
 

 

Remissvar gällande betänkandet SOU 2017:92 Transpersoner i Sverige – Förslag 

för stärkt ställning och bättre levnadsvillkor.  

Från sammanfattning 

Vi på Föreningen Sveriges Kommunala Familjerådgivare (KFR) instämmer med 

Socialstyrelsens förslag om behov att kartlägga behovet av stödmaterial till 

familjer där någon eller flera av föräldrarna är transpersoner samt till familjer 

med transbarn. Vi anser även att det behövs en översyn av Föräldrabalken (FB) 

i syfte att göra den könsneutral för att juridisk fungera för transpersoner. 

Transpersoner har även behov av transkompetenta vårdgivare inom till 

exempel vården för gravida och baranavårdscentraler. 

 Vi anser att det behövs ett ickebinärt jämnställdhetsperspektiv samt att 

regeringen borde tillsätta en utredning med förslag att införa ett tredje juridiskt 

kön för att inkludera de ickebinära i jämnställdhetsperspektivet. 

Det bör även uppmärksammas att transpersoner kan i nära relationer utsättas 

för emotionellt, sexuellt och fysiskt våld av sin partner eller före detta partner. 

De kan även utsättas för utpressning och hot av en partner eller före detta 

partner i syfte att avslöja deras könsidentitet. Tranpersoner anmäler sällan 

brotten då de skäms för sin avvikelse från normen eller för att de låtit sig 

utsättas.  

Det är även viktigt att fånga upp vad för stöd transpersoner får av den 

närmaste familjen och bekanta. Om de inte har det stödet uppstår ofta 

problem med den psykiska hälsan. 

Som vi ser det kan redan i dag Familjerådgivningen ”hjälpa” transpersoner med 

bland annat svårigheter att ”komma ut”, till att bidra med att lösa 

relationsproblem som kan uppstå i transpersoners liv, till exempel gentemot 



partner, föräldrar och vänner.  Vi är inte experter på transfrågor, men har ofta 

en sexologisk kompetens och är experter på relationer och vad som händer i 

dessa. 

 

Sammanfattning sidan 26.   Stärkt stöd till hbtqi-familjer   

Vi instämmer i Socialstyrelsens förslag om behov att kartlägga behovet av 

stödmaterial till familjer där någon eller flera av föräldrarna är transpersoner 

samt till familjer med transbarn. Förslaget att genomföra en översyn av 

Föräldrabalken i syfte att göra den könsneutral tycker vi är nödvändigt för 

transpersoner som är föräldrar. Det finns bristande kunskap om transpersoner 

som är föräldrar. Transpersoner som är föräldrar har behov av 

transkompetenta vårdgivare inom till exempel vården för gravida och på 

barnavårscentraler. Att föräldrabalken inte är könsneutral leder till 

administrativa problem när det gäller registrering av transpersoner som är 

föräldrar i folkbokföringen.  

 

Avsnitt 5.6.2    Utsatthet i nära relationer 

Vi anser det viktigt att uppmärksamma att transpersoner får den hjälp de 

behöver om de utsätts för våld eller utpressning av olika slag. Transpersoner 

kan bli utsatta för emotionellt, sexuellt och fysiskt våld av sin partner eller före 

detta partner. Vanligast är det emotionella våldet som innebär att 

transpersonen blir förtryckt genom att ogiltigförklara personens könsidentitet 

eller använder sig av kön och könsuttryck som är oförenligt med den personens 

könsidentitet. Även sexuellt och fysiskt våld förekommer.  Benägenheten att 

anmäla är mycket låg. Förklaringen är att de skäms för att avvika från normen 

eller för att ha låtit sig utsättas. För en del blir utsattheten en del av vardagen 

så det som hänt inte uppfattas som ett brott. Utöver våldet som cispersoner 

utsätts för kan transpersoner utsättas för utpressning, att partnern till exempel 

hotar att avslöja könsidentiteten för familjemedlemmar eller arbetsgivare. 

Könsspecifika kroppsdelar används som argument för att påpeka att de inte är 

en ”riktig” man eller kvinna. Det är viktigt att uppmärksamma transpersoner så 

de får den hjälp de behöver. 



 

5.7.1    Vänner, familj och partnerrelation 

 Vi anser det viktigt att transpersoner får behövlig hjälp för sin psykiska hälsa. 

Det ser olika ut hur mycket emotionellt stöd transpersoner får från sin 

närmaste familj och vänner och bekanta. En stor del saknar emotionellt stöd. 

Många relationer tar slut när personen kommer ut. Flera vuxna transpersoner 

har problem med den psykiska hälsan. 

 

17.5 Konsekvenser för jämnställdheten mellan kvinnor och män. 

Den binära synen på kön ligger till grund för jämnställdhetspolitiken, detta 

innebär att de ickebinära personerna utesluts. Vi anser att det istället behövs 

ett ickebinärt jämnställdhetsperspektiv. Vi anser att regeringen bör tillsätta en 

utredning med förslag att införa möjligheten till ett tredje juridiskt kön för att 

även inkludera de ickebinära i jämnställdhetspolitiken.  
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