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Abstrakt 
Följande arbete är ett illustrativt, grafiskt bokprojekt om att vara transperson i Sverige. 
Projektet omfattar den problematik som ofta uppstår när transpersoner rör sig i det 
heteronormativa rummet, baserat på en biologisk tvåkönsnorm. Resultatet är en bok i 
pixiformat med titeln Boo, vilken dag!, om den ickebinära transpersonen Boo som vi får 
följa en dag från morgon till kväll. Under dagen stöter Boo på olika scenarion och 
frågor, hämtade från verkligheten, som begränsar livsutrymmet för hen som trans. 
Syftet är att projektet ska ge en inblick i hur det är att vara transperson i Sverige idag 
och att få läsaren att reflektera över vilken typ av frågor vi ställer, hur och varför vi 
ställer dem. 

Abstract 
The following project is an illustrative book project about life as transgender in Sweden. 
The project touches the problematic situations that often occur in everyday life for 
transgender people in heteronormative spaces, based on the norm of two biological 
sexes. The result is a ”pixi book” about Boo, a non-binary trans person, during a typical 
day in their life. During the day Boo faces several different scenarios and questions, 
based on real events, resulting in a limitation of life quality and living space. The 
purpose with the project is to give insight in what it is like to live as trans in Sweden 
today, and to make the reader aware of what kind of questions we ask, how and why we 
ask them. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Antalet personer som söker vård för könsdysfori, känslan av att kroppen inte stämmer 

överens men den upplevda könsidentiteten, ökar över hela världen hos både vuxna och 

yngre. Remissantalet för barn och unga i Sverige ökar 

med cirka 100 procent – varje år.1 Orsaken är okänd 

men troligt är att den dels beror på en ökad kunskap 

och tillgänglighet för vård, men också en ökad 

öppenhet generellt för frågor som rör kön och identitet 

i samhället, vilket gör att allt fler unga utforskar sin 

könsidentitet som en del av identitetsutvecklingen.2 

Den 1 juli 2013 ströks steriliseringskravet för personer 

som önskar byta juridiskt kön, något som också kan ha 

bidragit till att allt fler nu söker vård. Den snabba 

ökningen resulterar dock i att vården inte hänger med – 

resurserna räcker inte till och väntetiderna blir långa.  

 Jag har valt att göra mitt examensarbete kring transpersoners hälsa och 

ohälsa då det finns mycket kvar att förbättra inom området. När vårdens resurser inte 

hänger med blir det extra viktigt att öka kunskapen hos andra instanser i samhället. Mitt 

intresse för hållbar utveckling ligger främst inom den sociala sektorn, och som grafisk 

designer vill jag utforska våra normer kring kön och genus och sprida kunskap om hur 

det påverkar människors, och framförallt transpersoners, vardag. Bara en minoritet av 

dessa känner nämligen att de kan leva helt i enlighet med sin könsidentitet. Många lever 

med psykisk ohälsa i form av tankar på självmord och självmordsförsök, påverkat av 

livsvillkor som kränkande behandling och våld.3 Genom att synliggöra området går jag 

in med förhoppningen att förutsättningarna för en tryggare vardag kan förbättras, vilket 

i sin tur kan öka livsutrymmet och levnadsstandarden för transpersoner. 

 

                                                
1 Frisén, Louise, ”Kraftig ökning av könsdysfori bland barn och unga”, Läkartidningen 
2017;114: EFMY 
2 Ibid. 
3 Hälsans och hälsans bestämningsfaktorer för transpersoner: en rapport om hälsoläget bland 
transpersoner i Sverige, Folkhälsomyndigheten, Solna, 2015, s. 12 

Fig.1: Diagram från Läkartidningen 
2017;114: EFMY. 
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1.2 Mål och syfte 

Syftet med projektet är att ge en inblick i hur det är att vara transperson i Sverige idag. 

Jag vill synliggöra gruppen och visa hur många av de situationer och miljöer vi möter 

dagligen, som många tar för givet och passerar utan större reflektion, kan ha en 

avgörande roll för transpersoners fysiska och psykiska hälsa. Målet är att sammanställa 

en mindre bok med illustrationer av de vardagssituationer, innehållande ”onödiga” 

frågor och kommentarer, som anses begränsa livsutrymmet hos den som är trans. Jag 

vill skapa en möjlighet hos läsaren att reflektera över vilken typ av frågor vi ställer och 

varför vi ställer dem. 

 

1.3 Problemområde 
Problemområdet omfattar transpersoner i Sverige. Jag använder mig av begreppet 

transperson enligt RFSLs begreppsordlista där transperson används som ett 

paraplybegrepp med många undergrupper. En transperson är en person som inte alls 

eller delvis inte identifierar sig med det kön den fått tilldelat vid födseln.4 Den som inte 

följer rådande normer för hur en person med ett visst juridiskt kön ska vara kan också 

vara transperson, förutsatt att personen själv identifierar sig som det. Det går att vara 

trans på många olika sätt. Ordet trans är latin för ”överskridande”. Personer som 

identifierar sig med det kön de tilldelades vid födseln kallas cis, som istället betyder ”på 

samma sida”.5 

 Med transsexuell eller transsexualism avser jag istället den medicinska 

diagnos som krävs för att få tillgång till nytt juridiskt kön och/eller underlivskirurgi. 

Diagnosen transsexualism kan endast fås under eget medgivande och kräver en 

utredning hos ett könsidentitetsutredningsteam. I Sverige finns utredningsteam i Lund, 

Alingsås, Linköping, Uppsala, Stockholm och Umeå. Transsexualism har inget med en 

persons sexuella läggning att göra; en transsexuell person kan vara hetero, bi, pan, 

asexuell eller homo.6 

 

1.6.1 Väntan 

Den kraftiga ökningen av remisser till utredningsteamen i Sverige resulterar i långa 

väntetider. Hos de flesta team krävs att remissen skickas av en psykiatriker, vilket 

                                                
4 http://www.rfsl.se/hbtq-fakta/hbtq/begreppsordlista/ 
5 Ibid. 
6 Ibid. 
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betyder att många av de som står i kö redan väntat flera månader på en kontakt hos 

psykiatrin innan remissen ens kommit iväg.  

 Enligt vårdgarantin har du rätt att träffa en specialistläkare inom 30 till 90 

dagar beroende på var i landet du bor. Gia Annermarken från Malmö fick svaret ”Du 

kommer att bli kallad inom 9-12 månader” när remissen, efter många rundor hos 

vårdcentral och psykiatri, till slut kommit iväg.7 Gia är bara en av alla som väntat och 

som transperson kan du inte räkna med någon vårdgaranti, menar hon:  

 

”Att vara transperson i Sverige innebär i stort att vänta. Du ska vänta på din första 

kallelse till vården. Du ska vänta på att bli bedömd av olika läkare. Du ska vänta i 

ett-två år i en ”living experience.”8 

 

Du ska vänta på nästa kallelse. Och nästa. Du ska vänta på effekter av 

hormonbehandling, att bli accepterad av andra i ditt valda pronomen, vänta i 

operationsköer och läkeprocesser.  

 Väntan tas också upp i Signe Bremers avhandling Kroppslinjer: kön, 

transsexualism och kropp i berättelse om könskorrigering. Bremer tar här upp den tid 

som kan bestå av dagar, veckor, månader eller år, innan en person landat i sitt beslut och 

samlat mod att söka hjälp för transsexualism. Den person som redan väntat så länge har 

därför en begränsad förmåga att stå ut med ytterligare väntan när den till slut kommer i 

kontakt med vården.9 För att tydliggöra detta refererar Bremer till Anita Backman som 

menar att du som transperson ofta väntar på flera saker samtidigt och på många olika 

sätt. Oavsett hur du väntar eller hur sällan du reflekterar över den, präglas den enligt 

Backman ”ofrånkomligen av kulturella normer, värderingar, föreställningar och ideal”. 
10 

Signe Bremer liknar transpersoners väntan med väntan för asylsökande. 

Båda innefattar konfrontationer med en statlig myndighet vars makt blir livsavgörande 

för människors vardag.111 Drömmar om att leva, att skapas som juridiskt erkända 

                                                
7 Annermarken, Gia Willow Alexa, ”Nu har vi transpersoner inte tid att vänta på vården längre”, 
http://www.svt.se/edit/nu-har-vi-transpersoner-inte-tid-att-vanta-pa-varden-langre/ 
8 Ibid. 
9 Bremer, Signe, Kroppslinjer: kön, transsexualism och kropp i berättelser om könskorrigering, 
Makadam, Diss. Göteborg: Göteborgs universitet, 2011, Göteborg, 2011, s. 72 
10 Bremer, Signe, s. 75 
11 Bremer, Signe, s. 76 
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personer, ligger tillsammans i händerna på den svenska statens biopolitiska reglering av 

kroppar och liv.12 Den som lever i enlighet med det juridiska kön den tillskrevs vid 

födseln behöver dock aldrig ansöka om den svenska statens tillåtelse att fortsätta leva i 

den könsroll som följer. Det är först när vi motsätter oss normen som särskilda åtgärder 

tillsätts, och för att passera måste vi först uppfylla kraven. 

 

1.4 Problemområdets avgränsning 
Problemområdet avgränsas till kommentarer och situationer i vardagen som begränsar 

transpersoners livsutrymme. 

 

1.5 Frågeställning 
Hur kan jag som grafisk designer gestalta hur det är att vara transperson i Sverige idag? 

Hur kan jag sprida kunskap om hur en som medmänniska i samhället kan agera som en 

bättre allierad för att förbättra livsvillkoren för transpersoner? 

 

2 Teori och metod 

2.1 Teori 

Folkhälsomyndighetens studie Hälsan och hälsans bestämningsfaktorer för 

transpersoner - en rapport om hälsoläget bland transpersoner i Sverige från 2015 visar 

att psykisk ohälsa är vanligt förekommande bland transpersoner. Studien baseras på 

enkätsvar från 800 deltagare vilket gör det till den mest omfattande hittills. Många av 

respondenterna uppger psykisk ohälsa i form av tankar på självmord, och resultatet 

tyder på att det främst är livsvillkoren som påverkar hälsans förutsättningar, så som 

kränkande behandling, diskriminering, våld och lågt förtroende för 

samhällsinstitutioner.13 Den del av studien som handlar om just livsvillkor berättar att 

över hälften av de tillfrågade minst en gång under de senaste tre månaderna blivit utsatta 

för kränkande behandling eller bemötande, vilket är nästan tre gånger högre än för 

befolkningen i allmänhet, baserat på HLV.14 Vanligast var att utsättas för kränkande 

behandling av en okänd person, totalt 35 procent, därefter av en nära anhörig med hela 
                                                
12 Ibid. 
13 Folkhälsomyndigheten, s. 12 
14 Folkhälsomyndigheten, s. 30 
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21 procent. Andra vanligt förekommande svar var av personer på internet, vänner och 

bekanta, arbetskamrater och personal inom sjukvården. Respondenternas könsuttryck 

var den främsta anledningen till att de utsattes för kränkande behandling (48 procent), 

följt av kön (31 procent), sexuell identitet (22 procent) och utseende (15 procent).15 

 

2.6.1 Inom vården 

Även vården som är till för att hjälpa visar sig ibland bristfällig. Många transpersoner 

avstår från att söka vård, transrelaterat eller ej, på grund av oro för att bli dåligt bemötta 

eller på grund av tidigare erfarenheter då de blivit det. I Folkhälsomyndighetens studie 

från 2015 svarade 40 procent att de skjutit upp att söka vård på grund av oron att bli 

dåligt bemött. En tredjedel har träffat vårdpersonal som velat hjälpa till men som saknar 

nödvändig kunskap om transfrågor, och nästan lika många svarade att de själva behövt 

utbilda personalen om sin transerfarenhet för att kunna få rätt hjälp.16  

 

2.6.2 Att passera 

I det offentliga rummet finns det alltid en risk att som transperson krocka med 

samhällets heteronormativa förväntningar på två kön. Toaletter, badhus och butiker är 

exempel på platser där problem kan uppstå för den som inte följer denna norm.17 Hur 

väl en kan röra sig i det offentliga rummet beror till stor del på hur väl en passerar. 

Gustav, en av de intervjuade i RFSL Ungdoms intervjustudie ”Är du kille eller tjej?”, 

om unga transpersoners livsvillkor, berättar om hur han under en period gick in på 

damtoaletten men möttes av skrikande tjejer som sa ”Vad fan gör du här?”. Hans val 

blev då att antingen gå ut igen, glad över att passera som man, eller kränka sig själv 

genom att bevisa för tjejerna att han själv hade kvinnliga kroppsattribut. Gick Gustav 

istället in på herrtoaletten bar han på en rädsla att utsättas för våld om han inte skulle 

råka passera.18 Folkhälsomyndighetens studie, som nämnts tidigare, bekräftar också 

problematiken i det offentliga och halvoffentliga rummet: totalt 65 procent av 

deltagarna svarade att de, av rädsla för att för att bli dåligt behandlade eller 

diskriminerade på grund av sin transerfarenhet, avstått från olika aktiviteter de senaste 

                                                
15 Folkhälsomyndigheten, s. 31 
16 Folkhälsomyndigheten, s. 44 
17 Darj, Frida & Nathorst-Böös, Hedvig, Är du kille eller tjej?: en intervjustudie om unga 
transpersoners livsvillkor. 2. Uppl., RFSL ungdom, Stockholm, 2010, s. 32 
18 Ibid. 
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12 månaderna.19 I åldersgruppen 15-19 år uppgick siffran till hela 74 procent. Den 

vanligaste aktiviteten som undveks var att gå på gym och träna, tätt följt av sociala 

evenemang.20 

 

”Uppdelningen mellan män och kvinnor i halvoffentliga rum som simhallar, 

gym och i princip alla platser som har toaletter tillgängliga för allmänheten, är 

något som cispersoner sällan behöver reflektera över. Men när man som 

transperson rör sig i offentliga eller halvoffentliga miljöer kan det innebära 

problem och en rädsla för att utsättas för hot eller våld … I Sverige, där man 

måste visa legitimation eller uppge personnummer för att kunna göra 

vardagliga saker som att hyra film, köpa tågbiljett eller månadskort i 

kollektivtrafiken, gå till läkare, köpa snus, gå på systemet, resa, hyra bil, skaffa 

ett tränings- eller bibliotekskort, kantas vardagen av tillfällen då man som 

transperson riskerar att inte kunna styrka sin identitet.”21 

 
2.6.3 Queer, heteronormativitet och den heterosexuella matrisen 

Hur vi reagerar i situationer där kön och/eller genus uppträder oklart eller 

okonventionellt visar vilken betydelse genus har i vardagen. Även vilken roll det spelar 

i sammanhang där vi anser att kvinnor och män ska behandlas helt lika.  Det blir också 

tydligt hur antaganden om sexualitet flätas in i föreställningen. Femininitet hos män och 

maskulinitet hos kvinnor tolkas till exempel lätt som ett tecken på homosexualitet.22 

Ofta antas det att den som är transperson kommer att leva som heterosexuell efter att ha 

fått tillgång till könsbekräftande behandling. Här bestäms det att man och kvinna = 

heterosexuella och homosexualitet = önskan att tillhöra det andra könet, vilket såklart 

inte stämmer. För att förstå varför vi ofta resonerar som vi gör har jag valt att plocka in 

delar om begreppen queer och queerteori. 

 Ordet queer betydde ursprungligen ”udda” eller ”konstig” och fick över tid 

sexuella konnotationer då det började användas på ett nedsättande sätt för homosexuella 

som pekades ut som avvikande från den heterosexuella normen. Idag har begreppet 

strategiskt omtolkats och kan istället användas för att beskriva allt som står i konflikt 

                                                
19 Folkhälsomyndigheten, s. 31 
20 Ibid. 
21 Darj, Frida & Nathorst-Böös, Hedvig, s. 33 
22 Berg, Martin & Wickman, Jan, Queer, 1. uppl., Liber, Malmö, 2010, s. 8 
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med ”det normala”.23 Det finns inget det med nödvändighet hänvisar till, men som ett 

mångtydigt begrepp betecknar det ofta en bredare grupp av hbtq-personer. Det kan 

också beskriva ett politiskt förhållningssätt eller en akademisk forskningsinriktning. 

Ofta betecknar det dock ett särskilt perspektiv, queerteori, som är känt för sin kritik av 

fasta identiteter och knivskarpa gränser mellan kategorier och gruppindelningar som de 

ovannämnda.  

 Fanny Ambjörnsson beskriver queerteori som ett antal olika perspektiv på 

kultur, samhälle och identitet snarare än en enhetlig teoribildning. Processer av 

normalisering beskriver hon som ett centralt område inom queerteorin, mer specifikt 

normer kring genus och sexualitet, framförallt den normaliserade heterosexualiteten. 

”Till skillnad från tidigare forskning kring genus och sexualitet betraktas nämligen 

heterosexualiteten, liksom alla andra former av social organisering, som kulturellt, 

socialt och historiskt skapad.”24 Heterosexualiteten tas alltså inte för given, utan 

undersöks istället utifrån hur den kan ha skapats och fungerar. För att kunna göra detta 

tar Ambjörnsson upp begreppet heteronormativitet. Med det menas ”de institutioner, 

lagar, strukturer, relationer och handlingar som upprätthåller heterosexualiteten som 

något enhetligt, naturligt och allomfattande”.25 Med andra ord det heterosexuella liv 

som enligt normen framstår som det mest åtråvärda och naturliga sättet att leva. Det är 

alltså inte enskilda personers sexuella handlingar som pekas ut utan det system som 

premierar ett visst levnadssätt som ifrågasätts inom queerteorin. 

 Enligt queerteoretikern Judith Butler existerar kategorierna man och 

kvinna enbart inom en heterosexualiserad ram, där två separata kön framställs som de 

enda möjligheterna. Butler kallar denna ram för den ”heterosexuella matrisen”, och 

menar att den organiserar kroppar, genus och begär genom att skilja maskulinitet från 

femininitet för att sedan knyta de samman i heterosexuella handlingar. Med detta menar 

hon alltså att de enda val som står oss till buds är man och kvinna, att de ställs i motsats 

till varandra och förväntas åtrå, begära och ha sex med varandra.26 För att framstå och 

accepteras som kvinna måste du först och främst ha en kvinnokropp. Du måste därefter 

dessutom gå, stå, bete och klä dig som en kvinna enligt samhällets förväntningar på vad 

en kvinna är. Till sist måste du också uttrycka ”rätt” sorts begär, nämligen det 

heterosexuella. Så fort vi rör oss i kanten eller kanske helt utanför ramen blir vi mindre 
                                                
23 Berg, Martin & Wickman, Jan, s. 14 
24 Ambjörnsson, Fanny, Vad är queer?, 2. utg., Natur & kultur, Stockholm, 2016, s. 47 
25 Ibid. 
26 Ambjörnsson, Fanny, s. 94 
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begripliga i andras ögon. Kanske uppfattas vi till och med som störande eller 

skrämmande. Endast den som presenterar rätt sorts koppling mellan kropp, genus och 

begär uppfattas nämligen som en riktig man eller kvinna.27 Det som upplevs som 

normalt existerar hela tiden i relation till en motpol. För att något ska upplevas som 

normalt måste alltså något annat pekas ut som onormalt.28 

 

2.6.4 Behov och kulturell hållbarhet 

Forskning visar att även om vi som människor är olika, har vi en gemensam uppsättning 

behov som måste tillgodoses för att vi skall uppnå välbefinnande. Genom design har 

människan i alla tider försökt tillfredsställa dessa praktiska och emotionella behov.29 

”Om kulturell hållbarhet innebär att man etablerar och upprätthåller mänskligt 

välbefinnande, måste det vara centralt att framgångsrikt tillfredsställa dessa behov för 

att uppnå hållbarhet.”30 Som designer är det därför min uppgift att försöka hjälpa till att 

möta dessa behov på ett bra sätt. De nio behov som anses gemensamma för alla 

människors välbefinnande är försörjning, skydd, kärlek, förståelse, delaktighet, fritid, 

skapande, identitet och frihet.  

 Att leva öppet i en transidentitet kan idag påverka behov som försörjning 

och skydd negativt, främst orsakat av brist på kunskap och acceptans i samhället. 

Transpersoner är idag en utsatt minoritet i samhället där psykisk ohälsa är vanligt 

förekommande. Som transperson kan du visserligen känna tillhörighet i den mindre 

gruppen, men i det större sammanhanget är delaktigheten ofta bristfällig då samhället 

idag bygger på en biologisk tvåkönsnorm. Toaletter och omklädningsrum är exempel på 

könade platser som kan skapa en osäkerhet och otrygghet.31 Artefakter som orsakar 

detsamma kan vara kläder, identitetshandlingar (som visar fel kön jämfört med den 

upplevda könsidentiteten eller som helt saknar alternativ för detta) och formulär med 

alternativ som enbart följer tvåkönsnormen.32 

 Ann Thorpe skriver om designers som producenter av den bildvärld som 

uppehåller medierna. Hon beskriver denna visuella sfär som en visuell realitet som idag 

invaderar våra liv i genom allt från reklam till datorspel. Mycket av det vi ser i den 
                                                
27 Ambjörnsson, Fanny, s. 95 
28 Ambjörnsson, Fanny, s. 96 
29 Thorpe, Ann, Design för hållbar utveckling: ekologi, ekonomi, kultur, Raster, Stockholm, 
2008, s. 140 
30 Thorpe, Ann, s. 142 
31 Darj, Frida & Nathorst-Böös, Hedvig, s. 32 
32 Darj, Frida & Nathorst-Böös, Hedvig, s. 33 
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visuella världen kan, trots att det inte är det, framstå som verkligt och på så sätt skapa 

skeva, ouppnåeliga ideal. Ofta befolkas den av unga, vita människor med snygga 

kroppar som har det ganska gott ställt. Större delen av befolkningen – av olika ras, ålder 

och kön, är här underrepresenterade, och om den visuella sfär vi ser inte återspeglar den 

verkliga befolkningen försvagar den även vår känsla av sammanhang.33 Att vi blir 

missnöjda med oss själva kan också bidra till att vi känner oss alienerade i vår egen 

identitet.34 

 Allt i den visuella sfären är dock inte dåligt. Den kan exempelvis användas 

för att sprida viktig information. Hur något framställs och vad som visas kan resultera i 

att vi snabbt kopplas till frågeställningar som annars ligger oss utom räckhåll. Thorpe 

nämner bilder på krig och svält som ett visuellt exempel som ger oss större förståelse 

och gör oss mottagliga för lidandet hos andra (möter behovet av förståelse och 

sammanhang).35 På samma sätt skulle visuell kommunikation kunna bidra till att 

transpersoner lättare möter flera av de behov som listats. Om vi som designers är med 

och påverkar vilka bilder och föremål som skapas, kan vi bidra med en bredare syn av 

vad det innebär att vara man eller kvinna. Än viktigare att man kan vara män och 

kvinnor på andra sätt än vad som framhävs i media, eller att man kan vara både och eller 

inget av dessa. 

 

2.6.5 Inspiration: föreläsning med Ann-Christine Ruuth, Domkyrkocentrum, 

Växjö, 23 mars 2017 

Ann-Christine Ruuth titulerar sig själv som föreläsare, inspiratör, präst och transperson. 

För många är hon välkänd i Växjö och det väckte stor uppståndelse när hon som alla 

kände som kyrkoherden Åke berättade att hon i fortsättningen ville leva som Ann-

Christine, hösten 2010. Föreläsningen berör könsmaktsordningen och normer med 

komiska inslag som får publiken att skratta och tänka till flera gånger. Ann-Christine 

liknar lättsamt att vara transperson med att vara vänsterhänt. ”Ni högerhänta har ingen 

aning om hur det är att vara vänsterhänt. Världen är ju gjord för er!” När hon talar om 

var könet sitter tar hon upp det biologiska, juridiska, sociala och den självupplevda 

könsidentiteten. Könet sitter inte mellan benen, menar hon, och det sker ingen 

könskorrigering vid en operation. För att stärka sitt påstående frågor hon publiken om 

                                                
33 Thorpe, Ann, s. 153 
34 Ibid. 
35 Thorpe. Ann, s. 152 
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de anser att om en man skulle råka ut för en bilolycka och bli av med ”hela paketet” vid 

denna händelse helt plötsligt skulle upphöra att vara man? Ingen håller med. Inte heller 

om att en kvinna med bröstcancer blir en man om hon tvingas avlägsna brösten. Så nej, 

en operation kan inte göra någon till man eller kvinna. Ann-Christine tar också upp 

frågan ”Hur ska jag bete mig när jag möter en transperson? Vad ska jag säga?” och 

svarar sig själv ”Ja... du ska säga hej! Och resten är inte heller några konstigheter.” Hon 

betonar sedan vikten i att använda rätt namn och rätt pronomen, och att frågor om 

kirurgiska ingrepp – det har du faktiskt inte med att göra. Och om hon själv är opererad? 

Ja, blindtarmen tog de ju en gång, svarar hon. 

 

2.2 Metod 

I mitt arbete har jag valt att arbeta med illustration för att skildra olika obekväma 

situationer transpersoner upprepat får uppleva i vardagen på grund av sin transidentitet. 

Många bygger på fördomar och heteronormativa förväntningar: exempelvis att en 

person född i en manskropp med en kvinnlig könsidentitet antas leva som heterosexuell 

om hon genomgått könskorrigerande behandling. Gemensamt för alla situationer är att 

informationen som efterfrågas eller kommenteras sällan är relevant för den fortsatta 

relationen mellan de inblandade. Ofta handlar det om intima frågor som ställs av ren 

nyfikenhet, men som omvänt, om frågan skulle ställas till en heterosexuell cisperson, 

skulle framstå som hur märklig som helst.  

  Jag kommer att arbeta autoetnografiskt såväl som med andras 

upplevelser. Mycket inspiration finns att hämta på nätet, exempelvis SVT Edits ”Tre 

dumma frågor transpersoner får” med Saga Becker.36 Den som googlar kan snabbt hitta 

många publicerade listor med saker som inte bör sägas till en transperson. Jag kommer 

att plocka från dessa såväl som nätforum och diskussionsgrupper. En del av mitt 

material kommer jag även att hämta från den föreläsning med Ann-Christine Ruuth, 

präst, inspiratör och transperson i Växjö, jag deltog i vid domkyrkocentrum i Växjö den 

23 mars 2017. 

2.6.1 Gestaltning 

Till en början kommer jag att studera olika sätt att arbeta med illustration och serier för 

                                                
36 ”Tre dumma frågor transpersoner får”, SVT Edit, 13 oktober 2016, 
http://www.svtplay.se/klipp/10632256/tre-dumma-fragor-transpersoner-far 
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att hitta inspiration. Med avsikten att hitta ett eget uttryck som passar det tänkta 

materialet, och samtidigt uttrycker vem jag själv är som illustratör, kommer jag att 

utforska olika konstnärliga tekniker att använda mig av. Jag lägger vikt i att hitta en 

tonalitet som förenar text och bild på ett balanserat sätt. Jag har för avsikt att hitta en 

återkommande, icke-könsbestämd karaktär som kan representera olika transpersoner 

beroende på vilken situation som skildras. Det jag vill lägga vikt på är ju just att könet 

inte är viktigt och inte ska ha en avgörande roll för hur en bemöts. Därför kommer jag 

troligtvis arbeta med djur eller abstrakta former då människofigurer lätt kodas som män 

eller kvinnor, oavsett om de representerar dessa eller ej. När jag hittat ett passande 

uttryck vill jag sammanställa resultatet i en trycksak i mindre format. 

 

3 Resultat 
Arbetet har resulterat i en pixibok om att vara transperson för vuxna och unga vuxna. 

Boken heter Boo, vilken dag! och handlar om Boo, en icke-binär transperson, och 

skildrar en dag i livet. Den har 28 sidor (24+4), storleken 100x100mm och en 

klammerhäftning. 

 

3.1 Arbetsnamn: Transzine – ett fanzin om att vara trans 

Den kunskap om olika problematiska situationer som kan uppstå i vardagen för 

transpersoner kommer från egna erfarenheter tidigare i livet och från andras berättelser i 

böcker, film och på nätet. De situationer jag samlat på mig skissades upp på två A3 och 

fungerade som utgångspunkt för min gestaltande process. Se bilaga 1 och 2. En tidig 

tanke var att projektet skulle resultera i ett fanzin i serieformat. Fanzin kan beskrivas 

som hemmaproducerade tidskrifter som produceras utan vinstintresse med andra 

likasinnade som målgrupp. En upplaga om 50-100 exemplar skulle dock begränsa 

antalet läsare avsevärt och idéen lades därför åt sidan. Det kändes också viktigt att inte 

begränsas i färg och form om det skulle kunna höja intresset att ta del av projektet. 

 

3.2 Utforskande av formspråk och karaktärer 

För att hitta ett formspråk som kändes bekvämt att arbeta med repetitivt började jag 

utforska karaktärer analogt, både mer människoliknande figurer och djur (bilaga 3). 
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Digitalt illustrerande testades också med en tanke att arbeta mer informativt med så 

kallad ”flatdesign”. Digitala skisser kan ses i bilaga 4. Att arbeta digitalt tappade enligt 

mig mycket av det som skulle kunna uttrycka den personliga stilen och jag gick tillbaka 

till ett analogt utforskande. Snabba skisser för hand med penna och akvarell resulterade 

i ett intresse för grävlingar som sedan utvecklades till fladdermöss (bilaga 5). Dessa 

valde jag att arbeta vidare med och kombinera med de scenarion jag skissat upp. 

 

3.3 Varför fladdermöss? 

Fladdermusen var ett av de djur jag fastnade för i skissprocessen. Det jag visste om 

fladdermöss sedan innan var att de i Sverige är fridlysta och att deras favoritmiljöer 

minskar. De gillar ett varierat kulturlandskap och gamla ihåliga träd, men huserar också 

gärna i jordkällare eller på vindar.37 Ofta associerar vi fladdermöss med vampyrer och 

något kusligt, men bara tre av de cirka 1000 arter som finns på jorden suger blod från 

djur och fåglar. I Sverige är alla insektsätare och hjälper istället oss människor genom 

att äta mygg och skadeinsekter, och gör därför heller ingen skada på hus eller livsmedel. 

De är tvärtom mycket viktiga för vårt ekosystem.38 I Sverige finns 19 arter och åtta av 

dessa finns enligt Naturvårdsverket på Artdatabankens rödlista.39 Att de fått en dålig 

stämpel och inte har en egen plats att leva på liknar jag vid transpersoners kamp att få 

synas och accepteras i samhället. 

 Spirituellt och som kraftdjur har fladdermusen en förmåga att se det som 

ligger dolt. Fladdermusen hjälper en att konfrontera gamla rädslor och komma vidare. 

Enligt den shamanska vägen symboliserar den transition och pånyttfödelse som jag 

också vill koppla till att vara trans. Den som behöver/väljer könsbekräftande behandling 

kan på sätt och vis liknas vid att ta steget, transformeras och att födas på nytt i sig själv.  

                                                
37 http://www.naturskyddsforeningen.se/tio-skal-att-alska-en-fladdermus 
38 http://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Djur-och-vaxter/Rad/Fladdermossen-i-Sverige/ 
39 Ibid. 
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3.4 Storyboard 

Under förstudien skissade jag upp olika scenarion en kan stöta på som transperson. 

Tanken var då att varje enskild bild skulle vara en fristående ”one panel comic”. Med 30 

situationer uppskissade hade jag bestämt mig för att göra en trycksak om 12 till 32 

sidor. Ett krav var att välja ett totalt sidantal som var delbart med fyra för att undvika 

tomma sidor i slutet.  

 För att skapa ett bättre flöde genom boken valde jag att undersöka vad 

som skulle hända om jag vävde ihop händelserna till en berättelse med samma 

huvudperson. Att arbeta med formatet pixibok hade här kommit upp under handledning 

flera gånger. Pixiboken Tomten och tomtens bror av Pernilla Stalfelt hamnade i mina 

händer och fick bli den mall jag utgick ifrån. Boken har 24+4 sidor som hamnade inom 

mitt tänkta intervall. Jag ritade upp antalet rutor och försökte få in så många av mina 

scenarion som möjligt i en handling. Några ströks och en del flyttades om innan jag 

hittade ett flöde jag var nöjd med. Därefter skissade jag upp den tydligare med en 

komposition i åtanke för att lätt hålla koll på vad varje sida skulle innehålla. Titeln var 

ej klar så fram- och baksida samt första uppslag med information utelämnades i detta 

skede. Bilaga 9-10 visar storyboarden. 

 

3.5 Illustration 

Alla illustrationer har skissats upp för hand med blyerts och fyllts i med svarta 

fineliners. Originalen är 150x150mm. Bilderna har sedan skannats in och bearbetats 

digitalt. Först genom att vektoriseras i Adobe Illustrator och sedan genom att färgläggas 

Utvecklade skisser med fladdermöss jag valde att arbeta vidare med. 
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som kollage med inskannade akvarelltexturer i Adobe Photoshop. Följande 

akvarellpapper testades: 

• Fabriano, grain fin, cold pressed, 25 % bomull, 300g/m2 

• Arches, grain fin, cold pressed, 100 % bomull, 300g/m2 

• Arches, grain satiné, hot pressed, 100 % bomull, 300g/m2 

Jag valde att använda det sistnämnda då jag upplevde att de första två, trots fin gräng, 

blev för grova i det lilla formatet. På många bilder är det samma textur som återanvänds 

men som jag ändrat färgen på digitalt. 

 

3.6 Format 

3.6.1 Pixibok 
Formatet valde jag dels för att berättelsen ska vara lättillgänglig, men också för att sätta 

upp en ram för mig själv att förhålla mig till. En pixibok kostar idag cirka 15 kronor och 

är 100x100mm. Pixiböckerna beskrivs av förlaget Bonnier Carlsen som små 

kvalitetsbilderböcker för barn mellan 2 och 6 år, och har sålts i över 60 miljoner 

exemplar. De är perfekta att ha med på resan och billiga att skicka som present på 

posten.40 Det lilla, kvadratiska formatet från pixiboken gör sig också lämpligt på 

Instagram där jag haft som tanke att publicera berättelsen gratis för andra att ta del av 

och dela vidare genom hashtags. Formatet passar också bra ihop med RFSUs små, 

informativa böcker om kroppen och sex i samarbete med RFSL. Dessa håller måtten 

105x105mm. 

 

                                                
40 http://www.bonniercarlsen.se/Bocker/bilderbocker/p/pixibox-vems-pixi/ 

Hur en bild blir till: Blyerts, fineliner, vektorisering, färgsättning. 
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Martin Harris, även känd som ”piximannen”, tror att böckerna är så 

populära för att de är något man rycker i farten som får följa med i alla väder. För barn 

är pixiböckerna lätta att hålla själva. De ska tålas att tuggas på men det låga priset gör 

samtidigt att man inte behöver vara lika rädd om dem som mer kostsamma böcker. 

Martin tror också att de är så populära för att barnen själva får välja ur pixilådan. En 

större bilderbok har ofta en vuxen valt och den läses mer andaktsfullt, menar han.41 

Martin har jobbat med pixiböcker på Bonnier Carlsen i 17 år. Till en 

början såg han det som en övergång till att jobba med ”riktiga” barn- och 

ungdomsböcker, men fastnade sedan för pixibokens charm. Att de är lättillgängliga och 

inte kräver samma beslut kring utgivningen beskriver han som något som ger honom 

mer utrymme att experimentera lite, något som jag själv tagit vara på när jag valt att 

jobba mot en annan målgrupp. 

 

3.6.2 Pixiböcker för vuxna och unga vuxna 
Den 4 maj 2017 ger Kartago förlag ut de första pixiböckerna för vuxna. Satsningen 

består av två boxar, en av Nina Hemmingsson och en av Martin Kellerman, med sex 

böcker vardera. Hemmingsons böcker berör exempelvis relationer, sex och ångest och 

Kellermans Rocky om alkohol, barndomen och döden.42 

                                                
41 http://www.bonnierforlagen.se/inspirationsbloggen/2017/01/11/en-pixi-bok-behover-barnen-
inte-lasa-andaktsfullt/ 
42 http://www.bonnierforlagen.se/nyhetsrum/nyheter/2017/01/27/kartago-forlag-ger-ut-
pixibockervuxna/ 

Pixiboken Tomten och tomtens bror samt informationsbok från RFSU och RFSL 
som inspirerat formatet. 
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3.7 Komposition  

“I sökandet efter en passande asymmetrisk komposition kan en så kallas 

tredjedelsindelning (The Rule of Thirds) vara till hjälp”.43 Detta har jag tagit hänsyn och 

delat upp bilderna i niondelar för att skapa fler möjligheter. De viktigaste elementen har 

placerats i de fyra kryssen och jag har försökt balansera dessa för att skapa en dynamik i 

bilderna. 

 
 

3.8 Karaktären 

Huvudkaraktären har fått namnet Boo som klassas som ett 

könsneutralt namn i Sverige. Jag kopplar också namnet Boo 

till det lite kusliga med fladdermöss och att säga “Boooo!”. 

Historien antyder att Boo är född biologisk kvinna, men Boo 

själv identifierar sig som icke-binär och föredrar pronomenet 

”hen”. Boo lever öppet i sin transidentitet och skyltar med queeraktivistiska budskap på 

exempelvis sin tröja, en poster hemma och genom den Trans Pride-pin hen bär på sin 

ryggsäck. Boo vill dock inte vara till besvär och orkar sällan stå till svars när hen blir 

felkönad eller får en fråga som gör hen ledsen. 

 Boo bor tillsammans med minst en annan person och går till skolan/jobbet 

varje dag. Jag har medvetet valt att inte precisera relationen utan lämnar den öppen för 

tolkning och identifikation. Om det är en förälder, ett syskon eller en 

                                                                                                                                          
 
43 Bergström, Bo, Effektiv visuell kommunikation: om nyheter, reklam och profilering i vår 

visuella kultur, 8., [rev.] uppl., Carlsson, Stockholm, 2012, s. 182 

Trans Pride-flaggan. 
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kompis/kollektivmedlem får läsaren själv välja. Också om Boo går i skolan eller är 

äldre och har ett arbete.  

 

3.9 Handling 

I boken får vi följa Boo en typisk dag från morgon till kväll. De situationer Boo hamnar 

i är tagna från verkligheten och skildrar olika transpersoners upplevelser. För mig 

symboliserar Boo flera personer och det som sker behöver inte tolkas som en enskild 

individs historia. Liksom cispersoner är alla transpersoner olika. Vissa upplever en 

högre grad dysfori än andra och har dysfori över olika saker. En del upplever inga 

problem alls medan andra har det svårare. Att Boo upplever obekväm situation efter 

situation kan verka överdrivet men är något jag har valt att skildra för att förstärka den 

känsla som bara en enda fråga kan generera för en del. Det är också något jag har valt 

för att visa att det kan ske överallt: i hemmet, på arbetsplatsen, i offentliga miljöer och i 

den egna kroppen. När Boo är på väg hem och känner att alla tittar och kallar hen för 

hon är det inte säkert att det är något som faktiskt sker på riktigt utan bara något som 

händer i Boos egna tankar. Hen tycker sig inte passa in och upplever det som att alla 

runtomkring också lägger märke till detta. Egentligen är det bara hjärnspöken från 

tidigare upplevelser som orsakar en rädsla. 

 Frågan ”är du kille eller tjej?” upprepas flera gånger genom handlingen för 

att förstärka kravet från heteronormativiteten och tvåkönsnormen om att det bara finns 

män och kvinnor och att en bara kan vara man och kvinna enligt vissa kriterier.  

 

4 Diskussion 
Frågeställningen ”Hur kan jag som grafisk designer gestalta hur det är att vara 

transperson i Sverige idag? Hur kan jag sprida kunskap om hur en som medmänniska i 

samhället kan agera som en bättre allierad för att förbättra livsvillkoren för 

transpersoner?” besvaras genom illustrationerna och den fysiska artefakten. 

Situationerna som uppstår och frågorna som ställs är hämtade från verkligheten och 

illustrerade i ett försök att skildra känslan hos den ”drabbade”. Handlingen visar 

exempel på frågor som kan upplevas som obehagliga eller irrelevanta. Bokens slut ger 

istället förslag på hur en bättre kan formulera sig och lämnar utrymme att reflektera över 

vilken information som egentligen är relevant att veta och varför. Vilken typ av frågor 
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ställer vi, varför och hur ställer vi dem? Detta gäller inte bara i situationer som 

innefattar transpersoner utan bör behandlas med omtanke i alla möten med människor. 

Förhoppningen är att boken kommer i produktion, men kunskapen kan 

också spridas digitalt. Med målsättningen att nå ut till många fler än de som besöker 

examensutställningen på Växjö Konsthall i juni 2017 vill jag därför ta projektet vidare 

genom att skapa ett Instagramkonto där bilderna kan spridas inom transcommunityt via 

hashtags. Det tryckta exemplaret vill jag använda som modell i kontakt med 

organisationer och förslag som kan tänka sig intresserade att ta projektet ytterligare ett 

steg. 

Om boken eller bilderna kan finnas till hand för att hjälpa någon genom 

sin transition blir jag glad. Det kan handla om den egna transpersonens känsla av att inte 

vara ensam eller att boken fungerar som ett verktyg för anhörigas och vänners 

reflektioner över hur de kan agera som stöd på ett bra sätt. Boken skildrar, som nämnt, 

situationer och frågor som kan upplevas som obekväma. Jag hoppas att den som blir 

mer medveten om dessa kan inspireras att omformulera sina funderingar. Frågan ”är du 

kille eller tjej?” skulle istället kunna ställas som ”vilket pronomen föredrar du?”. Det 

enda säkra sättet att ta reda på vilket kön någon tillhör är att fråga, men viktigt är också 

att fråga på ”rätt” sätt. 

För mig är ett socialt hållbart samhälle ett som slutar kategorisera och dela 

upp människor i två motpoler, män och kvinnor. Denna uppdelning visar bara på en 

skillnad som stöttar upp könsmaktsordningen ytterligare. Min önskan är att vi istället ser 

den enskilda individen och tar vara på den mångfald vi har och det breda perspektiv den 

medför. Med en ökad acceptans för att vara olika kan vi tillsammans leva lite gladare 

och lite bättre. Det skadar faktiskt ingen att en annan person har ett könsöverskridande 

uttryck. 
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