyhetsrapportering jämfört med de yngsta (18-29

år), 31 procent gentemot 11 procent.
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Svarande som är utrikesfödda uppger i högre utsträckning att deras uppfattning om

Trans påverkats hemifrån via uppväxt och uppfostran jämfört med de som är födda i

Sverige, 22 procent mot 15 procent.

Svarande med en eftergymnasial utbildning uppger i högre utsträckning att samtliga

föreslagna faktorer har påverkat deras uppfattning om Trans än svarande utan

eftergymnasial utbildning som svarar tveksam, vet ej i en högre utsträckning.

Personer som instämmer i att de är religiösa/troende uppger i högre utsträckning att

deras uppfattning om Trans påverkats av religiös och politisk övertygelse, 12 procent

respektive 10 procent mot 1 procent respektive 6 procent för dem som uppger sig vara

troende i låg grad. Det är dock inte det vanligaste, utan precis som för övriga grupper

ses vänner, bekanta och populärkultur som de främsta påverkanskällorna.

Sammanfattande kommentar till Del 2 (FPES text)

Ett genomgående drag är att en övervägande del av de svarande har en positiv inställning till

trans och transpersoner i olika avseenden. Det finns emellertid vid varje delfråga en liten

andel svarande med negativ inställning (ca 3 till 7 procent) och likaså en liten andel som

svarar ”tveksam, vet ej” (ca 7-15 procent). Svarskategorin ”neutral”, dvs de som inte

instämmer vare sig i låg eller hög grad i det gjorda påståendet utnyttjas också – i olika grad

vid olika frågeställningar –, oftast av ca 15 procent men i några fall av mellan 20 och

30 procent och i något fall av över 40 procent.

Alla svarsbilder i attityddelen är viktiga och ger anledning till tolkningar och spekulationer av

olika slag men några förtjänar att framhävas särskilt:

● Hela 77 % anser att det bör vara en rättighet att vara trans och att transpersoner får

vara som de vill så länge de inte begår brott eller oetiska handlingar. Tveksamhet till

detta anges av 7 % och negativ inställning i olika grad anges av 3-8 %. En neutral

värdering anges av 7-10 %.

● Vad gäller tankar om andras inställning till transpersoner så förhåller sig panelen

ganska sval. Bara 22-28 % instämmer i hög utsträckning i påståendet att folk i Sverige

accepterar transpersoner eller att samhället i sin helhet har en välvillig inställning.

Över 40 % anger här en neutral värdering av påståendena och 20-30 % instämmer i

låg utsträckning.

● När de svarande ombads ta ställning till en rad påståenden om vad trans är, fick de

mer neutrala påståendena “variant av könsidentitet, naturlig variation, något man

föds med” relativt höga siffror för grad av instämmande (resp. 62 %, 52 %, 44 %),

medan de negativa, från ”sexuell avvikelse, onaturlig, sjukdom” till ”möjlig att bota”,

fick mycket låga siffror (resp. 13 %, 11 %, 3 %, 3 %). Det var genomgående relativt

höga siffror i kategorin ”tveksam,vet ej” – för några påståenden 14-17 %, 22-28 %.

● Endast litet drygt hälften av panelen (54 %) anser att inställningen till trans är

positivare nu än för tio år sedan. För inställningen till homosexuella är motsvarande
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siffra 83 %. Skillnaden är intressant och kan ge upphov till spekulationer i olika

riktningar.

22




