Definitioner
Könsidentitet: Den egna upplevelsen av att vara man, kvinna eller inget av det, eller kanske både och eller ha ett annat kön (eller
flera andra kön). Alla människor har en könsidentitet, även du. För transpersoner, är deras tilldelade kön vid födseln och deras
upplevelse av könsidentitet inte den samma. Kvinnor och flickor samt män och pojkar är fyra vanliga könsidentiteter, som inte
nödvändigtvis hänger ihop med varandra. Det innebär att könsidentiteten utvecklas och förändras över tid, tex. flicka pojke,
man kvinna. Vissa människor upplever att könsidentiteten är flytande.

Könsuttryck: Det fysiska uttrycket av sin könsidentitet i kläder, frisyr, röst, kroppsform m.m. De flesta transpersoner försöker att
matcha sitt könsuttryck (hur de ser ut) med sin könsidentitet (vem de är), snarare än sitt tilldelade kön vid födseln.

Tillägnat kön vid födseln: Klassifikationen/indelningen av människor som män, kvinnor, intersex eller annat kön baseras på

kombinationen av anatomi, hormoner och kromosomer. Man kan använda kromosomtest för att avgöra kön, det är dock inte
kromosomerna som avgör genitalierna. Det är viktigt att vi inte enbart använder begreppet “kön” eftersom att definitionen är vag
och ibland används transfobiskt.

Sexuellt attraherad av: Sexuell orientering. Det är viktigt att komma ihåg att sexuell och romantisk/känslomässig attraktion kan

förklaras av flera faktorer, där könsidentitet, könsuttryck/presentation och tillägnat kön vid födseln kan förklara en del, men inte allt.

Romantiskt/känslomässigt attraherad av: Romantisk/känslomässig orientering: Det är viktigt att notera att både sexuell och

romantisk attraktion kan förklaras av flera faktorer, såsom t.ex. könsidentitet, könsuttryck och tillägnat kön vid födseln. Vi får dock
inte glömma bort att romantisk och känslomässig attraktion kan förklaras utifrån fler eller andra faktorer än de uppräknade.

Exempel på hur du fyller i din Gender Unicorn

Många människor har varit nyfikna på om de människor
som identifierar sig som “agender och asexuella” är
inkluderade i grafen. Ett kort svar är på den frågan är, ja.
Eftersom grafen illustrerar ett spektra eller grader av
identifikation, indikerar en skattning långt till vänster i
grafen, på ingen attraktion eller ingen identifikation.
Grafen har vissa begränsningar. Vinsterna med grafen är
att den ger möjlighet att beskriva flera olika identiteter,
uttryck och attraktion samtidigt.

