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Jonas blir Mia-Jonas
Äntligen har namnbytet gått igenom på myndighetsSverige! Från och med 
den 8 juni 2015 heter jag numera juridiskt Mia-Jonas Plunteman. 

Varför Mia-Jonas? 
Jag har i många år känt mig ”halv” som person. För några månader sen så 
insåg att min påkommit av Mia inte bara ”varit” udda utan att jag faktiskt bär 
med mig det namnet i många många avseendet runtomkring mig. 

Namnet Mia har funnits med mig i många år, exempelvis: I min Självkänslelåt 
Cara Mia och i min Självkänslegrund Mia Törnblom med mera. För mig blev 
det självklart när jag läste på Patent och registeringsverket sida att ett namn 
inte längre förknippas med ett ”visst kön”. Då satte en ännu större process 
igång. Då sa självkänslan, byta till Mia-Jonas Plunteman. 

Rent kroppsligt förändras Inget. 
Mia är insida och Jonas är utsida. För många i min omgivning kommer detta 
kanske som en chock eller inte.. ingen aning! Men jag har i många år sagt 
Mia-Jonas. Jag gör denna förändring för att bli hel som person. Jag älskar 
min kropp, så där blir ingen förändring. 

Hur vill du bli tilltalad?
Mia-Jonas heter jag juridiskt, men Jonas går bra, liksom Pluntisen och 
Plunteman. Jag kommer inte att svara på enbart Mia.

Vad innebär denna förändring för dig som person?
Jag känner väldigt stolt, varm och glad över att äntligen få presentera mig 
som Mia-Jonas med mitt underbara efternamn Plunteman. Att kunna vara mig 
själv mera och mera. Jag är den samma som jag alltid varit, men nu blir jag 
ännu starkare i mitt nya ”feminina” namn Mia. 

Det är -:et mellan Mia-Jonas som skiljer oss åt på olika sätt och perspektiv. 

Rent praktiskt så väntar härliga förändringar. Mejladresser, körkort, pass med 
mera! Detta blir en nystart för mig! :-) 
Mina nya privata och officiella mejladress blir: mia-jonas@plunteman.se 
och min jobbmejl blir: m-j.plunteman@hsoimalmo.se. 

Jag är en Stolt Dyslektisk Bög :-)
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