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Vad är kön? - 4 dimensioner



1. Kropp - Biologiskt kön

- Utgår från medfödda fysiska 
egenskaper och 
könskarakteristiska, t.ex. 
könsorgan, 
kromosomuppsättning

- Mycket i vårt samhälle 
kopplas till dessa ”motpoler” 
t.ex. egenskaper, intressen, 
färger, yrken.



Intersexvariation

• Varje år föds 0,5-2,0 % med 
intersexvariation

• Innebär att det inte tydligt går 
att könsbestämma utifrån 
biologi, finns ett 30-tal 
varianter.

• Får ett juridiskt kön och 
opereras ofta tidigt utifrån det –
visar sig senare ibland vara fel.

• ”I” i HBTQI



2. Juridiskt kön
- Det som registreras vid födseln och 

återfinns i folkbokföringen, hos våra 
myndigheter och t.ex. i våra pass. 

- I Sverige finns två alternativ – man eller 
kvinna

- Flera länder har infört ett tredje juridiskt 
kön t.ex. Tyskland, Australien.

- I Sverige finns förslag om att utreda att 
införa ett tredje juridiskt kön.



3. Könsidentitet

- Det kön du känner dig som och 
identifierar dig med – alla har en 
könsidentitet.

- Behöver ej stämma överens med 
biologiskt eller juridiskt kön.

- Alla människor bestämmer själva 
över sin könsidentitet. 



4. Könsuttryck, socialt och kulturellt kön

- Detta är hur du uttrycker ditt kön/din könsidentitet, t.ex. med 
kläder, röst, kroppsspråk, frisyr, smink.

- Varierar i olika kulturer och över tid, t.ex. var blått förr en 
”kvinnlig färg” och rosa en ”manlig färg”.

- Socialt kön är förväntningar runt beteende som finns på oss 
utifrån det kön vi är.

- Dessa normer kan vara begränsande för alla - även den som 
ej är HBTQI-person.



Vad är transperson?



Cispersoner och Transpersoner
• Cisperson = en binär person 

där alla fyra dimensioner av 
kön stämmer överens dvs. du 
är kvinna eller man biologiskt, 
juridiskt, i din könsidentitet 
och i ditt könsuttryck.

• Transperson = en person där 
dimension 2-4 kan avvika från 
det biologiska könet som 
tilldelades vid födseln. 



Binär och ickebinär

• Binär = identifierar sig som 
man eller kvinna

• Ickebinär = identifierar sig som 
något annat än man eller 
kvinna, t.ex. ett tredje kön, 
inget kön (agender), mitt 
emellan eller bortom könen

• Genderfluid = växlar mellan 
olika binära och/eller 
ickebinära kön



Könsidentitet och sexuell läggning

• Könsidentitet = vilket kön du har.
• Sexuell läggning = vem du attraheras av sexuellt och/eller 

romantiskt.

• Kön/könsidentitet, könsuttryck och sexuell läggning är alla 
diskrimineringsgrunder i svensk lag.



Transition
• Att vidta åtgärder för att leva som sig 

själv och må bra utifrån sin könsidentitet.

• Både binära och ickebinära
transpersoner kan ha ett behov av att 
transitionera, både medicinskt och icke-
medicinskt.

• Ickemedicinskt t.ex. kläder, frisyr, 
namnbyte, ändra juridiskt kön



Transition • Medicinska åtgärder kräver utredning och 
diagnos.

• Diagnoser finns både för binära och 
ickebinära transpersoner vilka möjliggör 
olika former av könsbekräftande 
behandling.

• Exempel på medicinsk behandling: 
röstträning hos logoped, hårborttagning, 
hormonbehandling, operation av över-
eller underkropp. 

• Tävlingsidrottens utmaningar är främst 
kopplade till hormoner och 
hormonbehandling.



Transpersoner

Isaa Sand (bågskytte) – en av 
de elitidrottande transpersoner 
Gymnastikförbundet intervjuat 
i sitt arbete.
Isaa=Inte som alla andra

• Begränsande normer och lagar i 
samhället, plus könsdysfori, får ofta 
transpersoner att må dåligt.

• HBTQI-personer lider i högre 
utsträckning av psykisk ohälsa än 
resten av befolkningen.

• Transpersoner är bland de som mår 
allra sämst med höga siffror för 
självmordstankar och -försök.

https://www.expressen.se/sport/foreningsliv/ar-du-en-transperson-inom-idrotten-ar-du-oerhort-stark/


Hur gör andra?
• Bågskytte – följer IOC riktlinjer från 2015 på SM-

nivå men har ingen policy för ungdoms- och 
breddverksamhet i övrigt.

• Fäktning – följer IOC riktlinjer från 2015 på SM-
nivå men tillåter transpersoner att ändra sig och 
återgå till tävling i annan klass utan tidsram.

• Roller Derby – (Skridskoförbundet) – har en 
egen genderpolicy för svenskt seriespel som 
låter ciskvinnor, transkvinnor, transmän och 
ickebinära spela. Internationella Roller 
Derbyförbundet (WFTDA) låter inte transmän 
spela. 



Gymnastikförbundets 
ställningstaganden, beslut 
och klargörande principer



Övergripande förhållningssätt/överväganden

• Luta mot grundprincipen i 
Svensk Gymnastik Vill 

• ”Hos oss är alla välkomna”
• ”Nyfikenhet och öppenhet”

• Troligt få antal ärenden –
skapa enkelhet i 
handläggning och beslut.

• Värna personlig integritet 



Ställningstaganden
• Träningsverksamhet – inga hinder att 

delta i någon verksamhet oavsett 
könstillhörighet, -identitet eller -uttryck.

• Tävlingsverksamhet – förening och 
region – följa RF och statlig strategi, 
inga hinder att välja tävlingsklass 
t.o.m. J-SM-nivå.

• Tävlingsverksamhet – S-SM, NM, EM, 
VM och OS – följa IOC consensus 
(2015) och World Athletics eligibility
regulations (2019)



Beslut
Tävling på förenings- regional- eller J-SM nivå:
• önskemål om att få tävla i annan tävlingsklass, utifrån nu gällande tävlingsreglemente, än 

den som följer det juridiska könet ska mötas genom att tillmötesgå den tävlandes vilja.

Tävling på nationell (Senior-SM) och internationell (NM, EM, VM och OS) nivå:
• önskemål att tävla i annan tävlingsklass, utifrån nu gällande tävlingsreglemente, än den 

som följer av det juridiska könet, handläggs av särskilt utsedd person på och beslutas av 
generalsekreterare. 

• inga särskilda krav på dokumentation av handläggning och beslut - skriftligt och förvaras 
säkert under Gymnastikförbundets ansvar. 

• vägledande för handläggningen - IOC:s riktlinjer efter consensus meeting 2015 och World 
Athletics eligibility regulations 2019.

• att vissa könsbekräftande behandlingar där dopingklassade läkemedel används kräver 
dispens och läkarintyg.
Tävlingsreglementen kommer framöver att behöva uppdateras – vi är i början utav detta 
arbete.



Klarläggande principer
• Individen har starka skäl för sina önskemål 
• Ingen prövning av sakförhållanden
• Fair play väger tyngre ju högre sportslig nivå på 

tävling
• GF - beslut gäller det egna tävlingssystemet 

(anmälan, deltagande och licenshantering)
• Ändra sig ang. klass - återgå till tävlande i 

annan tävlingsklass, utan tidsregler, på 
förenings-, regional- och Junior-SM-nivå

• Individens skyldighet att följa idrottens regler 
kring doping



Rekommendationer till förening
• Värdesätter mångfald och möter med öppet förhållningssätt
• Utbildar organisationsledare, ledare och funktionärer
• Öppen dialog med aktiva och t.ex. vårdnadshavare
• Använd föredraget namn och pronomen i dialog och register
• Löser frågor kring omklädningsrum och toaletter på bästa sätt
• Respekterar integritet
• Hanterar upplevt diskriminerande beteende
• Stöttar vid ex. tävlingsanmälan, registrering mm
• Medvetenhet kring könsbekräftande behandling



Konsekvenser och möjligheter
• Stadgar
• Svensk Gymnastik Vill med utvecklingsmodell 

och nyckelfaktorer
• Arrangörsreglemente
• Tävlingsreglementen
• Tekniskt reglemente
• Riktlinjer för träning och tävling
• Ledarutbildningar 
• Nya tränings- och tävlingsformer
• Register och system
• Utmärkelser som Stor grabb/tjej

Ovanstående är exempel på vad som kommer att 
ses över i förbundets fortsatta arbete 2021-2022.
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