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könsidentitet är hur man en själv upplever att vara ens köns, det behöver inte stämma med en                 
biologiskt kön eller ens person sexuella läggning, man kan identifiera sig som manligt, kvinnligt,              
mittemellan (intergender) eller ingen alls.  
När man pratar om könsidentitet brukas dela i olika punkter  

● Kroppen  
● Könet som man själv känner sig i (könsidentitet)  
● Kläder och allt annat som har med utseende (könsuttryck)  
● Könet i pass och andra myndighetsdokument (juridisk kön)  

  

Olika sätt att identifiera sig   
cisperson  
Trivs man i det könet som man har och vill inte ändra det då kan du kalas för cisperson,cis                   
betyder på samma sida och det innebär att om du känner att du är en kille/tjej och det stämmer                   
med din juridisk kön samt utseende och könsorgan, då är du cisperson.  
 
Transperson  
Men om du trivs inte med könet andra säger att du har/är född med kan man kallas för                  
transperson. Trans betyder gå över/överskrida, Att vara trans innebär att tex. du född som kille               
men veta att man är en tjej, man kan ha bröst utan att vara tjej, det kan också innebära att man                     
är en kille men gillar mer ett kvinnligt still eller tvärtom vara en kvinna men gilla att klä sig i ett                     
manligt still, Det finns människor som föredrar att ha ett annan kön som är inte kvinnligt eller                 
manligt de kan kallas också för transpersoner.  
 
Icke binär  
Om du inte känner dig varken som kille eller tjej istället känner du dig som någonting helt annat,                  
kan vara att du känner du som både eller mittemellan, att du vill kallas för hen istället för hon                   
eller han, då kan du kallas för icke binär det finns människor som kallas för bigender,                
intergender, agender eller nongender. Det är några av identiteter man kan känna sig igen. för               
att veta mer kan man läsa mer om HBTQ där finns det flera typer av köns identitet samt sexuellt                   
läggning mm.  
 
Diagnoser  
Könsdysfori  
Skulle det var att en könsidentitet stämmer inte med ens biologiska identitet och man mår dåligt                
psykiskt och inte fungerar som man vill i vardagen så kan man lydas av könsdysfori  
 
Transsexualism  
Transsexualism är en av de könsdysfori diagnoser som används i Sverige.  
Transsexualism är när kroppen stämmer inte med det könet du tilldelades vid födsel, man              
upplever könsdysfori och man har vilja att förnedra kroppen via kirurgi eller hormonbehandling.             
Man kan bara få diagnosen när man själv söker den genom könsidentitetsutredning hos ett              
utredningsteam, Sedan får man tillgång till kön bekräftande vård genom bland annat            
hormonbehandling och kirurgi, man kan även ansöka att ändra juridiskt kön.  
  



Biologiskt  
När man prata om biologiskt delen av könsidentitet brukar man prata om inre och yttre               
könsorgan, hormonnivåer och könskromosomer sam utifrån om man har testiklarna, snopp,           
snippa, äggstockar hur högst nivåer av östrogen eller testosteron, om XX eller XY-kromosomer             
och andra ändringar man får i ens kropp under livet,  
Läkarvetenskapen har bestämt hur inre och yttre könsorgan “ska” se ut och vilka kombinationer              
av hormoner och kromosomer som ska räknas till olika kön, och det har skapa en norm får                 
kropp och kön men egentligen finns den inte rent kroppsligt inte bara två kön utan olika                
variationer av det.  
  
Juridisk kön  
Juridisk kön är det könet man har enligt pass och myndighetspapper.  
Alla som är födda i tex Sverige registreras som allting man eller kvinna , I Sverige går det inte                   
att ha något annat än man eller kvinna som juridisk kön, Man kan se också en juridisk kön i en                    
personnummer är de näst sista siffra jämn då är man en kvinna/tjej är den ojämn då är du en                   
man/kille. För att man ska “bestämma” lagligt juridiska könet vid födsel är det vår personalen               
som utgår från det yttre könsorganen. I andra länder som tex Tyskland, Australien och Sydafrika               
kan man ha flera juridiska kön.  
 
Socialt  
Socialt kön är ett ter som pekar kön på kön, i andra or ett bild som samhället har byggt och något alla                      

“måste” göra ,alltså att små flickor måste leka med barbiedockor och älska rosa färgen, små pojkar ska                 

leka med små bilar och spela fotboll och älska blå färgen, att tjejer är väldigt känsliga tex hormoner och                   

alla humörsvängar beror på att de har mens, att de ska vara kvinnliga, att killar ska inte visa sina känslor                    

och att de ska var tuffa och vara manliga.  

  
Självupplevt kön  
Är om det man själv upplever inom könsidentitet . Tex har ett kvinnligt kropp men föredrar manliga                 
saker samt är att man trivs i sin kropp eller att vara född med ett kvinnligt kropp med vara inte glad med                      
det och bli transsexualism. Många människor känner att deras juridiska kön är ens könsidentitet          
och tänker inte mycket om det , men det finns människor som ändrar deras könsidentitet med tiden                 
flera gånger andra ändrar det en gång och det kan vara från kvinnlig till manligt , manligt till kvinnligt ,                    
både eller inget  
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