
 
 
 
 
 
Presentationstexter 
 
Dessa texter kan användas i en pressrelease eller i övrig information om respektive 
föreläsning. Det är helt OK att klippa i texten om den är för lång, men skriver du en egen 
text måste den först godkännas av Ann-Christine.  
 
Foton finns att ladda ner på hemsidan. www.annchristineruuth.se/for-arrangoren/ 
Kan användas fritt med angivande av fotograf. 
 

 
 
Från man till kvinna på 90 minuter 
Hon var kyrkoherde och kallades Åke. Det vållade stor uppståndelse när hon berättade att 
hon hädanefter hette Ann-Christine. Sedan 2014 har hon med stor humor och värme gjort 
enormt uppskattade föreläsningar över hela landet om kön, könsnormer och vad det innebär 
att vara en transperson.  
Hennes dotter skrev den omtalade boken ”Min pappa Ann-Christine”. Den har inspirerat till 
den omtalade filmen ”Min pappa Marianne” med Rolf Lassgård i huvudrollen.  
Nu får du hennes egen berättelse! 
 
Sagt om föreläsningen: 
”Naturligt, roligt, inspirerande, varierande, sann, vacker. BLAND DET BÄSTA JAG 
HÖRT!” 
”Jag fick med mig så mycket tankar om att våga vara ärlig och att våga ta vara på livet som 
jag vill att det skall vara här och nu.” 
”En helt fantastisk föreläsning. Jag har läst boken och visste lite vad det handlar om 
men denna föreläsning var oerhört intressant.” 
”Personligt! Kärlek rakt igenom.” 
 
 
 



 
 
 

Man, kvinna och allt däremellan. 
En föreläsning om transpersoner och vad det innebär att vara människa. 
 
Ann-Christine Ruuth har en unik erfarenhet av att leva i ”båda världarna”, både som man 
och som kvinna. Hon delar med sig av sina kunskaper och erfarenheter och hjälper åhörarna 
att fundera vidare över sin egen identitet, vad det faktiskt innebär att vara människa och om 
de normer som styr våra liv.  
 
Ann-Christine har arbetat många år som professionell föreläsare och rankades nyligen av 
EventEffect.se som en av landets 100 populäraste föreläsare. Hennes kunder är många och 
finns inom alla delar av samhället – polisen, landsting, kommuner, kyrkan, skolor, 
näringslivet. 
 
Ann-Christine har en mycket personlig stil i sin föreläsning som präglas av värme och mycket 
humor. Åhörarna görs på olika sätt delaktiga och aktiva i föreläsningen och frågor och 
synpunkter välkomnas.  
Sagt om föreläsningen: 
 
”Glädjefylld, lättlyssnad men man förstår allvaret. Tack för två nyttiga härliga timmar.” 
”Så lärorikt. Härlig energi!” 
”Entusiastisk, inkluderande, humoristisk, kunnig!” 
 
 
 
 


