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Normkritisk forskningsguide
till transinklusivt förhållningssätt

- att forska om trans som cisperson

Detta är ett försök till reflektioner, om både omvärlden och en själv, som kan vara relevanta för den
som är cisperson och forskar om transrelaterade ämnen. Tanken är att guiden kan fungera som 
extra stöd, utöver de sedvanliga forskningsetiska principer som gäller inom det ämne där man 
bedriver forskning. Den är huvudsakligen tänkt att fungera för nordeuropeiska förhållanden och 
förutsätter ett stort mått av förkunskaper i olika transfrågor, inte minst när det gäller terminologi och
strukturer inom transcommunityt. Du som är forskare finner förmodligen delar av texten överflödig, 
medan du som bedriver transforskning inom ramen för din master- eller magisteruppsats kanske 
har mer nytta av hela dokumentet.

Notera att guiden inte behandlar forskning om intersex-frågor. Tips på reflektioner och stöd vad 
gäller sådan forskning bör du försöka hitta i intersexrörelsen, denna guide berör inte ämnet. Jag 
använder termerna transfeminin och transmaskulin i den breda betydelsen, det vill säga 
transperson som registrerats som pojke vid födseln (transfeminin) respektive transperson som 
registrerats som flicka vid födseln (transmaskulin). Det är enbart ett sätt att kortfattat beskriva 
grupperna och ska inte ses som ett underkännande av könsidentiteten hos de ickebinära som 
existerar i båda grupperna.

Guiden är ett levande dokument och mina perspektiv och kunskaper är inte de enda relevanta på 
området. Åsikter från andra transpersoner eller personer som forskar inom transrelaterade 
områden mottages därför gärna. Många av förslagen är bra att tänka på även som transperson 
som forskar om transrelaterade områden, ingen av oss är expert på allt.

Om författaren:
Jag är varken forskare eller student inom Transgender Studies. Min position är istället som 
transaktivist, transman och jämlikhetskonsult specialiserad på transfrågor och diskrimineringsrätt. 
Jag har under många år fungerat som bollplank till flera svenska forskare och har god förankring i 
den svenska transrörelsen. Jag vill rikta ett stort tack till EvaTiby, Irina Schmitt, Mina Gäredal och 
Erika Alm, som alla har bidragit med viktiga synpunkter på innehållet. Eventuella fel i dokumentet 
är helt mina egna.

Hur påverkar normer och maktordningar transpersoner?

Studier som på något sätt berör transpersoner och samhällsstrukturer behöver beakta de normer och 
maktordningar som påverkar transpersoner. Både enskilda respondenter och transpersoner som 
grupp och olika undergrupper av transpersoner påverkas av starka sociala normer och 
maktordningar. Normerna samverkar också med varandra.

Därför är det viktigt att vara medveten om vilka övergripande normer som påverkar transpersoner 
mer specifikt. Om en person är över- eller underordnad i en viss maktordning avgörs i stor 
utsträckning av hur mycket omgivningen, inte personen själv, anser att personen bryter mot normen.

Transpersoner påverkas av en mängd maktordningar och normer i samhället, precis som andra 
människor, däribland maktordningar och normer som rör ålder, hudfärger, funktionalitet, inkomst, 
utbildning, livsåskådning, klass med mera.
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Vissa maktordningar och normer påverkar dock transpersoner mer än de påverkar en del andra 
grupper och de är extra viktiga att vara uppmärksam på vid forskning om transpersoner.
Dessa maktordningar är:

Könsnormen (genussystemet, könsmaktsordningen, patriarkatet)

Kvinnor och kvinnlighet är underordnad män och manlighet i könsmaktsordningen. Det gör att 
transpersoner, och cispersoner, som uppfattas som cismän är överordnade transpersoner som 
uppfattas som ciskvinnor. Detta påverkar både binära och ickebinära transpersoner, könsnormen ser 
bara två kön, som ofta också antas vara varandras motsatser.

En transperson som av någon orsak inte agerar i enlighet med normen för sin självidentifierade 
könsidentitet uppfattas sannolikt istället som sitt vid födseln tillskrivna kön. Och ges därmed den 
position i könsmaktsordningen som följer med detta. Om personen sedan ändrar könsuttryck 
och/eller kroppen och därmed börjar uppfattas mer eller mindre som det motsatta könet ändras 
positionen i genusordningen. En persons öppet deklarerade könsidentitet kan också spela roll, även 
om könsuttryck och kropp uppfattas som om de följer normen för det vid födseln tillskrivna könet.

Skeendet är komplext, bland annat för att maskulina uttryck hos uppfattade kvinnor också anses 
avvikande och ovälkommet liksom feminina uttryck hos uppfattade män. Detta inkluderar 
kroppsliga uttryck som transpersoner inte kan påverka, som exempelvis lite grövre ansiktsdrag hos 
många transfeminina och lite nättare ansiktsdrag hos många transmaskulina.

Heteronormen

Enligt heteronormen är heterosexuella begär och heterosexuell praktik och kultur överordnad homo-
och bisexuella begär, praktik och kultur. Transpersoner, och cispersoner, som uppfattas som 
heterosexuella är överordnade de transpersoner som uppfattas som homo- eller bisexuella. Vilka 
som uppfattas som heterosexuella är direkt beroende av vilket socialt kön transpersoner antas ha. 
Det är också så att transpersoner som ses som män och uppfattas ha ett lite mer feminint utseende 
lättare ses som homosexuella än cismän med normativt maskulina kroppar, och vice versa. Effekten 
kan påverkas av om personen har ett kroppsspråk som typiskt sett anses höra ihop med det kön som 
registrerats för denne vid födseln.

Heteronormen menar även att upplevda begär och praktiserad sexualitet är överordnad det asexuella
perspektivet. Det finns transpersoner som är asexuella, antingen under en period eller hela livet. De 
är därmed underordnade utifrån heteronormen.

Cisnormen

Cisnormen innebär att alla människor antas vara cispersoner, det vill säga ha ett linjärt kön där 
tillskrivet kön vid födseln, juridiskt kön, kroppligt/biologiskt kön, socialt kön och könsidentitet är 
antingen enbart manliga eller enbart kvinnliga och att detta består under hela livet.

Cispersoner, och transpersoner som antas vara cispersoner, är överordnade transpersoner som antas 
vara transpersoner. Om en transperson kan antas vara cisperson avgörs av dennes könsuttryck, 
kropp och grad av öppenhet, det vill säga hur många i transpersonens omgivning som känner till att 
hen är transperson, antingen genom att hen berättat om det eller för att hens könsutryck och/eller 
kropp gör att hen är synligt transperson 

Tvåkönsnormen

Tvåkönsnormen kan sägas ingå i cisnormen. Den innebär att alla antas ha ett av två binära kön, man
eller kvinna. Transpersoner och cispersoner som se som binära är därmed överordnade 
transpersoner som ses som ickebinära.
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Kroppsnormer

Bland de normer som finns om kroppar kan nämnas normer om att alla kroppar antas vara 
stereotypt ”maskulina” eller stereotypt ”feminina”. Det vill säga de antas ha både inre och yttre 
könsorgan, könskromosomer, sekundära könskaraktäristiska och nivåer av könshormoner som anses
normativa för ett av de två antagna biologiska könen. Transpersoner som genomgått någon typ av 
könsbekräftande behandling har inte kroppar som ser ut så och är därmed underordnade cispersoner 
och transpersoner vars kroppar uppfyller normens förväntningar. Kroppar inom ett visst åldersspann
förväntas också normativt sett vara fertila, varpå fertila transpersoner, och cispersoner, är 
överordnade sterila/tvångssteriliserade transpersoner.

Relativa fördelar

Det finns baksidor med en del av fördelarna vissa transpersoner har. Den relativa fördel det 
exempelvis innebär för en transfeminin att ses som cisman innebär också samtidigt nackdelen att 
hon tvingas dölja sin identitet och inte blir sedd som kvinna. Samma komplexitet kan ses för de 
ickebinära som har relativa fördelar av att uppfattas som binära, samtidigt som det innebär att de 
tvingas dölja att de är ickebinära. Man kan resonera på liknande sätt kring de transpersoner som har 
normativa kroppar som inte speglar deras könsidentitet. Det är en relativ fördel med en normativ 
kropp men samtidigt en nackdel för den som tvingas dölja den med binder, tucking, peruk, 
bröst-/penis-protes för att uppfattas som sitt självidentifierade kön.

Normer samverkar

Normer och maktordningar samverkar med varandra. En transfeminin som lättare ses som cisperson
ses också mer sannolikt som både binär och kvinna enligt tvåkönsnormen och könsnormen och vice
versa. Den ickebinära transperson som registrerades som kvinna vid födseln men som ändå ses som 
cisperson kan tänkas även ses som binär och kvinna. Medan en annan ickebinär person, med samma
bakgrund men som ses just som ickebinär, förlorar möjligheten att ses som cisperson och ses 
eventuellt också som inågon som är alltför androgyn för att passa in i könsnormen alls. Det innebär 
att ett intersektionellt perspektiv är nödvändigt för att fullt ut förstå hur olika transpersoner utsätts 
för strukturellt förtryck.

Positionsförändring

Majoriteten av alla transpersoner förflyttar sig inom de nämnda maktordningarna, antingen över 
livet, från dag till dag eller från tillfälle till tillfälle. Det påverkar både deras position inom den 
maktordningen men också hur normerna samverkar för dem. Det innebär att alla frågor om 
skeenden som utspelat sig under en längre tidsperiod  än ett enstaka tillfälle kan omfatta en mindre 
eller större andel svar från respondenter vars position förändrats under händelsens gång.

Normer och maktordning inom transcommunityt

Alla grupper påverkas av samhällsnormer och maktordningar och många underordnade grupper 
tenderar att skapa egna hierarkier, normer och olika mindre grupperingar inom gruppen. 
Transpersoner är inget undantag. 

Både inom ett land och en kultur men också mellan olika länder och kulturer skiftar åsikten om vad 
som utmärker transpersoner överlag och vad som kännetecknar en viss typ av transpersoner, som 
transvestiter eller transsexuella. Hierarkier som bygger på både cisnormen, könsnormen, 
heteronormen, tvåkönsnormen och kroppsnormer återkommer även i transcommuntyt. Du kan inte 
alltid räkna med att nå en bred grupp via en enda organisation eller kontaktyta. Ta inte heller för 
givet att en viss typ av transpersoner ger dig korrekt information om en helt annan grupp 
transpersoner.
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På många håll är communityt heterogent och en ung ickebinär transmaskulin med queer identitet 
har inte alltid så mycket kontakt med en äldre man-till-kvinna-transvestit med heterosexuell 
identitet. Lika lite som en binär transkvinna som sedan länge lagt sin behandling bakom sig kan 
antas ha mycket kontakt med binära transmän som just nu genomgår behandling. I flera kulturer har
transfeminina och transmaskulina olika organisationer och kulturer. Det kan också finnas 
uppdelningar mellan transpersoner som är binära och/eller genomgår könsbekräftande vård 
respektive transpersoner som är ickebinära och/eller inte genomgår könsbekräftande vård, liksom 
uppdelningar mellan dem som inte känner någon tillhörighet med homo- och bisexuella kulturer 
utan ser sig som heterosexuella och de som känner att de tillhör ett bredare hbtq-communityt. Andra
vanliga uppdelningar är utifrån ålder, etnicitet, religion eller kultur. 

Hur påverkas du själv av normer och maktordningar?

Inte bara dina respondenter utan även du själva påverkas av normer och maktordningar. Det är 
viktigt att reflektera över vilka erfarenheter du saknar och vad som är dina egna ”blinda fläckar” om
du tillhör en överordnad grupp utifrån könsnormen, cisnormen, tvåkönsnormen, heteronormen eller 
kroppsnormer. Annars riskerar du att omedvetet styra din studie så den bekräftar dina normativa 
antaganden om transpersoner.

Hur ska du avgränsa din studie?

Om du ska hämta material från respondenter är det viktigt att reflektera över att transpersoner är en 
mycket heterogen grupp. Begreppsfloran bland transpersoner är stor och det saknas ofta konsensus 
om vilken slags identitet och livssituation som ska beskrivas med vilken term. Tänk därför på att 
vara extra tydlig med vad du faktiskt avser när du söker exempelvis transpersoner, transsexuella 
eller transmaskulina. Om du efterfrågar en viss slags transerfarenhet, livseerfarenhet eller 
könsidentitet, skriv det. Tänk också på att intersexuella också avviker från samma normer som 
transpersoner, men att många av dem inte ser sig som transpersoner och har en annorlunda 
problematik. Du behöver troligen vara tydlig med om de inkluderas eller inte i din studie. Om de 
ska inkluderas behöver du sätta dig in i vilka maktordningar och normer som påverkar dem och hur 
det skiljer sig från transpersoners situation, men det behandlas inte i den här guiden.

Generella studier om transpersoners hälsa, utsatthet för brott, sysselsättning, ekonomi eller liknande
behöver troligen ha breda underlag, med både binära och ickebinära transpersoner, av alla möjliga 
könsidentiteter, åldrar och både öppna transpersoner och mindre öppna transpersoner, med alla 
möjliga transerfarenheter. Liksom både de som genomgått könsbekräftande behandling och de som 
inte gjort det. Medan studier om erfarenhet av könsbekräftande vård kanske kan begränsas till 
exempelvis enbart inskrivna patienter eller även de som sökt vård men ännu inte fått remiss och de 
som nyligen avslutat sin behandling. Det är också viktigt att reflektera över om den bör den omfatta 
även de som självmedicinerar eller köpt sig kirurgi utomlands.

Har man en studie som berör erfarenheter som påverkas av genusordningen blir andra reflektioner 
kring målgrupp viktiga. Patriarkatet förtrycker samtliga transpersoner sett över hela personens liv, 
men på olika sätt. Detta innebär att istället för rutinmässigt undersöka transkvinnor behöver du 
tänka på om du vill undersöka dem som är förtryckta i barndomen, kanske mer sannolikt de som är 
registrerade som flickor vid födseln, transmaskulina, och transfeminina som börjar leva som flickor 
redan som barn. Eller om man vill undersöka de som just nu förtrycks under patriarkatet, det vill 
säga de som just nu ses som kvinnor. Vilket kan vara både binära transkvinnor som genomgått eller 
inte hunnit genomgå behandling, och ickebinära transmaskulina som har ett tämligen typiskt 
kvinnligt könsuttryck och binära transmän som ännu inte övergått till att ha ett manligt könsuttryck. 
Och ickebinära transfeminina som har ett ganska kvinnligt könsuttryck. 
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Kanske vill man också undersöka de som drabbas av förtryck bara ibland, det vill säga de som 
tydligt växlar i könsuttryck, eller så vill man utesluta dem.

Så länge du är tydlig med att studien inte handlar om alla transpersoner utan bara ett segment i 
gruppen är det inte ett problem att ha en smal studie. Samtidigt, hur du avgränsar din studie 
påverkar inte bara hur mycket material du får in och hur lång tid det tar att bearbeta materialet. Det 
påverkar även kvaliteten på studien. Du behöver redan vid planläggningen fundera över dina olika 
val och vägval angående metod och teori och vad de kan få för betydelse för studiens 
generaliserbarhet och kvalité.

Slagsida inom tidigare forskning

Det är viktigt att reflektera över om den tidigare forskning du använder speglar alla delar av 
transcommunityt. Olika grupper av transpersoner påverkas olika av normer och maktordningar. 
Studier om transpersoner som registrerats som pojkar vid födseln säger inte med nödvändighet lika 
mycket om situationen för transpersoner som registrerats som flickor vid födseln. Detsamma gäller 
studier där huvuddelen av respondenterna är vita och inte utsätts för rasism, ett vanligt problem i all 
västerländsk forskning där Transgender Studies inte är undantagna. Reflektera också över om 
grupper som högutbildade, kristna/sekulära, medelklass och så vidare är överrepresenterade i den 
forskning du läser, i förhållande till individerna i den grupp du forskar på. Detta framgår kanske inte
alltid omedelbart av materialet, men urvalsmetoden kan ge en fingervisning.

Problemformuleringsföreträdet - individskyddskravet

Att ignorera att tala med den grupp som direkt kommer beröras av ens forskning kan innebära att 
resultatet av forskningen riskerar att användas för att utsätta individer i gruppen för psykisk eller 
fysisk skada, förödmjukelse eller kränkning. För att följa individskyddskravet bör du alltså , vid 
kvantitativa hypotesgrundade studier, kontrollera din hypotes med transpersoner själva. Vid mer 
explorativa studier reflekterar du över om det föreligger någon dold hypotes. Var också noga med 
att kontrollera det huvudsakligen med den transgrupp som själva berörs av ditt ämne, inte andra 
transpersoner.

I kampen för transpersoners rättigheter har begreppen könsidentitet och könsuttryck länge varit 
nyckelbegrepp. Kraven på respekt för den egna könsidentiteten och det egna könsuttrycket är 
centralt i rörelsen. Normens brist på sådan respekt lyfts fram som viktig att belysa och analysera för 
att förklara förtrycket av transpersoner. Därmed blir viktigt att ha en djup förståelse för båda 
begreppen och hur de förstås av transpersoner, för att kunna genomföra en studie som respekterar 
individskyddskravet.

Patologisering, exotisering och misstänkliggörande

Precis som för en del andra grupper har transpersoner en historia av att bli patologiserade av läkare 
och psykologer. Det förekommer också forskning som antingen misstänkliggör transpersoner eller 
exotiserar gruppen. Detta hänger ihop med normens syn på transpersoner och blir tydligare ju äldre 
forskningen är. Därför är det viktigt att läsa tidigare forskning, inte minst äldre sådan, om 
transpersoner med kritiska ögon innan du använder den i din egen forskning. Forskning som kan 
antas vara skriven ur cisnormativa, tvåkönsnormativa, heteronormativa eller kroppsnormativa 
perspektiv bör inte användas utan en kritisk analys. Samtidigt finns det idag mycket bra och 
värdefull, mer modern, forskning på området som är bra att reflektera över inför din studie. 
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Bakgrundsfrågor relevanta vid transforskning
Nedanstående bakgrundsfrågor är förslag på frågor som kan användas för att i en kvantitativ studie 
kartlägga hur graden av öppenhet och cisnormen, tvåkönsnormen, kroppsnormer, heteronormen 
samt könsnormen påverkar respondenterna. Sannolikt är få studier betjänta av samtliga 
bakgrundsfrågor, använd de som passar just din studie. Reflektera också över att många av frågorna 
kan anses integritetskränkande, inte minst de som rör kropp och medicinsk behandling, och därför 
bara bör användas om de fyller ett viktigt syfte i din studie.

Transpersoner är en mycket heterogen grupp och alla är inte överens om vilka begrepp som bör 
användas om olika könsidentiteter och transerfarenheter. Begrepp och formuleringar här nedan är 
valda för att tilltala mesta möjliga antal transrespondenter, och stöta bort minsta möjliga antal, i en 
svensk kontext. Men det är viktigt att vara medveten om att inga begrepp har allas gillande. Tänk 
också på att begreppsutvecklingen i communityt är snabb och att de medicinska diagnoserna är på 
väg att ändras. Där inget annat anges är tanken att enbart ett svar ska vara möjligt att avge.

Start
Är du eller har du varit transperson/transsexuell eller har annan transerfarenhet?1

Ja
Nej – (tack för din medverkan – studien avslutas)

Självidentifierat kön
Vilken av följande könsidentiteter beskriver dig bäst?
Kvinna
Man
Bigender (Bigender, trigender, flera kön)
Intergender (Intergender, mellan kön)
Queer (Queer, genderqueer, bortom kön, ifrågasätter kön, definierar inte mitt kön)
Nongender (Nongender, agender, inget kön)
Androgyn (Androgyn, neutrois, neutral)
Gender fluid (Gender fluid, flytande könsidentitet)
Osäker
Vill inte svara
Annat:..............................

Tilläggsfrågor om självidentifierat kön

Vilken av följande typer av könsidentiteter beskriver dig bäst?
Jag har en binär könsidentitet, det vill säga jag identifierar mig som enbart man eller enbart kvinna.
Jag har en ickebinär könsidentitet, det vill säga jag identifierar mig inte som enbart man eller enbart 
kvinna.

1 Frågan uppfattas troligen som om den inkluderar samtliga transpersoner. Notera dock att den sannolikt inte uppfattas
inkludera intersexuella/personer med DSD.

© Rätt OLika, Lukas Romson. Dokumentet får användas fritt, i fullständig och oförändrad form, i forskning och 
utbildning. Övrig användning kräver tillstånd, lukasromson@gmail.com, https://lrjamlikhetskonsult.wordpress.com/



Stockholm 2016-11-26

Juridiskt kön
Vilket är ditt juridiska kön, i dagsläget?:
Man
Kvinna

Vilket juridiskt kön tilldelades du när du föddes?
Flicka/kvinna
Pojke/man

Tilläggsfrågor om juridiskt kön
Har du bytt juridiskt kön?
Ja
Nej, men jag tänker göra det
Nej, jag vill inte byta juridiskt kön
Nej. Jag vill byta, men det juridiska kön som passar mig bäst finns inte i Sverige idag.
Nej, jag vill byta men jag uppfyller inte villkoren (diagnos) för att kunna byta juridiskt kön.
Vill inte svara

När bytte du juridiskt kön? (rullmeny årtal)

Socialt kön
Hur tror du att du uppfattas av människor i din omgivning, om du tänker på alla olika 
människor du möter  under en månad i olika situationer? 
Jag uppfattas troligen oftast som kvinna
Jag uppfattas troligen oftast som man
Jag uppfattas troligen oftast som varken kvinna eller man, utan som om jag avviker från 
könsnormen
Vet ej

Alternativa frågor och tilläggsfrågor om socialt kön
Jag känner att min omgivning respekterar mig utifrån min könsidentitet. 
Alltid
Oftast
Ibland
Sällan
Aldrig

Min klädstil, utifrån vad normen anser
Jag växlar mellan att klä mig i vad normen anser är typiskt manliga respektive typiskt kvinnliga 
kläder.
Jag har en ganska androgyn klädstil jämt
Jag har ganska typiskt manliga kläder jämt
Jag har ganska typiskt kvinnliga kläder jämt
Jag växlar mycket i klädstil vad gäller könsuttryck, beroende på tillfälle.
Jag klär mig i kläder som signalerar både manlighet och kvinnlighet samtidigt
Annat:.......................................................
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Jag använder olika hjälpmedel för att dölja/framhäva delar av min kropp och få den att 
bättre passa min könsidentitet, exempelvis packer/penisprotes,peruk,lösa bröstproteser, 
tucking, binder.
Nej
Sällan
Ibland
Ofta
Alltid, nästan alltid

Mitt juridiska förnamn uppfattas stämma med mitt könsuttryck
Aldrig eller nästan aldrig
Sällan
Ibland
Ofta
Alltid eller nästan alltid

Mitt juridiska kön uppfattas stämma med mitt könsuttryck
Aldrig eller nästan aldrig
Sällan
Ibland
Ofta
Alltid eller nästan alltid

Det händer att människor använder ett förnamn eller pronomen om mig som jag sagt till 
dem att jag inte är bekväm med och/eller som inte stämmer med mitt juridiska förnamn 
och juridiska kön.
Sällan eller aldrig
Ganska sällan
Ibland
Ofta
Mycket ofta

Det händer att människor kommenterar mitt förnamn eller mitt juridiska kön på ett negativt 
sätt.
Sällan eller aldrig
Ganska sällan
Ibland
Ofta
Mycket ofta

Det händer att människor stirrar på mig och/eller kommenterar min kropp, röst, frisyr, 
smink eller mina kläder på ett negativt sätt.
Sällan eller aldrig
Ganska sällan
Ibland
Ofta
Mycket ofta 
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Det händer att människor avvisar mig från hygienutrymmen eller provhytter, inte 
accepterar mitt ID-kort som fullgod legitimation, undviker mig i allmänna utrymmen eller 
vägrar ge mig service osv.
Sällan eller aldrig
Ganska sällan
Ibland
Ofta
Mycket ofta 

När jag berättar för andra att jag är transperson brukar jag säga att jag:
(Du kan kryssa i flera svarsalternativ)
Inte definierar mitt kön/min könsidentitet
Är transvestit
Är transsexuell
Är transperson
Är trans
Har en transsexuell bakgrund
Är transman/transmaskulin/transkille
Är transkvinna/transfeminin/transtjej
Är icke-binär
Är FtM
Är MtF
Är FtX
Är MtX
Är nongender/agender
Är genderfluid, har en flytande könsidentitet
Är genderqueer/genderbender/queer
Är intergender
Är bigender/trigender, har flera kön/könsidentiteter
Är transgender
Är shemale
Är crossdresser
Annat:.....................................

Kroppsligt kön
Har du genomgått eller genomgår någon typ av könskorrigerande/könsbekräftande 
behandling av kroppen?
Ja
Nej
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Alternativa frågor och tilläggsfrågor om kroppsligt kön
Har du genomgått eller genomgår någon typ av könskorrigerande/könsbekräftande 
behandling? 
(Du kan kryssa i flera svarsalternativ)
Nej
Ja, hormonterapi med stopphormoner
Ja, hormonterapi med könskonträra hormoner
Ja, kirurgi av bröst/bröstkorg
Ja, kirurgi av inre könsorgan
Ja, kirurgi av yttre könsorgan
Ja, logopedbehandling
Ja, kirurgi av struphuvud/stämband
Ja, ansiktskirurgi
Ja, hårborttagning
Ja, annat: …...........................

Jag har genomgått könskorrigerande kirurgi av yttre könsorgan:
Ja, 
Nej

Jag har genomgått bröstförstoring eller mastektomi. 
Ja,
Nej

Jag har tagit könskonträra könshormoner under:
Mindre än sex månader
1-2 år 
2-5  år 
Mer än 5 år 
Nej

Jag har genomgått logopedbehandling för att träna rösten att passa min könsidentitet
Ja
Nej

Jag har genomgått hårbortttagning
Ja
Nej

Jag har genomgått facial feminization surgery
Ja
Nej

Jag har genomgått struphuvudreducering
Ja
Nej
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Jag har genomgått operation av stämbanden
Ja
Nej

Öppenhet och social förankring
Vilka personer i din omgivning vet att du är transperson? 
(Du kan kryssa i flera svarsalternativ)
Ingen
Bara någon enstaka nära vän/familjemedlem
Min närmaste familj
Släktingar
Vänner och bekanta som själva är transpersoner
Nära vänner, inklusive cispersoner 
De flesta vänner, inklusive cispersoner 
Vårdpersonal
Lärare/chefer/arbetsgivare
Skolkamrater, arbetskollegor
Mina barns lärare/förskolelärare och andra som tar hand om mina barn
Alla, jag är helt öppen
Jag har ingen möjlighet att dölja att jag är transperson, troligen uppfattar de flesta mig som 
transperson även när jag inget säger.

Alternativa frågor och tilläggsfrågor om öppenhet och social förankring
Jag har flera vänner som är transpersoner och  jag ser mig som en del av 
transcommunityt.
Ja
Nej

Jag har flera vänner som är homosexuella, bisexuella och/eller queers och jag ser mig 
som en del av hbtq-communityt.
Ja
Nej

Sexuell läggning
Hur definierar du din sexuella läggning? 
(Du kan kryssa i flera svarsalternativ)
Homosexuell
Bisexuell
Heterosexuell
Pansexuell
Queer
Asexuell
Vill inte definiera mig
Annat:________________
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