
    

 
 
 
Det är Pride och runt om i Hbtq-sammanhang florerar 
begrepp som du kanske inte riktigt har koll på. Här är 
begreppen du behöver lära dig under Pride 
 

HBTQ 
Ett paraplybegrepp för homosexuella, bisexuella, transpersoner och personer med 

queera uttryck och identiteter. H:et och b:et handlar om sexuell läggning, alltså vem 

man har förmågan att bli kär i eller attraherad av. T:et handlar om hur man definierar 

och uttrycker sitt kön. Queer kan röra både sexuell läggning, könsidentitet, relationer 

och sexuell praktik men kan också vara ett uttryck för ett kritiskt förhållningssätt till 

rådande normer. 

Hen / Den 
Könsneutrala pronomen som främst används om personer som varken identifierar 

sig som kvinnor eller män utan till exempel är intergender, genderqueer, ickebinära. 

Hen och den används också i situationer då en persons könstillhörighet är okänd. 

Transperson 
En transperson är en person som inte alls eller delvis inte identifierar sig med det kön 

en har fått tilldelat vid födseln. Ordet trans är latin för ”överskridande”. Transperson 

är ett paraplybegrepp med många undergrupper och det går att vara transperson på 

många olika sätt. Begreppet rör könsidentitet och könsuttryck och har ingenting med 

sexuell läggning att göra. 

Transsexuell 
Transsexuell, eller transsexualism, är en medicinsk diagnos som i Sverige idag är en 

förutsättning för att få tillgång till nytt juridiskt kön och underlivskirurgi. 

Könsbekräftande behandling 
Den numera etablerade termen för det som tidigare benämndes som ”könsbyte” 

eller “könskorrigering”. För att få rätt till könsbekräftande vård i Sverige idag krävs en 

könsdysfori-diagnos. Denna ställs av psykiater vid någon av landets mottagningar 

som tillhandahåller könsidentitetsutredning. 



FTM / FTX / MTF / MTX 
Förkortning för engelskans Female to Male = kvinna till man och Female to X = 

kvinna till x eller Male to Female = man till kvinna och Male to X = kvinna till x. Ett 

sätt att beskriva den transition som en del transpersoner genomgår eller genomgått 

för att olika delar av könet (kropp, juridik och könsuttryck) ska stämma överens 

personens könsidentitet. X kan betyda exempelvis ickebinär, kvinna eller man. 

Transvestit 
En person som klär sig i eller använder sig av andra attribut som traditionellt används 

av män respektive kvinnor.  

Asexuell 
Vanligast är att asexuell används för att beskriva en person som aldrig eller under en 

period inte känner sexuell attraktion, inte har någon sexlust eller inte önskar 

inkludera andra fysiskt i sin sexuella praktik. 

Autosexuell 
Att bara vilja ha sex med sig själv. 

Bisexuell 
En person som har förmågan att bli kär i eller attraherad av människor oavsett kön 

kan kalla sig bisexuell. 

Pansexuell 
Förmågan att attraheras sexuellt av personer oavsett kön. Ordet pan antyder att det 

finns ett spektrum av kön och inte bara två som ordet bi i bisexuell kan anses 

antyda.Vissa föredrar därför pansexuell som begrepp för att signalera att en ser sin 

sexuella läggning som bortom tvåkönsnormen. 

Bög 
En person som oftast identifierar sig som kille/man och har förmågan att bli kär i 

och/eller attraherad av killar/män. 

Flata 
En person som oftast identifierar sig som tjej/kvinna och som har förmågan att bli kär 

i och/eller attraherad av andra tjejer/kvinnor. Används ofta synonymt med lesbisk. 

Cisperson 
En person som identifierar sig med det vid födseln tilldelade könet. Cis är latin för ”på 

samma sida”. 



Dragking/Dragqueen 
En person som använder sig av sociala attribut och symboler för att tänja på 

gränserna mellan manligt och kvinnligt. Ofta i syfte att underhålla eller för att på ett 

lekfullt sätt uttrycka en del av sin identitet. 

Funktionsnedsättning 
En nedsatt funktionsförmåga i relation till vad som uppfattas som normen. Det kan 

handla om psykisk, kognitiv eller fysisk funktionsnedsättning. 

Genderqueer, ickebinär och intergender 
En person som identifierar sig som mellan eller bortom könskategorierna kvinna och 

man kan kalla sig genderqueer. Genderqueer kan användas synonymt med ickebinär 

och intergender.  Ickebinär betyder inte samma sak för alla som definierar sig som 

det. En del känner sig som både tjej och kille. Andra känner att de befinner sig 

mellan de kategorierna. Många ickebinära identifierar sig inte med något kön alls. En 

del ickebinära vill förändra kroppen med hormoner och/eller kirurgi. 

Genderfluid 
En person vars könsidentitet varierar över tid. Den kanske känner sig mer som man 

en dag och mer som kvinna en annan, och som ickebinär en tredje dag. Personer 

kan också känna att könsidentiteten är en mix av olika könsidentiteter som får olika 

plats vid olika tider i livet. 

Intersex/intersexualism 
Kortfattat en person med ett medfött tillstånd i vilket könskromosomerna, 

könskörtlarna (testiklar eller äggstockar) eller könsorganens utveckling är atypisk. 

Könsdysfori 
Könsdysfori kan beskrivas som en stark och ihållande känsla av att vara tilldelad fel 

kön. 

Polyamorös/Polygam 
Att ha sexuella och/eller emotionella relationer med fler än en person i taget. 

 

Pronomen 
Hon, han, hen och den – det en person vill bli kallad när någon pratar om den i tredje 

person. 

Queer 



Queer som identitet kan innebära en önskan att inte behöva definiera sitt kön eller 

sin sexuella läggning, medan en del använder queer som ett sätt att beskriva sin 

könsidentitet eller sin sexualitet. 
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