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Edward Summanen är projektledare 
för Starka Tillsammans som drivs av 
Transammans – förbundet för trans-
personer och närstående. Projektet fo-
kuserar på psykisk hälsa och suicidpre-
vention och � nansieras av Allmänna 
Arvsfonden. 

Berätta om Transammans, 
vad gör ni?
Vi är ett förbund för transpersoner och 
närstående, och har funnits sedan 2015. Vi 
samlar transpersoner i alla åldrar och alla 
sorters närstående, som till exempel föräld-
rar, partners, vänner och syskon. Vi arbetar 
dels med att främja transpersoners hälsa och 
rättigheter, dels med att skapa mötesplatser 
och gemenskap för både transpersoner och 
närstående. Precis som väldigt många andra 
organisationer har vi en förbundsstyrelse 
som är de som i första hand bedriver på-
verkansarbete medan våra lokalföreningar 
står för lokala aktiviteter, som � katrä� ar 
eller samtalsgrupper. En hel del sker även 
digitalt. Vi på förbundskansliet håller i ut-

bildningar, sköter mycket administration 
och arbetar i olika projekt. Och vi har precis 
öppnat en digital samtalsmottagning som 
vänder sig till unga transpersoner.

Vad är syftet med Starka Till-
sammans och hur arbetar ni?
Målet är att främja psykisk hälsa och fung-
era suicidpreventivt för transpersoner i ål-
dern 12-25 år. Helt enkelt att � er unga ska 
må bra. Vi har ingen stödverksamhet utan 
arbetar med att öka kunskap. För det � nns 
mycket att göra för att främja hälsa för unga 
transpersoner! Projektet ska till exempel ta 
fram en handbok för närstående, om hur 
man kan stötta, och lyfta hälsofrämjande 
insatser i sociala medier. 

Vi arbetar även med att säkra rutiner 
inom Transammans. Hur man ska agera när 
man möter personer som mår dåligt eller har 
tankar på att vilja leva längre, eller var man 
kan vända sig med sina tankar. Förutom oss 
på förbundskansliet är alla som är aktiva 
inom Transammans ideellt engagerade och 
med skiftande förkunskaper. Med det här 

projektet ska alla veta var ens ansvar börjar 
och slutar, och ha kännedom om vilka ruti-
ner Transammans har. Fler kommer också 
att ges grundläggande kunskap om psykisk 
hälsa och suicidprevention.

Hur vanligt är det med 
suicidförsök och suicid 
bland transpersoner?
De studier som � nns för Sverige visar att det 
är sex gånger vanligare att ha vårdats för ett 
suicidförsök som transperson jämfört med 
cispersoner, alltså personer som inte är trans. 
Socialstyrelsen har också konstaterat att det 
� nns en förhöjd dödlighet i suicid. När det 
gäller tankar på att inte vilja leva längre eller 
att ha genomfört suicidförsök som inte krä-
ver medicinsk vård är si� rorna förhöjda, sär-
skilt hos unga transpersoner där mer än var-
annan haft allvarliga tankar på att inte vilja 
leva längre. Vi vet också att ohälsan är ännu 
större bland unga ickebinära än bland unga 
transtjejer och transkillar. Det � nns alltså, 
på gruppnivå, skillnader i hälsa för transper-
soner jämfört med befolkningen i stort.

Varför är det så?
Det är såklart aldrig en enda enskild faktor 
som spelar roll utan det är alltid � era olika 
delar som spelar in. Minoritetsstress är en 
förklaring, alltså den psykosociala påfrest-
ning som kommer av att återkommande bli 
ifrågasatt, osynliggjord, trakasserad och att 
behöva vara på sin vakt. Det kan även leda 
till att man skäms istället för att vara stolt 
över att vara transperson. Samhällets attity-
der och inte minst vad som förs fram i media 
påverkar också: transpersoner blir ständigt 
felaktigt representerade, ifrågasatta eller 
förlöjligade, och det påverkar ens mående 
negativt. Som att ledarsidor i dagstidning-
ar har åsikter om könsbekräftande vård för 
unga – trots att de helt saknar sakkunskap. 
Vilken annan sjukvård utsätts för det? Dess-
utom är det väldigt många som har erfaren-
het av dåligt bemötande inom hälso- och 
sjukvården, vilket gör att man drar sig för 
att söka den vård man behöver eller får vård 
som inte utgår från ens behov. Det spelar 
också in att många transpersoner utsätts för 
våld, hot och trakasserier eller har upplevt 
mobbning som barn. Eller upplever ofrivil-
lig ensamhet. En annan sak som troligen 
påverkar är de långa väntetiderna för den 
könsbekräftande vården. Alla transpersoner 
har inte behov av könsbekräftande vård men 
för den som har det är det oacceptabelt att 
det är över två års väntan på att ens få påbör-
ja en könsdysforiutredning, som i sin tur of-
tast tar � era år innan man kan få tillgång till 
vård som får ens kropp att överensstämma 
med ens könsidentitet. En del transpersoner 
är såklart också minoriteter i minoriteten: 
att vara asylsökande transperson kan leda 
till ytterligare nivåer av minoritetsstress.

TRANS

Du behöver inte förstå allt 
utan det viktiga är att du 
accepterar människors olikheter
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På så sätt kan man säga att erfarenheten 
vara transperson tillför ännu en nivå av 
sårbarhet. Men det är alltså inte att man 
är transperson som är problemet utan att 
kunskapen om trans och respekten för tran-
spersoner är alldeles för låg. Och då blir 
det extra viktigt att stärka skyddsfaktorer – 
både de generella och de som är speci� ka för 
transpersoner. 

Jag vill också understryka att inte alla 
transpersoner mår dåligt utan att många så-
klart mår bra. Men om vi tittar på gruppnivå 
så � nns det en större psykisk ohälsa och en 
ökad risk att dö i suicid och det krävs att hela 
samhället tar sitt ansvar för att förändra det.

Kan du ge några exempel på 
specifika skyddsfaktorer?
Det är rätt nyligen som forskning börjat tit-
ta på vad som är hälsofrämjande eller kan 
fungera som skyddsfaktorer men det som 
kommer fram där är såklart sådant som vi 
i transcommunityt sett sedan länge. Som 
stöttande närstående och en stöttande skola, 
eller att andra använder rätt namn och rätt 
pronomen. Tillgång till frizoner där man får 
vara sig själv och kan utforska sin identitet 
samtidigt som man är trygg. Kuratorer och 
psykologer med transkompetens. Tillgång 
till könsbekräftande vård, om man upple-
ver könsdysfori, är en skyddsfaktor. Det är 
också en skyddsfaktor att ha tillgång till 
ett transcommunity, alltså gemenskap med 
andra transpersoner. Det handlar både om 
att kunna spegla sig i andra, hitta förebilder, 
få kunskap och att lättare kunna känna sig 
stolt över att vara transperson.

Hur ser ni på efterlevandestöd 
och riktade insatser till personer 
som mist en närstående trans-
person i suicid och som kanske 
är transperson själv? 
Som något som är välbehövligt och efterfrå-
gat. Det kan vara svårt att möta andra som 
mist en närstående i suicid men som har låg 
kunskap om trans. Risken � nns att det blir 
ett otryggt rum eller att man påminns om 
varför livet kändes så hopplöst. Men perso-
ner är såklart olika, och alla har inte behov 
av insatser till närstående eller personer som 
själva är trans. Det är såklart också viktigt 
att alla som arbetar med att ge efterlevan-
destöd har tillräckliga kunskaper om trans 
för att kunna vara en bra samtalspartner, 
som att ha koll på grundläggande begrepp 
och viss förståelse för transpersoners livsvill-
kor. Det är till exempel otroligt viktigt med 
rätt namn och rätt pronomen, och om det 
blir fel så är risken stor att förtroendet och 
tryggheten helt går förlorad. Då behöver 
man rätta sig själv direkt och även be om 
ursäkt, men utan att göra en stor grej av det.

Har du någon  åsikt om det 
borde finnas ett tredje juridiskt 
kön med i till exempel själv-
mordsstatistiken?
Jag tycker absolut att Sverige ska införa ett 
tredje juridiskt kön för att på samhällsnivå 
erkänna ickebinäras existens. Ett tredje juri-
diskt kön � nns redan i exempelvis Tyskland. 
Som det ser ut nu � nns det människor i Sve-
rige som inte har tillgång till ett juridiskt 
kön som speglar ens könsidentitet. Och då 
behöver det såklart � nnas med i all relevant 
statistik, inklusive självmordsstatistik. Vi 
vet för lite om ickebinäras hälsa och livsvill-
kor, just för att statistik osynliggör alla som 
varken är enbart kvinna eller enbart man.

Enligt transammans.se hjälper 
ni företag, organisationer och 
ledare att bli mer inkluderande 
i transfrågor. Kan du ge några 
konkreta exempel på vad cis-
personer och arbetsplatser kan 
göra för att vara inkluderande?
Absolut! Det beror såklart delvis på vilken 
arbetsplats vi talar om. Det kan röra allt 
från att ha � er än två alternativ för kön i 
enkäter till att kunna välja arbetskläder fritt 
utifrån ens könsidentitet. En hel del handlar 
även om att se över bildspråk, policys och 
interna normer för att säkerställa att det inte 
sker en omedveten negativ särbehandling 
av personer utifrån könsidentitet och köns-
uttryck. Här behöver man ofta hjälp av en 
kunnig organisation.

När det gäller privatpersoner är något 
av det allra viktigaste du kan göra är att 
säga ifrån när andra uttrycker sig negativt 
om transpersoner. Att andra säger ifrån är 
hälsofrämjande och ökar tryggheten. Och 
kom ihåg att du inte behöver förstå för att 
kunna visa respekt. För den som inte själv 
är transperson kan det vara svårt att försöka 
föreställa sig hur könsdysfori känns eller hur 
det är att vara exempelvis ickebinär. Men jag 
tänker så här: du behöver inte förstå allt utan 
det viktiga är att du accepterar människors 
olikheter. Tänk också på att inte ställa när-
gångna och ny� kna frågor. Googla istället. 
Alldeles för många transpersoner får frågor 
om hur ens könsorgan ser ut, vilken kirur-
gi man genomgått eller tänkt genomgå, hur 
länge man vetat att man är trans och så vi-
dare. Frågorna kan komma från alla möjliga 
håll: grannar, en kollega man knappt kän-
ner eller en tandläkare. Det är otroligt pri-
vata frågor, vilket jag tror att de � esta inser 
om de bara tänker efter lite grann. Så fråga 
mindre, och lyssna mer.

Åsa Sohlgren

Några ord som kan 
vara bra att känna till:
Transperson: Ett paraplybegrepp 
som rymmer olika sätt att bryta mot 
förväntningar kring kön. Många 
transpersoner har en könsidentitet 
som inte överensstämmer med könet 
som tilldelades vid födseln. Trans 
handlar om kön, och inte om sexua-
litet. Som transperson kan du ha vil-
ken sexuell läggning som helst.
Cisperson: Att ens könsidentitet över-
ensstämmer med könet som tilldelades 
vid födseln. Att vara cis är normen, det 
förväntade. Som cis kan du ha vilken 
sexuell läggning som helst.
Könsidentitet: Upplevelsen av det 
egna jaget. Könet du känner/vet att 
du är. Till exempel kvinna, man eller 
ickebinär.
Ickebinär: Att vara varken enbart 
kvinna eller enbart man. Många icke-
binära använder hen eller den som pro-
nomen istället för hon eller han.
Könsdysfori: Lidande och svårig-
heter i vardagen som kommer av att 
könsidentiteten inte överensstämmer 
med det tilldelade könet. Könsdys-
forin kan vara både kroppslig (känna 
att delar av kroppen är fel eller väck-
er ångest) och social (t.ex. ångest av 
att andra tolkar en på fel sätt). Såväl 
transmän, transkvinnor som ickebi-
nära kan uppleva könsdysfori.
Könsbekräftande vård: Kallades tidi-
gare könskorrigering eller könsbyte. Att 
med hormoner, kirurgi, hårborttagning 
och annan vård få ens kropp och hur 
omgivningen ser en att överensstämma 
med en könsidentitet, för att minska 
könsdysfori. Vilken vård som krävs va-
rierar från person till person. Alla har 
inte behov av alla typer av vård.

Böcker av Edward Summanen

Edward Summanen är, tillsammans 
med Matilda Wurm, redaktör för 
boken TRANS – fakta, forskning 
och erfarenheter som kommer ut på 
Natur & Kultur 8 maj 2023. 
Han har också bland annat skrivit 
Queera tider - hbtqi då och nu som 
tar upp olika aspekter av att vara que-
er, utgiven av Rabén & Sjögren.


