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Det synes mig nämligen nödvändigt att helt eliminera risken för den förvirring i 

släktskapsförhållandena som skulle uppstå om en transsexuell person som fått sin könsregistrering 

ändrad skulle få egna barn. (Proposition 1972:6 s. 50) 

 

 

 

Vad [Alex] anfört i länsrätten - även med avseende på påståendet att det överklagade beslutet strider 

mot Europakonventionen och svensk grundlag - föranleder ingen annan bedömning. (Mål 2004, s. 8) 

 

 

 

Om ingreppet är ett villkor för att få del av en viss förmån eller rättighet är det  

som regel att anse som påtvingat. (Mål 2012b, s. 5). 

 

 

 

  



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vy över Kammarrätten i Stockholm (till vänster i bild). Fotograf: Theo Erbenius.  



 

  



 

ABSTRACT 

 

 

 

The subject of this bachelor thesis is the logics and counter-logics that have structured the 

perception of transsexualism and the now abolished sterilization requirement for legal 

recognition of sex change within the Swedish legal system and governmental authority. The 

analyzed material consists of judgments from two court cases with opposing verdicts that took 

place in 2004-2005 and 2012. The main conflict in the first court case was about if the 

sterilization requirement entailed the destruction of frozen germ cells or not. In the second 

court case the antagonism was mainly about if the sterilization requirement itself was 

legitimate or not. The differentiation in the verdicts and the expressed logics between the 

court cases was through analyze linked to discursive displacements in media coverage and 

judicial descriptions of transsexuals and their legal rights. 
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INLEDNING 
 

 

 

Bakgrund 

I mitt arbete som fotograf har jag sedan en längre tid varit fascinerats av den fotografiska 

processen att gestalta historiska illdåd och tragedier, samt hur dessa händelser påverkat eller 

påverkar samtiden. Denna nyfikenhet rörande hur det historiska formar nutiden har även fått 

näring via mina filosofistudier, och då främst genom Nietzsches genealogi om moralens 

härkomst samt Foucaults tankar om Nietzsches genealogiska metod (Foucault 2008; 

Nietzsche 2002). Denna nyfikenhet har nu följt med mig in i etnologin, ett ämne som genom 

sin möjlighet att förena olika typer av material såsom intervjuer, arkivmaterial, stillbilder och 

teoretiska perspektiv utgör en fantastisk plattform för fördjupning och förståelse av relationen 

emellan historiska förlopp och nutiden. Det som från början var och fortfarande är ett tänkt 

fotografiskt projekt, tar i och med denna uppsats ett etnologiskt uttryck.  

 

Till en början var det de steriliseringar som utfärdades av staten emellan 1934 till 1976 som 

fångade mitt intresse. Under denna tidsperiod steriliserades ca 63 000 personer av staten 

utifrån eugeniska (ras/arvshygieniska), sociala och medicinska skäl (SOU 2000:20, s. 15-16). 

För att begripliggöra för mig själv vad som hänt under detta tidsspann inledde jag en relativt 

omfattande research. Det var under denna initiala fas som jag började få upp ögonen för den 

steriliseringspolitik staten bedrivit gentemot transsexuella från och med att 

könstillhörighetslagen1 utfärdades 1972 fram till att kravet om sterilisering i nämnda lag togs 

bort 2013. Det som jag först trott var historia visade sig istället vara nutid. Hur har dessa 

steriliseringar legitimerats? Finns det någon koppling emellan dessa steriliseringar och de som 

skedde emellan 1934-1976? Jag bestämde mig för att undersöka dessa frågor genom att 

vandra i praktikens spår, genom statliga utredningar, lagförslag och rättegångar i syfte att 

synliggöra de logiker som legitimerat samt protesterat emot statens steriliseringspolitik 

gentemot transsexuella personer. 

 

I och med att könstillhörighetslagen infördes 1972 blev Sverige det första landet i världen 

som gjorde det möjligt för sina medborgare att ansöka om ändrad könstillhörighet. Denna 

                                                 

1 Lag (1972:119) om fastställande av könstillhörighet i vissa fall. Stockholm: Socialdepartementet. 
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juridiska möjlighet reglerades av ett antal villkor varav 1 § och 3 § i könstillhörighetslagen 

emellan 1972-2013 angav att: 

 

1 § Den som sedan ungdomen upplever att han tillhör annat kön än det som antecknats för 

honom i kyrkobokföringen och sedan avsevärd tid uppträder i enlighet härmed samt måste 

antagas även framdeles leva i sådan könsroll kan efter egen ansökan få fastställt att han tillhör 

det andra könet, Fastställelse får ske utan hinder av att sökanden tidigare erhållit fastställelse 

enligt 2 §. Fastställelse enligt första stycket meddelas endast om sökanden fyllt aderton år och 

undergått sterilisering eller av annan orsak saknar fortplantningsförmåga. 

 

3 § Fastställelse enligt 1 eller 2 § får meddelas endast för ogift svensk medborgare. (Proposition 

1972:6, s. 2) 

 

Kravet om sterilisering antogs då lagstiftarna ansåg det: ”nödvändigt att helt eliminera risken 

för den förvirring i släktskapsförhållandena som skulle uppstå om en transsexuell person som 

fått sin könsregistrering ändrad skulle få egna barn” (Proposition 1972:6 s. 50). Några övriga 

skäl till införandet av nämnda krav angavs ej. Det angavs inte heller några övriga krav på 

kroppsliga ingrepp för att kunna ansöka om ändrad könstillhörighet. 

 

Steriliseringslagarna 

De steriliseringar som ägde rum i Sverige mellan 1934-1976 reglerades inledningsvis enligt 

Lag (1934:171) om sterilisering av vissa sinnessjuka, sinnesslöa eller andra som lida av 

rubbad själsverksamhet, för att sedan efterträdas av Lag (1941:282) om sterilisering. Att 

steriliseringar utförts under denna tid utgjorde ingen hemlighet, men det var först i och med 

1997 års publicering av journalisten Maciej Zarembas artikelserie om steriliseringens historia 

och historikern Maija Runcis avhandling Steriliseringar i folkhemmet som 

steriliseringsdebatten kom igång på allvar. Debatten utmynnade i två statliga betänkanden. 

SOU (statens offentliga utredningar) 1999:2 behandlade vilka principer som skulle reglera 

ersättningen till de drabbade, medan SOU 2000:20 undersökte steriliseringarnas 

bakomliggande faktorer. I SOU 2000:20 framkommer det att av de omkring 63 000 

steriliseringar som genomfördes under nämnda år skedde ca 9 procent under tvång, 24 procent 

under tvångsliknade omständigheter (såsom att utgöra ett villkor för abort eller utskrivning 

från anstalt) och i 10 procent av fallen förekom vad som beskrivs som tecken på övertalning. I 

och med att könstillhörighetslagen utfärdades 1972 kom även steriliseringskravet däri att 

regleras av 1941 års steriliseringslag, vilket framgår av nämnda lags 1 §:  
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Kan någon med skäl antagas komma att genom arvsanlag på avkomlingar överföra 

sinnessjukdom eller sinnesslöhet eller ock svårartad sjukdom eller svårt lyte av annat slag, må 

han steriliseras enligt denna lag, såvida han samtyckt därtill.  

Samma lag vare, där någon prövas på grund av sinnessjukdom, sinnesslöhet eller annan 

rubbning av själsverksamheten eller ock på grund av asocialt levnadssätt vara för framtiden 

uppenbart olämplig att handhava vårdnaden om barn.  

Är på grund av sjukdom, kroppsfel eller svaghet hos kvinna påkallat att hon steriliseras för att 

förebygga havandeskap som skulle medföra allvarlig fara för hennes liv eller hälsa, må ock med 

hennes samtycke sterilisering enligt denna lag företagas å henne.  

Sterilisering må även företagas å den som avser att söka fastställelse enligt 1 § lagen 

(1972:119) om fastställande av könstillhörighet i vissa fall.  

Med sterilisering förstås i denna lag icke kastrering. Ej heller äger lagen tillämpning å sådant 

ingrepp i könsorganen av beskaffenhet att medföra sterilitet, som på grund av sjukdom i dessa 

organ är påkallat av terapeutiska skäl. (SOU 1974:25, s. 27-28, min kursivering) 

 

I SOU 2000:20 framkommer det att det skett stora förskjutningar rörande hur 

steriliseringslagarna tillämpats. 1950-talet utgjorde en viktig brytpunkt i denna 

förändringsprocess: ”från dominerande tvång till dominerande frivillighet; från 

befolkningspolitiska och ras/arvs- hygieniska motiv till socialmedicinska och 

familjeplanerande motiv; från samhällsintresse till individintresse” (SOU 2000:20, s. 16). 

Denna förändrade syn på och tillämpning av sterilisering vann laga kraft i och med 1976 års 

steriliseringslag, vilken medförde att sterilisering enbart kunde ske på egen begäran. Av 

intresse i sammanhanget är att dessa juridiska och kulturella förändringar i synen på 

sterilisering inte hade någon påverkan på det juridiska krav om sterilisering som riktades emot 

transsexuella genom könstillhörighetslagen. En fråga man kan ställa här är hur det kan 

komma sig att sterilisering som villkor för abort eller utskrivning från anstalt genom dessa 

succesiva förskjutningar började kategoriseras som tvång, medan sterilisering som villkor för 

byte av juridiskt kön fortfarande sågs som ett fritt val?  

 

Transrörelsen och transbegrepp 

I Sverige har transrörelsen på allvar vuxit fram först under 2000-talet. Med det sagt grundades 

FPE-S (Full Personality Expression - Sweden) 1966 som en organisation för: ”transvestiter 

och andra könsöverskridare” (Engdahl 2010, s. 111). Organisationen har genomgått ett flertal 

omvandlingar och bytte 2009 namn till Transföreningen FPES. Patientföreningen Benjamin 

bildades 1979 och blev därmed Sveriges första förening riktad enbart till transsexuella. 2001 

inkluderade RFSL transpersoner i sina stadgar, vilket kom att återspeglas i organisationens 

namnbyte 2007 från Riksförbundet för sexuellt likaberättigande till Riksförbundet för 
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homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter. 2007 övergick även det 

internetbaserade diskussionsforumet ProjectTS till att bli en betydande transrättighetsförening 

vid namn KIM (Kön, Identitet, mångfald). Transportalen Transformering lanserades 2010 av 

RFSL Ungdom (Bremer 2011, s. 24).  

 

Begreppet transperson är ett paraplybegrepp som utvecklades under sent 1990-tal av ett antal 

transpersoner med koppling till RFSL. ”Orsaken var ett ökat behov av en inkluderande term 

som kunde användas i arbetet med transpolitiska rättighetsfrågor” (Bremer 2011, s. 18). 

Begreppet inkluderar bl.a. transsexualism, transvistism och intergender. Intergender hänvisar i 

likhet med begreppen ickebinär och genderqueer till personer som identifierar sig som mellan, 

bortom eller som båda könkategorierna man och kvinna. En person som ibland, ofta eller 

alltid anväder sig av ett annat könsuttryck än vad som förväntas utifrån hens juridiska 

könstillhörighet kan kalla sig transvistit eller crossdresser (RFSL 2015; Transformering 

2015). RFSL, FPES och KIM har en snarlik syn på transsexualism som kan exemplifieras av 

hur begreppet transsexuell defineras på transportalen Transformering: ”Transsexuell (TS) kan 

den person kalla sig vars könsidentitet inte stämmer överens med det juridiska kön man 

tilldelades vid födseln. Oftast vill man både byta juridiskt kön och korrigera kroppen med 

exempelvis hormoner och/eller kirurgi. Man brukar tala om FtM-transsexuella (kvinna-till-

man) och MtF-transsexuella (man-till kvinna)” (http://www.transformering.se/vad-ar-

trans/ordlista). Begreppet transperson har blivit en vedertagen term inom den svenska 

transrörelsen, men det innebär inte att alla transorganisationer ställer sig bakom begreppet. 

Patientföreningen Benjamin förhåller sig t.ex. kritiskt gentemot transpersonsbegreppet och 

har utöver det en i sammanhanget avvikande syn på vad det innebär att vara transsexuell: 

 

Transsexuella har en förändring som påverkar hjärnans utveckling i fosterstadiet. Hjärnorna hos 

män och kvinnor skiljer sig delvis anatomiskt och de som lider av transsexualism har en 

könsidentitet som är motsatt könsorganen. […] Transsexualism är ett tillstånd som botas med 

könskorrigerande behandling, dvs hormonbehandling och kirurgi. Efter avslutad behandling är 

personen inte transsexuell längre. (Benjamin u.å.) 

 

Ett sett att beskriva denna vattendelare transorganisationerna emellan är att RFSL, FPES och 

KIM intar en mer socialkonstruktivistisk hållning, medan patientföreningen Benjamins 

ställningstagande är mer biologistiskt. Det nämnda socialkonstruktivistiska draget går även att 

finna i RFSL:s beskrivning av begreppet kön, som närmast kan liknas vid en dekonstruktion 

som påvisar att det föregivettagna könet egentligen är uppbyggt av fyra olika komponenter. 1) 

Det biologiska könen som definieras utifrån: ”inre och yttre könsorgan, könskromosomer och 

hormonnivåer. Biologiskt kön är inte bara två, utan bör ses som en skala där ingen är helt 

http://www.transformering.se/vad-ar-trans/ordlista)
http://www.transformering.se/vad-ar-trans/ordlista)
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’man’ eller helt ’kvinna’” (RFSL 2015). 2) Det juridiska könet som utgörs av det kön som en 

personen är folkbokförd under. 3) Det kön som en person identifierar sig med utgör personens 

könsidentitet. 4) Det sätt en person uttrycker sin köntillhörighet via attribut som kläder, 

kroppsspråk och beteende utgör personens könsuttryck.  

 

Den transsexuella vårdapparaten 

Utöver de två angivna definitionerna på vad transsexualism innebär finns även den 

medicinska diagnosen transsexualism, som i Sverige måste ställas innan en transsexuell 

person kan få tillgång till medicinsk och juridiskt könskorrigering. Den medicinska 

korrigeringen består ofta av hormonella och kirurgiska behandlingar medan juridisk 

korrigering innebär att personnummer och namn byts ut. Personnummret byts ut med 

anledning av att näst sista siffran anger om en person är av manligt eller kvinnligt kön 

(Engdahl 2010, s. 244-225; Skatteverket u.å.). Diagnosen transsexualism går att finna i den 

internationella sjukdomsklassifikationen ICD-10-SE. Under rubrik F64 

Könsidentitetsstörningar kategoriseras transsexualism som en: ”önskan om att leva och bli 

accepterad som en medlem av det motsatta könet, ofta åtföljt av en känsla av obehag eller 

otillräcklighet med det egna anatomiska könet och en önskan om hormonell eller kirurgisk 

behandling för att kroppsligen likna det prefererade könet så mycket som möjligt” 

(Socialstyrelsen 2011, s. 194). 

 

För att få diagnosen transsexualism måste den transsexuella personen först skaffa sig en 

remiss till något av sveriges tre utredningsteam. Efter att den initiala kontakten skapats inleds 

den minst ett år långa diagnostiseringsprocessen. Etnologen Signe Bremer beskriver i sin 

avhandling Kroppslinjer från 2011 hur denna fas bl.a. består av personlighetsbedömingar, 

intelligenstest samt att flera av de transsexuella hon intervjuat fått genomgå skiktrönken av 

hjärnan. De olika testerna görs för att kunna utesluta andra diagnoser, som t.ex. intersex, 

schizofreni och fetischistisk transvestism. Efter att den transsexuelle personen fått diagnosen 

transsexualism kan den medicinska korrigeringen i form av hormonbehandling, 

hårborttagning, röstträning samt bröstborttagning inledas. I samband med detta påbörjas även 

Real Life Experience testet som innebär att den transsexuelle under minst ett år lever i sin nya 

könsidentitet. Testet utgör en metod för utredningsteamet att undersöka den transsexuelles 

motivation samt hur samma person klarar de sociala aspekterna av könskorrigeringen (Bremer 

2011, s. 22-23). Efter att könsutredningen genomförts kan den transsexuelle ansöka hos 

Socialstyrelsens Rättsliga Råd om fastställelse av ny könstillhörighet, vilket utgör det 

juridiska erkännandet av den nya könstillhörigheten. Fram tills att steriliseringskravet togs 
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bort 2013 var den transsexuelle även tvungen att ansöka om steriliseirng i detta läge. Först 

efter att det inkommit bevis på att steriliseringen genomförst gavs Rättsliga Rådet laglig rätt 

att genomföra den juridiska könskorrigeringen. Det framkommer både i Bremers avhandlig 

samt i Socialstyrelsens rapport2 från 2010 att steriliseringskravet i praxis till stor del tolkats 

som ett kastreringskrav. Socialstyrelsen beskriver att en: ”vanlig uppfattning bland 

professionen i Sverige är att önskan om kastration och korrigerande kirurgi är ett kriterium för 

diagnosen transsexualism enligt ICD-10 och könsidentitetsstörning enligt DSM-IV. Något 

obligat krav på detta finns dock inte i någon av diagnosmanualerna” (Socialstyrelsen 2010, s. 

47). En möjlig historisk förklaring till denna olyckliga missuppfattning går att finna i hur 

transsexualism definierades i den statliga utredning från 1968 vari grunden för den kommande 

könstillhörighetslagen lades fram: 

 

Man kan med avseende på detta stadium ange fyra karakteristika, vilka återfinns hos samtliga 

transsexuella: En fast övertygelse om att tillhöra motsatt kön, en känsla av att ett naturens 

misstag blivit begånget. Avsky och äckel över den egna kroppen, främst könsorganen. Den 

kvinnliga transsexuella upplever ett liknande obehag över bröst och menstruationer, och den 

manlige individen känner avsmak för skäggväxt, mörk röst och viril kroppsbehåring. En 

intensiv önskan att med kirurgiska eller hormonella åtgärder få en anatomisk förändring till 

stånd i syfte att uppnå likhet med det motsatta könet. Detta innebär för kvinnorna en önskan om 

att få brösten decimerade samt menstruationerna att upphöra, hos männen önskan att få 

könsorganen borttagna, en konstgjord slida tillskapad samt skäggväxten avlägsnad. En önskan 

att av samhället bli betraktad som tillhörande det motsatta könet. (SOU 1968:28, s. 26) 

 

Enligt denna definiton skall en person känna äckel inför det egna könsorganet samt vilja 

avlägsna det för att kunna klassifieras som transsexuell. Bremer ger i sin avhandling flera 

konkreta exempel på detta synsett, varav ett utgörs av en MtF-person som av 

utredningsteamet inledningsvis inte får diagnosen transsexualism med anledninga av att 

personen i fråga inte förkastar sin penis i tillräcklig omfattning (Bremer 2011, s. 120). Jag 

tolkar detta som att utredningsteamet har en binär syn på kön som återspeglar sig på hur de 

bemöter och behandlar de personer som de utreder. Bremer kallar detta för fel-kropp-

narativet, vilket syftar på synen att den transsexuelle skall anse sig vara född i fel kropp och 

känna obehag inför dess fysikalitet. Fenomenet är inte specifikt svenskt, vilket Judith Butler 

påvisar i sin beskrivning av transsexualismens dramaturger. ”I San Francisco övar faktiskt 

FTM-kandidater in den berättelse om genusessentialism de är tvungna att berätta innan de går 

                                                 

2 Socialstyrelsen (2010). Transsexuella och övriga personer med könsidentitetsstörningar. Rättsliga villkor för 

fastställelse av könstillhörighet samt vård och stöd. Stockholm: Socialstyrelsen. 
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in och träffar läkarna, och det finns numera tränare som hjälper dem, transsexualismens 

dramaturger som utan ersättning hjälper dig lägga fram ditt fall” (Butler 2006, s. 85). 

 

Syfte och problemformulering 

Uppsatsens övergripande kunskapsmål är att synliggöra och jämföra de logiker som format 

och formar statens interaktion med transsexuella personer. Jag vill särskilt undersöka de 

logiker och mot-logiker som inom svenskt rättsväsende och myndighetsutövande strukturerat 

synen på transsexuella personer samt kravet på sterilisering för rättsligt erkännande av ändrad 

könstillhörighet. Utifrån perspektivet att domstolen utgör en arena för politisk kamp kommer 

jag att analysera två rättsprocesser som under liknande juridiskt ramverk kommit fram till vitt 

skilda domslut. Syftet är att analysera de makt och motståndslogiker som inom valda måls 

domslut strukturerar synen på kravet om sterilisering.  

Vilka argument har framförts för och emot steriliseringskravet inom respektive rättsprocess? 

Vad framkommer i materialet rörande steriliseringskravets syfte? Vilken roll, om någon, har 

det omgivande samhällets mediala och juridiska diskurser spelat för rättsprocessernas utfall? 

 

Teoretiska utgångspunkter 

Jag kommer inom denna studie använda mig av ett teoretiskt nätverk bestående av Michel 

Foucaults maktbegrepp, Ernesto Laclau och Chantal Mouffe diskursteori, Jason Glynos och 

David Howarths logikperpektiv samt Judith Butlers queerperspektiv. Jag inleder med att 

beskriva Foucaults maktbegrepp med anledning av det stora inflytande det utövat på både 

mina diskursanalytiska och queerteoretiska perspektiv. Grundläggande för Foucaults 

förståelse av makt är att det inte är något som kan innehas eller förloras. Istället bör makt 

förstås som ett fält av decentrerade styrkeförhållanden mellan en mångfald mikro-makter. Det 

är därför viktigt att utifrån detta synsätt överge idéen om en centrerad makt, som till exempel 

statens eller härskarens. Styrkeförhållandena är istället lokala och inneboende i de områden 

som de organiserar (Foucault 2002, s. 103). ”Makt är det sätt på̊ vilket vissa handlingar och 

praktiker kan strukturera andra” (Svensson 1996, s. 116). Men där makt utövas finns också 

motstånd. Precis som med makten har vi att göra med en decentrerad och lokal mångfald. 

Motståndet är med andra ord maktens okuvliga motpart, och framträder liksom den i många 

olika skepnader (Foucault 2002, s. 106). Makt och vetande förutsätter varandra och det är just 

genom det mångskiftande talet de kopplas samman. Tillsammans formerar de 

kunskapssystem som genom sin praktik är reglerande och disciplinerande. När jag framöver 

använder mig av begreppet biopolitik åsyftar jag det kunskapssystem varigenom 
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välfärdsstaten Sverige reglerar sina invånares liv. För Foucault är makt både produktiv och 

begränsande på så vis att makt är: ”både det som skapar vår sociala omvärld och det som gör 

att omvärlden ser ut och kan omnämnas på vissa sätt medan andra möjligheter utesluts” 

(Winther & Phillips 2000, s. 20).  

 

Det är utifrån Foucaults tankar om reglerande och produktiva kunskapssystem som vi kan 

förstå Laclau och Mouffe beskrivning av begreppet diskurs som ett system av differentiella 

entiteter (så kallade moment), vilket annorlunda uttryckt kan beskrivads om ett specifikt sätt 

att förstå och tala om världen (Laclau & Mouffe 2008, s. 166; Winther & Phillips 2000, s. 7). 

Inom diskursanalysen kallas ett tecken vars position inte fixerats utav en diskurs för ett 

element. Ett utmärkande drag för diskurser är strävan efter att positionsbestämma element 

genom att radikalt minska deras mångtydighet. Ett (tillfälligt) fixerat tecken kallas inom 

teorin för ett moment. Transformationen från element till moment är aldrig slutgiltig, och det 

är just denna kontingenta, d.v.s. möjliga men inte nödvändiga aspekt av omvandlingen som 

möjliggör strukturella förändringar. Omvandlingen från element till moment sker genom 

artikulationer, det vill säga de praktiker som ändrar elementens relation sinsemellan på så sätt 

att deras identitet förändras. Det som sker här är att elementens mångtydighet reduceras till en 

viss betydelse genom att de organiseras runt priviligierade tecken, så kallade nodalpunkter 

(Winther & Phillips 2000, s. 33). Liksom navet i ett hjul erhåller nodalpunkten sin betydelse 

utifrån sin privilegierade position. Om det mellan olika diskurser råder antagonism, 

diskursanalysens beteckning för konflikt, rörande hur en viss nodalpunkt skall definieras 

beskrivs den som en flytande signifikant. Jag kommer i denna studie använda begreppet 

diskursordning för att begreppsliggöra det diskursiva slagfält varpå den antagonistiska 

kampen står om vad som skall tas för givet. Slagfältens vinnare koras genom: "hegemoniska 

interventioner, där alternativa verklighetsuppfattningar undertrycks och en bestämd 

världsuppfattning framstår som den naturliga" (Winther & Phillips 2000, s. 44). 

 

Logikperspektivet utgör en påbyggnad av diskursteorin och använder sig därav till stor del av 

samma begreppsapparat. Perspektivets utgångspunkt är alla sociala relationers radikala 

kontingens, d.v.s. alla praktikers och regimers möjliga men inte nödvändiga karaktär. "we 

take this axiom to imply that any system or structure of social relations is constitutively 

incomplete or lacking for a subject" (Glynos & Howarth 2007, s. 14). Utifrån denna 

ontologiska premiss utvecklar Glynos och Howarth sin modell om den sociala verklighetens 

fyra dimensionen. Denna ontologiska modell kan beskrivas som två axlar vars ändar utgörs av 

varandras motsatser. Den ena axelns ändpunkter utgörs av den sociala och den politiska 

dimensionen. Människors praktiker (göranden) kan sägas tillhöra den sociala dimensionen om 
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de utförs inom den rådande regimens ramar. Om praktikerna däremot utgör en publik protest 

mot det rådande systemet, den hegemoniska diskursen, tillhör de istället den politiska 

dimensionen (Glynos & Howarth 2007, s. 112). Modellens andra axel utspelar sig mellan den 

ideologiska och den etiska dimensionen. Det som här fokuseras är individernas förhållande 

till tillvarons kontingens, d.v.s. dess möjliga men inte nödvändiga karraktär. Den ideologiska 

hållingen karakteriseras av dess strävan efter att skyla över tillvarons kontingens genom 

bruket av olika skyddande fantasier. Motpolen till denna hållning utgörs av det etiska 

förhållningssättet varigenom individerna erkänner och agerar utifrån livets ickenödvändiga 

karraktär. Glynos och Howarth beskriver de fyra dimensonerna som alltid närvarande, men 

den proportionella plats respektive dimension intar förändras utifrån situation till situation.  

 

Logikperspektivet är ett konfliktorienterat perspektiv som fokuserar antagonism som 

historiens huvudsakliga drivkraft. En hegemonisk diskurs kan nu beskrivas som ett system av 

sociala logiker som tillsammans utgör ett bestämt sätt att förstå och tala om världen (Winther 

& Phillips 2000, s. 7). Genom att varje system alltid har en utsida kommer det av 

nödvändighet för eller senare uppstå antagonism emellan olika logiker, vilket skapar 

spänningar och rubbningar systemen emellan. Inom varje system finns en viss flexibilitet att 

hantera denna typ av slitningar. Men denna rörligheten har sin gräns och när den väl överträds 

uppstår en dislokation. Anna Johansson beskiver hur en dislokatoriska händelse: ”syliggör 

tillvarons kontingens, dess nyckfullhet eller oberäknelighet, genom att vända upp och ner på 

det förgivettagna. Sådana upplevelser av kris tvingar subjektet att omorientera sig i tillvaron, 

att identifiera sig med andra positoner och andra sätt att agera än tidigare” (Johansson, 2010, 

s. 120). Det är antagonistiskt framdrivna systemkollapser som på detta vis möjliggör 

förändring. Glynos och Howarth presenterar sedan tre olika logiker vars syfte är att 

begripliggöra verklighetens sociala, politiska och ideologiska dimensioner. Den sociala 

logiken beskriver de regler, normer och förhållningssätt som strukturerar naturaliserade 

praktiker och regimer. M.a.o. beskriver denna logik de göranden som struktureras inom ramen 

för den rådande hegemoniska diskursen. Den politiska logiken fokuserar istället genealogiska 

aspekter av sociala praktiker, d.v.s. hur de historiskt uppstått genom diskursiv kamp om 

hegemoni. Den fantasmatiska logiken behandlar den ideologiska dimensionen genom att 

beskriva de fantasier och begär som driver subjekt att utföra olika praktiker, samt hur dessa 

fantasier gömmer tillvarons radikala kontingents för subjekten. De tre logikerna motsvarar 

grovt sagt svar på: "the ‘what’, ‘how’, and ‘why’ questions" (Glynos 2008, s. 278). 

 

Judith Butlers syn på vad som utgör en kritik liknar på många vis Glynos och Howarths syn 

på vad som utgör en problematisering. Detta har sin grund i att alla tre teoretiker kopplar sina 
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resonemang till Foucaults syn på kritik. Butler beskriver kritik som: "What it's really about is 

opening up the possibility of questioning what our assumptions are and somehow encouraging 

us to live in the anxiety of that questioning without closing it down too quickly" (Butler 2000, 

s. 736). Uttryckt i logiktermer handlar det om att "öppna upp" det som står i kritikens centrum 

genom att framhäva de politiska och etiska dimensionerna för att där igenom fokusera och 

problematisera tillvarons komplexitet och radikala kontingents.  

 

Butlers grundläggande syn på verkligheten korresponderar på många vis med de redan 

presenterade perspektiven. En gemensam punkt är t.ex. hur verkligheten ses som en social 

konstruktion på så sätt att vi begriper den samt formas själva som subjekt genom diskurser. 

Utifrån denna teoretiska position kritiserar Butler uppdelningen mellan (socialt konstruerat) 

genus och (biologiskt) kön med anledning av att vårt tal om biologiskt kön egentligen utgör 

ytterligare ett uttryck för genus. Därav riskerar uppdelningen mellan genus och kön att: 

"återskapa föreställningen om att det existerar en naturlig, förkulturell och ursprunglig 

manlighet och kvinnlighet" (Ambjörnsson 2006, s. 110). Detta innebär inte att det inte finns 

något bortom språket, men att vår förståelse av världen alltid sker genom diskursiv 

översättning. Detta medför att oavsett om vi använder oss av begreppet genus eller kön 

hänvisar vi till kulturella föreställningar och inte till någon bortom liggande essens. Den 

illusoriska distinktionen mellan genus och kön utgör sett i detta ljus ett retoriskt grepp som 

högst konkret kan naturalisera/hegemonisera visa kulturella föreställningar genom att gömma 

de diskursiva/kulturella ursprungen bakom biologiska "masker".  

 

Utifrån denna socialkonstruktivistiska plattform problematiserar Butler den hegemoniska 

heteronormativiteten på ett intressant vis. Med heteronormativitet hänvisar jag till: "…de 

institutioner, lagar, strukturer, relationer och handlingar som upprätthåller heterosexualiteten 

som något enhetligt, naturligt och allomfattande – alltså det som bidrar till att en viss sorts 

heterosexuellt liv framstår som det mest åtråvärda och naturliga sättet att leva" (Ambjörnsson 

2006, s. 52)". Heteronormativiteten regleras till stor del av den av heterosexuella matrisens 

påbud för hur kvinnor och män skall bete sig för att vara begripliga. Butler menar att 

kategorierna man och kvinna enbart existerar inom den heterosexuella matrisens 

förståelseram, vari de formuleras som varandras motsatser. Jag tokar det som att matrisen 

utgörs av en hegemonisk diskurs som naturaliserat vissa kopplingar mellan kön, genus och 

begär. För att bli fullt begriplig som man måste jag t.ex. ha en kropp som kategoriseras som 

manlig, tala och agera på ett sätt som stämmer överens med mitt tillskrivna genus samt begära 

min motsatts, d.v.s. kvinnan. "Så fort vi rör oss i utkanterna av denna ordning blir vi mindre 
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begripliga i andras ögon" (Ambjörnsson 2006, s. 113). Det är inte ovanligt att det som faller 

emellan kategorierna uppfattas som störande, skrämmande eller rent utsagt äckligt.  

 

Tidigare forskning 

Inom internationell transgenderforskning utgör Susan Stryker och Stephen Whittles (red.) 

samlingsvolym The transgender studies reader från 2006 ett viktigt bidrag genom att 

sammanföra ett flertal av fältets historiska nyckeltexter. I uppföljaren The transgender studies 

reader 2 från 2013 behandlar Susan Stryker och Aren Z. Aizura (red.) de snabba förändringar 

som skett inom transgenderstudier under 2000-talet. Invisible lives: the erasure of transsexual 

and transgendered people av Viviane K. Namaste publicerades 2000 och utgör bl.a. en kritik 

gentemot vad Namaste ser som transgenderfältets teoretiska överbetoning. 

 

I Sverige utgör transgenderstudier ett litet men växande fält. Ett exempel är sociologen Ann 

Kroons doktorsavhandling FE/MALE asymmetries of gender and sexuality från 2007. 

Avhandlingen är baserad på psykiatrisk litteratur om transsexualism varigenom Kroon bl.a. 

undersöker utifrån vilka kriterier transsexuella personer kan göra sitt kön trovärdigt inför 

psykiatrin. Etikern Ulrica Engdahls avhandling Att vara som/den 'en' är: en etisk diskussion 

om begreppen rättvisa, erkännande och identitet i en trans*kontext från 2010 behandlar 

transsexuella personers möjligheter till samt begränsningar från erkännande utifrån Iris 

Marion Youngs rättviseteori. 2011 publicerades etnologen Signe Bremers avhandling 

Kroppslinjer: kön, transsexualism och kropp i berättelser om könskorrigering (Bremer 2011). 

Utifrån ett queerfenomenologiskt perspektiv undersöker Bremer transsexuella personers 

psykiska och kroppsliga upplevelser av mötet med den av staten villkorade vårdapparaten. Av 

vikt för min studie är även historikern Sara Edenheims avhandling Begärets lagar: moderna 

statliga utredningar och heteronormativitetens genealogi (Edenheim 2005). Edenheim 

undersöker hur homosexualitet, intersexualism och transsexualitet definierats inom statliga 

utredningar emellan 1934-2001. Med hjälp av Foucaults geneologiska metod och Butlers 

queerteori undersöker Edenheim möjliga förskjutningar i den heterosexuella matrisen under 

1900-talet. 

 

Inom de svenska transgenderstudier som presenterats ovan har forskarna utgått från 

psykiatrisk litteratur, intervjuer, bloggar, lagar samt statliga utredningar. Genom att fokusera 

på material från rättsprocesser är min förhoppning att kunna bidra med ny kunskap till fältet. 

Det juridiska ramverket som reglerar relationen emellan staten och transsexuella personer har 

även förändrats sedan ovanstående avhandlingar givits ut. Edenheims avhandling är den som 
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ligger närmast min studie. Medan Edenheim till största del fokuserar på hur homosexualitet 

och intersexualism framställts i statliga utredningar fokuserar min studie på hur 

transsexualism och könstillhörighetslagens numera borttagan steriliseringskrav hanterats inom 

rättsväsendet. 

 

De mål som jag analyserar har tidigare behandlats i skilda yrkesexamina på juridiska 

fakulteter i Sverige. Av särskilt intresse är Reb Kerstinsdotter examensarbete 

Förändringsprocesser: konstitutionella aspekter på intresseorganisationers användande av 

processföring för att påverka rätten, särskilt om den s.k. Tvångssteriliseringsprocessen från 

2013. Kerstinsdotter fokuserar hur juristen Kerstin Burman och RFSL använder sig av 

strategisk processföring som ett politiskt verktyg för att genomdriva juridiska förändringar 

som gynnar HBQT-personer. Reb ger två exempel på strategisk processföring varav det ena är 

samma process som jag analyserar under mål 2012a och 2012b. Genom att våra studier har 

olika syften och anväder sig av skilda teoretiska ramverk kompletterar de varandra i de delar 

studierna har gemensamt.  

 

Material och metod 

Jag har i denna studie valt att analyserat två stycken rättsprocesser vari kravet om sterilisering 

utgör det nav som båda processerna cirkulerar runt. Respektive rättsprocess består i sig av två 

stycken mål, varav det senare målet i båda fallen utgörs av ett överklagande av det föregående 

målet. Den första processens två mål utspelade sig 2004 och 2005, medan den andra 

processens mål båda utspelade sig under 2012. Det empiriska materialet som används i denna 

studie består till stor del av de nämnda målens domslut och bilagor. Utöver detta material har 

jag använt mig av relevanta statliga utredningar och lagtexter för att kontextualisera de 

analyserade målen samt för att skapa överblick över det historiska sammanhanget.  

 

På grund av att statliga utredningar och lagar använder sig av kolon (:) i sin namngivning har 

jag tvingats göra en mindre modifiering i hur jag genomför sidhänvisningar. Följande 

exempel förtydligar problematiken och dess lösning. Alla lagar har ett unikt nummer som 

identifierar lagen i Svensk författningssamling (SFS). Könstillhörighetslagens SFS nummer är 

1972:119, vilket uttrycker att lagen var den 119:e lagen som utfärdades 1972. Samma logik 

rörande namngivningen gäller även för statens offentliga utredningar (SOU). Det innebär att 

SOU 2007:16 var den 16:e utredningen att publiceras år 2007. För att undvika missförstånd 

mellan vad som utgör en lags eller utrednings löpnummer med vad som är en sidhänvisning 
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kommer jag att vid sidhänvisningar använda mig av följande formel – (SOU 2007:16, s. X), 

vari x:et representerar den refererade sidan.  

 

Innan jag gör en närmare presentation av mitt valda materialet kommer jag nu redogöra för 

den process som ledde fram till mitt urval. Efter att ha genomfört mitt inledande ämnesval 

började jag undersöka vilka möjliga spår som gick att finna av statens biopolitiska hantering 

av transsexuella. Det måste sägas att offentlighetsprincipen, som innebär att: ”allmänheten 

[…] har rätt till insyn i och tillgång till information om statens och kommunernas 

verksamhet”, var oumbärlig i denna inledande fas av min research (Regeringskansliet 2015). 

Jag fann i detta läge rikligt med material i form av lagtexter, domslut, riksdagsdebatter, 

statliga utredningar och rapporter. Mitt nästa steg blev att strukturera detta material samt att 

identifiera vilka andra aktörer som agerade inom den transpolitiska diskursordningen. Efter 

denna utökade research fann jag att diskursordningen även rymde transpolitiska 

intresseorganisationer (t.ex. RFSL, KIM och Patientföreningen Benjamin), debattartiklar, 

nyhetsinslag, avhandlingar, internationella lagar och rapporter samt enskilda bloggar drivna 

av transsexuella personer. Genom att konstruera en mindmap lyckades jag skapa en tydlig 

bild över vilka röster som kom till tals samt rörande vilka frågor det förekom antagonism. 

Utifrån mitt samlade material bestämde jag mig sedan för att fokusera på hur antagonismen 

artikulerades inom en rättsprocess från 2004-2005 och en rättsprocess från 2012. Anledningen 

till detta tidsmässiga urval var att min research påvisat att det skett ett flertal intressanta 

förskjutningar inom den transpolitiska diskursordningen under 2000-talets senare hälft (se 

kap. Mellanakt – Diskursiva förskjutningar). Det grundläggande upplägget för uppsatsen 

spikades därmed till att analysera dessa två rättsprocesser i syfte att undersöka om och i så fall 

hur dessa förskjutningar återspeglas i domsluten och parterna argumentering.  

 

Det visade sig emellertid råda sträng sekretess runt rättsprocessen som utspelat sig 2004-

2005. Den första versionen av domsluten jag fick tillhanda var därav så pass maskat att det 

helt enkelt var obrukbar för analys. Bilden på denna uppsatsens framsida utgör ett exempel på 

hur extensiv censureringen devis var i detta första utskick. Därefter inleddes en process 

varunder jag kontaktade de instanser varigenom målen passerat för att undersöka om det var 

möjligt för mig att erhålla en mindre maskerad version av de berörda domsluten. Under ett av 

mina otaliga samtal fick jag rådet att maila Högsta Förvaltningsrätten i Stockholm och 

redogöra för mina skäl till att begära ut domen. Jag skrev därefter ett argumenterande brev 

vari jag presenterade mig själv, vad jag studerade, vad syftet med min uppsats var och varför 

den aktuella domen var relevant för min forskning. Efter några dagars väntan fick jag det 

glädjande beskedet att domsluten skulle skickas till mig via säker epost.  
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Rättsprocess 1 – Mål 2004 och mål 2005 

Fram till den 1 juli 2013 utgjordes ett av kraven för att en person skall få sin ansökan om 

ändrad könstillhörighet godkänd enligt könstillhörighetslagen att personen i fråga 

”steriliserats eller av någon annan orsak saknar fortplantningsförmåga” (Socialutskottet 

2012). I rättspraxis har detta krav tolkats som att även nedfrusna könsceller (ägg och 

spermier) skall destrueras. Det är denna tolkning som under rättsprocess 1 kommer att 

ifrågasättas genom Alex överklagan av Socialstyrelsens beslut från 2003 att avslå hens 

ansökan i sin helhet med anledning av att Alex låtit frysta ned könsceller. Överklagan avslogs 

i förvaltningsrätten den 20 mars 2004 genom domslutet i mål 2004.3 Alex överklagar 

domslutet och fallet tas upp av kammarrätten i mål 2005.4 Även denna gång avslås 

överklagan och Alex väljer att gå vidare till Högsta förvaltningsdomstolen som den 13 mars 

2008 i mål 20085 meddelar att de inte finner ”att det framkommit skäl att meddela 

prövningstillstånd” (Mål 2008, s. 2). De tre nämnda domarna kan liknas vid en pyramid. Den 

första instansen (basen) utreder överklagan noggrant medan den andra instansen mer 

sammanfattar och bejakar första instansens domslut. I den tredje och högsta instansen beviljas 

inte prövningstillstånd i målet och därmed avstannar processen. Jag kommer i min analys 

behandla mål 2004 och dess överklagan i mål 2005.  

 

Rättsprocess 2 – Mål 2012a och mål 2012b 

Utmärkande för mål 2012a6  och 2012b7  är att de tillsammans utgör den rättsprocess 

varigenom könstillhörighetslagens steriliseringskrav rent juridiskt sattes ur spel. Mål 2012a 

behandlar Kims överklagan av Socialstyrelsens beslut från den 5 oktober 2010, vari hans 

ansökan om fastställelse av ändrad könstillhörighet avslogs. Socialstyrelsens motivering till 

avslaget var att Kim: ”återtagit sin ansökan om sterilisering och det har inte visats att [Kim] 

saknar fortplantningsförmåga” (Mål 2012a, s. 2). Målet utspelade sig i Förvaltningsrätten i 

Stockholm, som den 9 mars 2012 valde att döma till Kims fördel. Socialstyrelsen överklagade 

sedan förvaltningsrättens dom till Kammarrätten i Stockholm. Processen nådde sitt slut den 

12 december 2012 i och med att kammarrätten i mål 2012b bekräftar förvaltningsrättens 

                                                 

3 Förvaltningsrätten (tidigare Länsrätten) i Stockholms mål nr 318-04, dom den 20 mars 2004. 
4 Kammarrätten i Stockholm mål nr 3413-04, dom den 30 mars 2005. 
5 Högsta förvaltningsdomstolen (tidigare Regeringsrätten) mål nr 2751-05, dom den 13 mars 2008. 
6 Förvaltningsrätten i Stockholms mål nr 45723-10, dom den 9 mars 2012. 
7 Kammarrätten i Stockholms mål nr 1968-12, dom den 12 december 2012. 
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tidigare domslut att bifalla Kims överklagan samt avskaffa kravet om sterilisering. Jag 

kommer använda den lägre instansens domslut (Mål 2012a) som utgångspunkt för min analys 

med anledning av att materialet däri är grundläggande för förståelsen av de tillägg som 

framkommer i mål 2012b.  

 

Övrigt material 

Utöver de ovanstående målen har jag översiktligt använt mig av ett flertal statliga utredningar 

och propositioner. Jag kommer nedan kort presentera de två för min studie mest relevanta. 

1968 presenterades en statliga utredning vid namn SOU 1968:28.8 Det som gör denna 

utredning intressant är att den lägger grunden inför 1972 års könstillhörighetslag genom att 

undersöka relevanta förutsättningar och villkor. Proposition 1972:6 utgör en vidareutveckling 

av nämnda utredningen vari det konkreta förslaget till könstillhörighetslagens utformning 

presenteras.9 Det som gör dessa två dokument särskilt relevanta för min studie är den 

historiska roll de spelat i införandet av det steriliseringskrav som min studie kretsar runt.  

 

Källkritisk metod 

Denna studies huvudsakliga material utgörs av domsluten till mål 2004, 2005, 2012a och 

2012b. Ett domslut utgör en sammanfattning av vad de olika parterna åberopat, det rättsliga 

utslaget (domen) och dess motivering. Detta medför att jag inte har en direkt relation till vad 

som uttryckts. Den information som utgör uppsatsens fundament är m.a.o. redan tolkat på så 

vis att personen som sammanställt domslutet redan sållat i materialet och valt ut vad hen 

funnit vara av vikt. Detta faktum är inget som jag kan kringgå och därav kommer det att 

påverka min upplevelse och analys av målen. Det bör dock påpekas att domsluten är skrivna i 

en saklig och objektivt ton i syfte att redovisa vad som framförts i rättsprocesserna. På så sätt 

utgör de ett oumbärligt material genom sin beskrivning av framförda argument samt hur de 

olika domsluten kommit att legitimerats.  

 

Jag har i efterhand förstått att anledningen till att jag inledningsvis fick rättsprocess 1 

utskickad till mig i maskerat skick var att Högsta förvaltningsdomstolen i Stockholm 

bedömde det som nödvändigt med tanke på domens känsliga natur. Detta medför ett antal 

                                                 

8 SOU (1968:28) Intersexuellas könstillhörighet. Förslag till lag om fastställelse i vissa fall. Stockholm: 

Justitiedepartementet. 
9 Proposition (1972:6) Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om fastställande av könstillhörighet i vissa 

fall, m.m. Stockholm: Regeringskansliet. 
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etiska implikationer för hur jag kommer använda målet i fråga. Det bör dock nämnas att jag 

har fått domen utskickad till mig utan förbehåll, men det innebär inte att jag kommer använda 

domen förbehållslöst. Det är intressant hur jag gått från att vara irriterad på den ”statliga 

censuren” till att jag själv utför mer eller mindre samma typ av maskning. Anledningen är 

dels att jag inte vill orsaka någon skada för personen i fråga, och dels för att det helt enkelt 

inte är relevant för min uppsats vem person är. Vad som istället är relevant är hur domen gör 

det möjligt att synliggöra de logiker och argument som strukturerade rättegångar vari 

steriliseringskravet behandlades under 2000-talets början. Med anledning av detta har jag 

utöver de personuppgifter som från början var maskade även valt att maska bort om domen 

rör en FtM eller MtF person, om könscellerna ifråga är ägg eller spermier, exakta datum samt 

uppgifter om vart i Sverige personen bor. Jag har valt att kalla personen i rättsprocess 1 för 

Alex samt att använda mig av hen istället för hon eller han som personligt pronomen.  

 

Rättsprocess 2 är tillskillnad från rättsprocess 1 offentligt tillgänglig på så vis att alla 

uppgifter rörande målet, bortsätt från direkta personuppgifter, är öppna för allmänheten. Det 

framgår tydligt att domen handlar om en FtM person som vill få sin manliga könsidentitet 

juridiskt erkänd. Jag kommer därav använda mig av han som personligt pronomen i min 

analys. Med anledning av att tidningen Bang i en artikel10 från 2013 använder det fingerade 

namnet Kim för personen i rättsprocess 2, har jag valt att göra det samma för att undvika 

förvirring. 

 

I domsluten framgår det inte exakt vem som talar utan bara vilken part som talar. T.ex. 

framgår det inte om det är den klagande, Alex eller Kim, som talar eller om det är någon av 

deras respektive juridiska ombud. Av berättartekniska skäl har jag därav valt att presentera 

argument som anförs för Alex eller Kims sak som om det vore de själva som framförde dem. 

Detta medför att min presentation av domsluten skiljer sig ifrån hur argumenten presenterats i 

de faktiska domsluten. Denna berättartekniska lösning påverkar dock inte vad som faktiskt 

framförts för respektive parts sak. 

  

                                                 

10 http://www.bang.se/domstolen-avskaffade-lagen, noterat: 2016-01-11. 
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RÄTTSPROCESS 1 – FRYSTA TILLGÅNGAR 
 

 

 

Mål 2004 

Hej! Den … togs min ansökan om fastställelse av könstillhörighet upp i Socialstyrelsens 

rättsliga råd. Det jag utgick från att var ett rutinärende förvandlades dock snabbt till en veritabel 

mardröm. Orsaken är att jag … 2000 lät frysa in könsceller - vilket kort noterades i min Journal. 

Detta ansåg rättsliga rådet nu vara ett försök från min sida att kringgå steriliseringskravet i 

lagstiftningen. Mötet i sig var för bisarrt för att rättvist kunna återges här, men mötets åsikt var 

att jag inte kunde förvänta mig en godkänd ansökan med mindre än att jag uppvisade ett intyg 

över att mina infrysta könsceller hade förstörts. (Målbilaga 2004, s. 3) 

 

Ovanstående citat kommer från Alex epostkorrespondens med Riksförbundet för 

transsexuella. I denna korrespondens beskriver Alex sin situation samt att hen anlitat en 

advokatbyrå för att överklaga Socialstyrelsens avslag på hens ansökan om få sin socialt och 

till stora delar medicinskt utförda könskorrigering juridiskt erkänd. Det är det ovan citerade 

mötet som utgör startskottet till den rättsprocess vars argumentering nu kommer under analys. 

Den huvudsakliga logik som det råder antagonism om i mål 2004 och dess överklagan i mål 

2005 är Socialstyrelsens praxis att utöver steriliseringskravet avkräva destruktion av frysta 

könsceller för att godkänna ansökningar om ändrad könstillhörighet. Denna praxis har sin 

grund i Socialstyrelsens tolkning av könstillhörighetslagen, och det är just frågan om huruvida 

denna tolkning är korrekt eller ej som utgör rättegångens kärna. Annorlunda uttryckt utgör 

Socialstyrelsens praxis att avkräva destruktion av infrysta könsceller en social logik, vilket i 

detta fall innebär att lagtolkningen och det följande handlingsmönstret naturaliserats till en 

självklar norm som strukturerar Socialstyrelsens bemötande med transsexuella. Så länge dessa 

normer förblir oemotsagda förblir de i vad logikperspektivet beskriver som tillvarons sociala 

dimension. Genom att Alex väljer att publikt ifrågasätta nämnda sociala logik politiseras 

normen och den träder därigenom in i tillvarons politiska dimension. Denna dimension utgörs 

i detta fall av de antagonistiska perspektiv som inom den transpolitiska diskursordningen 

kämpar om hegemoni. Jag kommer nedan att presentera de perspektiv som i rättssalen 

utmanar varandra i striden om hegemoni. Låt oss börja med de argument som Alex använder 

sig av i sitt bestridande av Socialstyrelsens lagtolkning.  
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Alex argumentation 

I sitt första argument påpekar Alex att Socialstyrelsens tolkning av könstillhörighetslagens 1 § 

är extensiv på så sätt att deras tolkning ställer krav utöver vad lagen anger. Den paragraf i 

lagen som Alex hänvisar till innehåller det sedan den 1 juli 2013 borttagna kravet på att en 

person skall: ”steriliserats eller av någon annan orsak saknar fortplantningsförmåga” för att 

kunna få sin ansökan om ändrad könstillhörighet godkänd (Socialutskottet 2012, s. 14). Alex 

påpekar att det står ”eller” och inte ”och” i lagen vilket hen tolkar som att: ”det finns två 

alternativa rekvisit, nämligen, ’sterilisering’ respektive att man ’av annan orsak saknar 

fortplantningsförmåga’” (Mål 2004, s. 6). Vidare påpekar Alex att nedfrysning skett på 

inrådan av hens ansvariga läkare, en åtgärd som dessutom rekommenderas av The Harry 

Benjamin International Gender Dysphoria Association. En internationellt erkänd organisation 

som i sina ”Standard of Care” utarbetat rekommendationer för utredning och behandling av 

patienter med könsidentitetsproblematik. Argumentet rundas av med konstaterandet att Alex 

fortplantningsförmåga i realiteten redan är hävd då hen: ”saknar lagliga möjligheter att 

använda de infrysta könscellerna för befruktning. Enligt gällande lagstiftning kan [hen] idag 

inte förfoga över de frysta könscellerna” (Mål 2004, s. 6). 

 

Det andra argumentet inleds med beskrivningen av att ett könsbyte är en process som sträcker 

sig över lång tid vari Socialstyrelsens godkännande enbart utgör det sista steget. I Alex fall 

inleddes den könskorrigerande behandlingen år 2000 med hormonbehandling. Två år senare 

bytte hen könsroll och identitetshandlingar. Med referens till att det för Alex inte finns någon 

väg tillbaka till sin tidigare könsidentitet, bl.a. med tanke på den genomförda 

hormonbehandlingen, så argumenteras det för att det är: ”helt orimligt att göra en så extensiv 

lagtolkning, som Rättsliga rådet gjort, i detta sista steg av könsbytesprocessen” (Mål 2004, s. 

4). Vidare beskrivs det att Alex inte vet huruvida hen under resten av livet kommer leva med 

en man eller kvinna samt att hen sätter stort värde vid att bibehålla möjligheten till att i 

framtiden kunna få biologiska barn.  

 

En tredje argumentationskedja tar sin början i påpekandet att synen på föräldraskap förändrats 

sedan könstillhörighetslagens införsel. Alex beskriver hur motivet till steriliseringskravets 

införande var att eliminera risken för förvirring i släktskapsförhållanden. Detta motiv 

användes sedan som bas i en argumentation som går ut på att försvaga bärkraften i tesen att 

det är så pass viktigt att undvika förvirring i släktskapsleden att det till och med motiverar 

destruktion av nedfrysta könsceller. Genom att hänvisa till näraliggande områden där 

lagstiftningen kommit att genomgå stora förändringar sedan könstillhörighetslagens införsel 



 19 

ges exempel på där: ” önskemålet att eliminera risken för förvirring i släktskapsförhållanden 

fått vika för andra intressen i lagstiftning som tillkommit efter år 1972” (Mål 2004, s. 4). Ett 

av exemplen utgörs av äggdonation, Alex beskriver hur det enligt 1 kapitlet 7 § i 

föräldrabalken är den kvinna som fullföljer graviditeten som räknas som barnets juridiska mor 

istället för den genetiska modern. Som vi snart kommer se vidareutvecklas detta argument i 

mål 2005. 

 

I Alex fjärde argument påpekas det orimliga i att ha ett krav som inte går att kontrollera om 

det efterlevs. Genom att infrysning av könsceller enbart noteras lokalt av respektive sjukhus 

finns det inget nationellt register som Socialstyrelsen kan använda sig av för att kontrollera 

om någon låtit frysa ned könsceller eller ej. Alex påpekar även att den person som låtit frysa 

ned sina könsceller när som helst kan hämta ut dem och placera dem utomlands.  

  

Utöver de redan angivna invändningarna mot Socialstyrelsens lagtolkning: ”åberopas 

bestämmelserna i RF [regeringsformen] 2 kap. 6 § om att varje medborgare gentemot det 

allmänna är skyddad mot påtvingat kroppsligt ingrepp och i artikel 3 och 8 i 

Europakonventionen [EKMR] om rätten till skydd mot omänsklig behandling och till skydd 

för privat- och familjeliv samt att införandet av ett nytt krav för att en person skall kunna 

meddelas fastställande av ändrad könstillhörighet måste ske genom lagstiftning” (Mål 2004, s. 

6). Alex hänvisar m.a.o. till 2 kap. 6 § RF och artikel 3 och 8 i EKMR11 i sin argumentering 

för att Socialstyrelsens praxis att avkräva destruktion av nedfrusna könsceller utgör ett 

olagligt ingrepp i privatlivet med anledning av att denna praxis inte har ett formulerat lagligt 

stöd. Det kommer snart framgå hur lik denna argumentation är den som förs i mål 2012a och 

2012b varigenom själva steriliseringskravet ogiltigförklaras. Men i mål 2004 verkar tiden 

ännu inte vara mogen med tanke på att Alex inte vidareutvecklar argumentet samt att 

förvaltningsrätten undviker att undersöka huruvida destruktionen av könsceller är lagvidrigt 

eller ej.  

 

                                                 

11 Artikel 3 - Förbud mot tortyr  

Ingen får utsättas för tortyr eller omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning. 

 

Artikel 8 - Rätt till skydd för privat- och familjeliv. 

1. Var och en har rätt till respekt för sitt privat- och familjeliv, sitt hem och sin korrespondens.  

2. Offentlig myndighet får inte inskränka åtnjutande av denna rättighet annat än med stöd av lag och om det i ett 

demokratiskt samhälle är nödvändigt med hänsyn till statens säkerhet, den allmänna säkerheten, landets 

ekonomiska välstånd eller till förebyggande av oordning eller brott eller till skydd för hälsa eller moral eller för 

andra personers fri- och rättigheter. 
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Förvaltningsrättens domskäl 

I domen ges ett stort utrymme till att beskriva Alex livssituation, den processen som hen 

genomgått samt de argument som Alex anger för sin sak. Vad som dock är slående i 

domslutet är hur kortfattat förvaltningsrätten bemöter dessa argument. I domens sista mening 

beskrivs att vad Alex anfört: ”i länsrätten [numera förvaltningsrätten] - även med avseende på 

påståendet att det överklagade beslutet strider mot Europakonventionen och svensk grundlag - 

föranleder ingen annan bedömning” (Mål 2004, s. 8). Som vi här ser bemöts enbart Alex 

juridiska argument, och det genom att benämna det som ett påstående som inte äger någon 

inverkan på domslutet. Istället för att undersöka huruvida kravet om sterilisering strider emot 

RF och EKMR väljer förvaltningsrätten att undersöka huruvida Socialstyrelsens praxis att 

avkräva destruktion av infrysta könsceller är förenligt med 1 § i könstillhörighetslagen eller 

ej. För att få klarhet i denna fråga vänder sig förvaltningsrätten till propositionen till 

könstillhörighetslagen för att därigenom klargöra lagstiftarnas syfte med införandet av 

nämnda steriliseringskrav.  

 

I propositionen till lagstiftningen anförde departementschefen bl.a. följande. För att förebygga 

att en transsexuell person efter fastställande av den nya könstillhörigheten får egna barn, dvs. att 

den som officiellt har manligt kön blir mor och den som officiellt har kvinnligt kön blir far, 

kräver de sakkunniga att sökanden skall ha undergått sterilisering eller av annan orsak sakna 

fortplantningsförmåga. Det kan med visst fog ifrågasättas om ett sådant krav är nödvändigt. Det 

torde kunna betraktas som praktiskt taget uteslutet att en transsexuell person efter att ha fått 

ändrad könsregistrering skulle av fri vilja inleda ett sexuellt förhållande med någon som hör till 

samma officiella kön som han själv. Risken för ett faderskap resp. en graviditet torde därför, om 

sterilitet inte föreligger, vara utomordentligt liten. Härtill kommer att sterilisering är ett ingrepp 

av allvarlig och inte helt riskfri karaktär. Trots vad som nu har anförts har jag dock kommit till 

den uppfattningen att de sakkunnigas förslag bör följas även på denna punkt. Det synes mig 

nämligen nödvändigt att helt eliminera risken för den förvirring i släktskapsförhållandena som 

skulle uppstå om en transsexuell person som fått sin könsregistrering ändrad skulle få egna barn. 

(Proposition 1972:6 s. 49-50) 

 

Förvaltningsrätten slår sedan fast att det både utifrån lagstiftningen samt dess proposition 

framgår att ett avgörande krav för fastställelse av ny könstillhörighet är att den sökandes 

fortplantningsförmåga är upphävd. I likhet med Socialstyrelsen tolkar förvaltningsrätten det 

som att detta krav inte är uppfyllt om den sökande har låtit frysa ned könsceller, och därmed 

avslås Alex överklagan. Alex accepterar inte förvaltningsrättens domslut och hens överklagan 

tas följande år upp i mål 2005.  
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Reflektion mål 2004 

Som jag ser det verkställer Socialstyrelsen lagens krav medan förvaltningsrätten ser över att 

deras tolkning av lagens krav är korrekt. Däremot är det ingen som kontrollerar eller 

ifrågasätter lagen i sig. Inte heller Alex ifrågasätter lagen, utan enbart hur den uttolkats av 

Socialstyrelsen. Genom detta blir lagen och dess praxis ett slags självuppehållande system 

som mer eller mindre kan gå på autopilot tills tidsandan ändras så pass mycket att den utsatta 

kursen på allvar kan ifrågasättas. I denna dom från 2004 ifrågasätts t.ex. enbart hur kravet om 

sterilisering skall uttolkas, men denna typ av ifrågasättande godkänner indirekt det diskursiva 

ramverket.  

 

Jag har av etiska skäl valt att inte ta med domslutets extensiva beskrivning av Alex inledande 

kontakt med vården, hens utredning, medicinska ingrepp samt omgivningens reaktioner. Men 

jag finner det intressant att nämnda händelser beskrivs så pass ingående som de gör med tanke 

på att de egentligen saknar relevans för målets huvudfråga, d.v.s. om Socialstyrelsens 

lagtolkning och följande praxis är förenlig med lagen eller ej. Den utförliga beskrivningen blir 

än mer anmärkningsvärd med tanke på att Alex sedan år 2000 genomgått en flerårig statlig 

utredning varigenom det fastslogs att hen kunde diagnostiseras med transsexualism. Jag 

skulle här vilja dra en parallell till etnologen Helena Hörnfeldts studie Prima Barn, helt UA 

vari Hörnfeldt bl.a. undersöker den växande biograferingen av barns liv i samband med 

införandet av statens ”obligatoriska” fyraårskontroll. Hörnfeldt tolkar den växande mängden 

journalanteckningar under 1900 talet som ett uttryck för vad Foucault kallar ett slags förhör 

utan slut. ”Biograferingen av individens liv synliggör både individen och de händelser som är 

knutna till henne. På så vis blir hon både granskningsbar och styrningsbar” (Hörnfeldt 2009, 

s. 256; jmf Foucault 1998, s. 265). Även Alex argumentering i domslutet kan ses i ljuset av att 

utgöra en del av maktens ändlösa förhör. Alex lägger fram det ena efter det andra argumenet 

vari det framkommer vad hen känner, tänker och anser rörande den fråga som behandlas i 

målet. I domslutet upptar Alex argumentation en oproportioneligt stor plats med tanke på att 

argumenten inte kommer att bemötas. I detta ickebemötande ligger det även en tydlig 

maktaspekt. Alex politisering av den logik som strukturerar Socialstyrelsens interaktion med 

transsexuella har i och med förvaltingsrättens domslut misslyckats. Praktiken att destruera 

infrysta könsceller har åter intagit sin hegemoniska position inom den sociala dimensionen. 

Jag tolkar det som att logikens hegemoni är så pass stark att dess bundsförvanter inte känner 

sig hotade nog av Alex argument att faktiskt bemöta dem. 
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Av intresse är även de heteronormativa drag som framkommer i det citat varigenom 

förvaltningsrätten legitimerade sitt domslut. Bl.a. uttrycks däri att: ”Det torde kunna betraktas 

som praktiskt taget uteslutet att en transsexuell person efter att ha fått ändrad könsregistrering 

skulle av fri vilja inleda ett sexuellt förhållande med någon som hör till samma officiella kön 

som han själv” (Proposition 1972:6 s. 49). Att den heterosexuella matrisen haft normerande 

inflytande under könstillhörighetslagens tillblivelse kan även exemplifieras med nämnda 

propositions förberedande utredning. Historiken Edenheim beskriver i sin avhandling 

Begärets lagar att ett av de kriterium som ställs fram för transsexualism i SOU 1968:28 är ett 

heterosexuellt begär (Edenheim 2005, s. 124). Den transsexuelle kan m.a.o. enbart bli 

begriplig inför utredarna som transsexuell om den transsexuelle uppvisar ett heterosexuellt 

begär.  

 

MÅL 2005 

Den 30 mars 2005 faller kammarrättens dom i mål 2005. Efter en kortare sammanfattning av 

Alex argument, som i stort utgörs av de som framförts i mål 2004, avslår kammarrätten i 

likhet med förvaltningsrätten Alex överklagan med motiveringen att:  

 

Ett könsbyte torde föregås av noggranna överväganden och det måste antas att den enskilde 

genom bytet definitivt avser att leva i den nya könsrollen. Det kan därför inte anses vara 

förenligt med lagstiftningens syfte att den som bytt kön ändå med hjälp av modern medicinsk 

teknik, kan bli biologisk förälder till ett barn grundat på den tidigare könstillhörigheten. 

Kammarrätten finner således i likhet med länsrätten [numera förvaltningsrätten] att [Alex] inte 

kan meddelas fastställelse eftersom [hens] fortplantningsförmåga inte är upphävd. De frågor av 

rättspolitisk natur som aktualiserats i målet bör som Socialstyrelsen angett i sitt yttrande 

övervägas i annan ordning och medför nu inte skäl för annan bedömning. (Mål 2005, s. 3) 

 

De frågor av rättspolitisk natur som citat ovan syftar på utgörs av den nya argumentation som 

Alex presenterar i mål 2005. Det är inte Alex själv som står för de nya frågeställningarna och 

argumenten. Istället presenteras de i form av ett skriftligt yttrande utfört av Elisabeth 

Rynning, dåvarande professor i medicinsk rätt vid Uppsala universitet. Utöver Rynnings 

yttrande utgörs den andra nyheten i mål 2005 av att en av kammarrättens domare, Thomas 

Ekroth, avviker i sin bedömning från sina kollegor och presenterar sin skiljaktiga mening i 

målet. Innan jag går vidare till Rynnings yttrande och Ekroth skiljaktiga mening skulle jag 

kort vilja dröja vid citatet ovan. I citatet framkommer det att kammarrätten anser att ett 

könsbyte skall vara definitivt samt att det inte är förenligt med lagens syfte att möjliggöra det 

för transsexuella att biologiskt föröka sig via organ som tillhör den tidigare könsidentiteten. 
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Jag tolkar kammarrättens uttalande som ett uttryck för en heteronormativ logik vari 

människor för att vara begripliga antingen är män eller kvinnor, samt att dessa identiteter är 

stabila över tid.  

 

Elisabeth Rynnings yttrande 

Rynning inleder sitt yttrande med att presentera dess syfte, vilket är att klargöra innebörden 

av kravet på sterilisering samt presentera vägledning för rättstillämpningen. Hon hänvisar 

sedan till domslutet i tidigare instans (förvaltningsrätten) som tolkat könstillhörighetslagens 

krav om sterilisering som att den sökandes fortplantningsförmåga måste vara upphävd innan 

den juridiska könskorrigeringen kan genomföras. Hennes första invändning mot denna 

tolkning är att sterilisering inte är det samma som kastrering, vilket hon menar framgår både 

av steriliseringslag (1975:580) samt i dess tidigare utförande i lag (1941:282). Vad 

sterilisering rent konkret innebär är att sädesledarna respektive äggledarna blockeras, vilket 

utgör: ”ett ingrepp som syftar till att hindra könscellerna från att vid sexuellt umgänge förenas 

med könsceller från den andra parten” (Rynning 2005, s. 2). Vid sterilisering lämnas m.a.o. 

könskörtlarna intakta kvar i kroppen, där de fortsätter att producera äggceller eller spermier. 

Rynning påpekar att det borde vara möjligt att på medicinsk väg använda sådana könsceller 

för reproduktion genom att använda sig av t.ex. IVF-behandling (provrörsbefruktning). Sedan 

avslutar Rynning detta argument med att påpeka att lagen inte begär några garantier, t.ex. i 

form av att könsceller inte skall förvaras i fryst form. Det lagen istället begär är att den 

sökande steriliseras eller av annan anledning saknar fortplantningsförmåga. Vad Rynning inte 

nämner är att medicinskt assisterad befruktning samt möjligheten att frysa ned könsceller inte 

var möjlig vid lagens införsel och därav inte kan ha tagits med i beaktande, ett faktum som 

kammarrätten poängterar i domslutet. En fråga jag finner värd att ställa här är dock varför det 

är av så viktigt för Socialstyrelsen att destruera könsceller som förvaras nedfryst utanför 

kroppen, när det är fullt lagligt att förvara samt producera nya könsceller i sin egen kropp så 

länge den sökande är steriliserad? Om det är lagligt att förvara könsceller i sin egen kropp, 

hur kan det då vara olagligt att förvara dem i nedfryst form?  

 

Som vi sett framgår det tydligt i lagens proposition (se kap. Mål 2004 – Förvaltningsrättens 

domskäl) att syftet med steriliseringskravet var att säkerställa att transsexuella personer efter 

fastställelse av ny könstillhörighet inte skulle kunna ge upphov till nya barn. Rynning påpekar 

att kravet dock enbart gäller nya biologiska barn då inga direkta förbud mot adoption infördes 

i samband med utfärdandet av könstillhörighetslagen. Utöver det tillåter 
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könstillhörighetslagen transsexuella personer som redan är föräldrar att byta könstillhörighet. 

Frågan var dock kontroversiell vid lagens införande, något nedanstående citat exemplifierar. 

 

Länsåklagaren i Malmöhus län anser, att fastställelse av ändrad könstillhörighet inte bör 

medges om sökanden har barn och att detta bör komma till uttryck i lagen. Riksåklagaren 

ifrågasätter om det inte från allmän synpunkt är så viktigt med reda i släktskapsförhållandena att 

ett krav på att sökanden saknar barn bör uppställas. […] Rättspsykiatriska föreningen anmärker 

att de sakkunniga endast i förbigående behandlar den föreslagna lagstiftningens negativa 

inverkan på andra människor […]. Att de transsexuella både före och efter en eventuell 

”könsändring” måste orsaka ytterst stora vanskligheter som förebilder och identifikationsobjekt 

för små barn anser föreningen ligga i öppen dag. Föreningen vill dock inte förneka att 

föräldraskap i vissa fall kan anses tänkbart och försvarligt. (Proposition 1972:6, s. 36-37) 

  

Adoption är m.a.o. en möjlighet för transsexuella personer som erhållit ny könsidentitet att bli 

förälder. Rynning påpekar att det även borde vara möjlig är att: ”den som erhållit officiellt 

kön som man, därefter blir far genom att hans kvinnliga partner erhåller givarinsemination” 

(Rynning 2005, s. 3). Jag finner dessa exempel intressanta då de förtydligar att den form av 

föräldraskap som lagstiftarna ville förhindra var de där personer som ändrat könstillhörighet 

använder sina egna könsceller. Här kan man ställa sig frågan varför det var så pass viktigt att 

just transsexuellas egna könsceller inte fick användas, speciellt med tanke på det inte fanns 

några lagliga hinder för transsexuella att inta den sociala rollen som förälder. Som tidigare 

framkommit infördes steriliseringskravet i syfte att förhindra den förvirring som antogs kunna 

uppstå om: ”den som officiellt har manligt kön blir mor och den som officiellt har kvinnligt 

kön blir far” (Proposition 1972:6, s. 49). I mitt material framkommer det inga andra motiv till 

steriliseringskravets införande än just detta officiella motiv. Däremot kan man rent hypotetiskt 

ställa frågan huruvida det fanns rashygieniska motiv med i bilden, särskilt med tanke på att de 

rashygieniska steriliseringarna reglerades utifrån samma steriliseringslag som inledningsvis 

reglerade könstillhörighetslagens möjlighet till sterilisering, d.v.s. 1941 års steriliseringslag. 

Men oavsett hur det förhåller sig med denna motivfråga har ändock steriliseringskravet 

genom själva sin praktik verkat ”rashygieniskt” på så vis att det drastiskt förminskat 

möjligheterna för transsexuella personer att biologiskt föröka sig. 

 

I likhet med hur Alex argumenterade i förvaltningsrätten poängterar Elisabeth Rynning hur 

synen på föräldraskap kommit att genomgå stora förändringar, varav äggdonation och 

givarinsemination utgör två exempel. Rynning beskriver att vid äggdonation räknas t.ex. den 

kvinna som burit barnet som mor istället för den kvinna som donerat ägget. Vid 

givarinsemination är det kvinnans make/sambo som räknas som fader istället för donatorn. 

Sedan 2003 är det lagligt för homosexuella par att adoptera barn och Rynning påpekar vidare 
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att möjligheten för assisterad befruktning för homosexuella kvinnor är under utredning. 

Utifrån dessa exempel på hur synen på föräldraskap förändrats poängterar Rynning att det inte 

är omöjligt att även personer som ändrat sin könstillhörighet inom sin tid kommer ges laglig 

rätt till biologiskt föräldraskap. För att kunna dra nytta av ett sådant eventuellt ändrat 

rättsläge: ”torde förekomsten av lagrade könsceller utgör en nödvändig förutsättning” 

(Rynning 2005, s. 5). Likt Alex poängterar även Rynning att internationellt: ”synes 

nedfrysning av könsceller för eventuellt framtida bruk numera utgöra en åtgärd som normalt 

rekommenderas i anslutning till den medicinska behandlingen inför ett könsbyte” (Rynning 

2005, s. 5). 

 

Avslutningsvis konstaterar Rynning att kravet om sterilisering, trots socialstyrelsens 

utvidgning av det att även gälla destruktion av nedfrysta könsceller, inte resulterar i någon 

oåterkallelig förlust av fortplantningsförmågan så länge den sökande inte låter kastrera sig. 

Utifrån det faktum att denna praxis inte uppfyller sitt eget syfte påpekar Rynning, i likhet med 

Alex argumentering i mål 2004, att kravet även är ytters svårkontrollerat. ”Förutom den 

omständigheten att Socialstyrelsen svårligen kan kontrollera vilka personer som har 

könsceller lagrade hos svenska vårdgivare, har den enskilde också möjlighet att ombesörja 

sådan lagring utomlands eller – undantagsvis – i rent privat regi” (Rynning 2005, s. 6). 

Rynning påpekar även att det med dagens teknik borde vara möjligt att genomföra så kallade 

assisterade befruktningar utomlands med antingen frysta könsceller eller genom att ta ut nya 

könsceller från könskörtlarna (vilket är möjligt så länge kastrering inte genomförts). Efter att 

ha presenterat sina argument avslutar Rynning sitt yttrande med att förtydliga att: ”det av 

Socialstyrelsen uppställda villkoret får anses sakna egentligt lagstöd” (Rynning 2005, s. 7). 

 

Invändningar gentemot Elisabeth Rynnings yttrande 

På liknade vis som Alex argument i förvaltningsrätten tystades ned genom att inte direkt 

bemötas, behandlas Elisabeth Rynnings yttrande i kammarrätten. Kammarrätten ber först 

socialstyrelsen att bemöta Rynnings yttrande. Socialstyrelsens svar är att under 

handläggningen av Alex ärende har:  

 

 styrelsen genom Rättsliga rådet enbart haft lagstiftningen och dess grundvalar som ledning vid 

bedömandet och för sitt beslut. Det framgår klart att avsikten vid lagens tillkomst var att den 

som beviljats fastställelse av ny könstillhörighet inte därefter skall ha möjlighet att ge upphov 

till nya barn. Rättsliga rådets beslut i ärendet torde alltså överensstämma med lagstiftarens 

uttalade intentioner. […] Den rättspolitiska argumentering som framförs av Elisabeth Rynning 
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varken kan eller vill styrelsen yttra sig om. Det torde tillhöra lagstiftarens uppgift att bedöma 

och utreda dessa frågor. (Mål 2005, s. 2) 

 

Kammarrätten instämmer med Socialstyrelsens svar och avslutar sitt domslut, vari de avslår 

Alex överklagande av Socialstyrelsens beslut, med att konstatera att de: ”frågor av 

rättspolitisk natur som aktualiserats i målet bör som Socialstyrelsen angett i sitt yttrande 

övervägas i annan ordning och medför nu inte skäl för annan bedömning” (Mål 2005, s. 3). 

 

I sin helhet tolkar jag Rynnings yttrande som ett intrikat försök att destabilisera och 

dekonstruera det självklar och normala i praktiken att avkräva destruktion av infrysta 

könsceller. Till sin hjälp har Rynning att den ifrågasatta logiken dels befinner sig inom 

diskursordningens slagfält (vilket i detta fall utgörs av kammarrätten), sin titel som professor i 

medicinsk rätt samt sina välformulerade och övertygande argument. Utifrån detta perspektiv 

är det fascinerande hur lättvindigt Rynnings angrepp förvandlas till ett slag i luften genom 

Socialstyrelsens och kammarrättens gemensamma icke-bemötande strategi. Hanteringen av 

Rynnings argument påminner mycket om hur Alex argumentering bemöttes med tystnad i 

förvaltningsrätten i mål 2004. Hur kan det komma sig att förvaltningsrätten valde att inte 

undersöka huruvida destruktionen av Alex könsceller stred mot RF och EKMR? Hur kommer 

det sig att kammarrätten anser att de inte behöver bemöta Rynnings argument? Ett möjligt 

svar är att lagar inte utgörs av objektiva sanningar utan av reglerande normer vars uttolkning 

aldrig är neutral. När domarna i mål 2004 och 2005 föll debatterades ännu inte 

steriliseringskravet på dagstidningarnas ledarsidor, och regeringen hade ännu inte kommit 

under internationell kritik för sin biopolitiska hantering av transsexuella. Kan det omgivande 

samhällets tystnad i frågan vara en möjlig förklaring till att förvaltnings- och kammarrättens 

domare så lättvindigt kunde avfärda argument som bara sju år senare skulle komma att sätta 

steriliseringskravet ur spel? Det bör dock nämnas att det inte rådde total konsensus bland 

domarna i mål 2005, vilket framkommer genom kammarrättsrådet Ekeroths antagonistiska 

förhållande till domslutet.   

 

Thomas Ekeroths skiljaktiga mening 

Utöver Elisabeth Rynnings yttrande utgör kammarrättsrådet Thomas Ekeroths skiljaktiga 

mening i målet ett intressant tillägg. En skiljaktig mening uppkommer om det inte råder 

enighet vid överläggning om dom. Detta mål dömdes av tre domare varav en lagman och två 

kammarrättsråd. Då Ekeroth, som var en av dessa kammarrättsråd, röstade emot sina kollegor 
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rörande domslutet uppkom en så kallad skiljaktig mening. Skiljaktiga meningar skall när de 

uppkommer nedtecknas samt förmedlas i samband med domslutet.  

 

I den skiljaktiga meningen framkommer det hur Ekeroth ställer sig tveksam till 

Socialstyrelsens tolkning av steriliseringskravet i könstillhörighetslagen. Han påpekar att ny: 

”medicinsk teknik samt en ändrad samhällssyn avseende sexuell läggning, familjebildning 

och föräldraskap har lett till att lagen och dess förarbeten idag inte kan sägas ge klar 

vägledning för bedömning av den fråga som aktualiseras i detta mål” (Ekeroth 2005, s. 1). 

Vidare beskriver han hur Alex argumenterat för att det förekommer flera tveksamheter 

rörande Socialstyrelsens uttolkning av könstillhörighetlagens steriliseringskrav, samt att hen 

stöds i sin uppfattning av Elisabeth Rynning. Med hänvisning till detta menar Ekeroth att 

följande bör beaktas: 

 

[Alex] genomgår för närvarande den svåra och djupt ingripande processen som ett könsbyte 

innebär. En fullständig könsbytesoperation kommer att medföra att [hens] 

fortplantningsförmåga upphör och att [hen] därmed åtminstone formellt uppfyller lagtextens 

krav för fastställelse av ändrad könstillhörighet. Det framstår med hänsyn härtill och till [hens] 

personliga situation inte som rimligt att lägga det förhållandet att [hen] efter en rekommendation 

låtit frysa könsceller för den händelse dessa i framtiden kan få användas vid befruktning till 

grund för att inte meddela [hens] fastställelse enligt det angivna lagrummet. Överklagandet skall 

således bifallas i den del som gäller förutsättningarna för fastställelse. (Ekeroth 2005, s. 2) 

 

Även om kammarrätten i slutänden kom att fälla samma dom som förvaltningsrätten finner 

jag denna skiljaktiga mening intressant då den påvisar att det rått antagonism bland målets 

domare rörande rättegångens utslag. Till skillnad emot mål 2004 vars domslut var enhälligt 

råder det nu inte samma självklarhet, något som tydligt framkommer i Ekeroths resonemang 

om hur ny medicinsk teknik och förändrad samhällssyn bör återspeglas i hur kammarrätten 

fattar sitt beslut i frågan. 

 

Sammanfattning 

Navet som de ovan analyserade målen cirkulerade runt var frågan huruvida Alex nedfrysning 

av könsceller innebar ett sådant hinder eller kringgående av lagstiftningen att det rättsliga 

erkännandet skulle vägras. Då inget tydligt svar på frågan gavs av könstillhörighetslagen 

söktes svaret i propositionen till lagen. Däri framställdes att steriliseringskravets syfte var att 

eliminera möjligheten att: ”den som officiellt har manligt kön blir mor och den som officiellt 

har kvinnligt kön blir far” (Proposition 1972:6, s. 49). Utifrån den logiken framstod akten att 
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frysa ned könsceller, för förvaltnings- och kammarrätten, som en strategi för att kringgå den 

dåvarande lagstiftningen. Alex strategi att ifrågasätta samt dekonstruera steriliseringskravets 

innebörd fick ge vika för vad som enligt Socialstyrelsen, förvaltnings- samt kammarrätten var 

steriliseringskravets ursprungliga syfte. 2008 överklagade Alex återigen Socialstyrelsens 

avslag på att rättsligt erkänna hens nya könstillhörighet, men högsta förvaltningsdomstolen 

(tidigare regeringsrätten) lät meddela att det inte framkommit skäl nog att meddela 

prövningstillstånd och att kammarrättens avgörande därmed står fast (Mål 2008, s. 2). Vad 

som sedan skett framkommer inte i mitt material.  

 

Som vi sett utgörs mål 2004 och 2005 av ett komplext nät av makt- och motståndsrelationer, 

av olika perspektiv och viljor varigenom antagonistiska logiker kommer till uttryck. I det 

beskrivna materialet framkommer hur vissa uttryck och livsmöjligheter möjliggörs, medan 

andra utesluts genom juridiska regleringar. Denna maktens produktiva och begränsande 

inverkan på vår sociala värld har beskrivits ingående av Foucault (Winther & Phillips 2000, s. 

20). Butler gör en intressant observation när hon i samklang med Foucault påpekar att 

transsexuella personer måste underkasta sig en reglerande mekanism för att utöva sin egen 

autonomi. ”Man måste underkasta sig etiketter och namn, intrång och invasioner; man måste 

bedömas enligt normalitetsmått; och man måste klara testen. Ibland innebär detta att man 

måste kunna mycket om dessa standarder, och känna till hur man skall framställa sig själv så 

att man förefaller vara en plausibel kandidat” (Butler 2006, s. 103). I mitt material kommer 

detta till uttryck dels genom att medicinsk och juridisk könskorrigering enbart är möjligt att 

erhålla för transsexuella som uppfyller de villkor som ställs för att erhålla diagnosen 

transsexualisms. I mål 2004 och 2005 blir det tydligt att Alex måste underkasta sig 

Socialstyrelsens krav om att destruera sina nedfrysta könsceller för att kunna uppfylla sin 

önskan om att få sin medicinska könskorrigering rättsligt erkänd.  
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MELLANAKT – DISKURSIVA FÖRSKJUTNINGAR  
 

 

 

Min research inför och under denna studie har påvisat att det skett ett flertal diskursiva 

förskjutningar såväl nationellt som internationellt i det offentliga samtalet rörande statlig 

biopolitik med koppling till transsexuella personer. Av intresse är även den stora avsaknaden 

av information rörande vad som ägt rum emellan könstillhörighetslagens införande 1972 fram 

tills att regeringen 2007 presenterade ett reformeringsförslag för nämnda lag. Vad som 

däremot är tydligt är hur mängden tillgängligt material i form av artiklar i media, 

riksdagsdebatter, statliga utredningar, bloggar samt hur den transpolitiska rörelses inflytande 

ökar dramatiskt under 2000-talets senare hälft. Jag menar att dessa förskjutningar spelat en 

avgörande roll för hur de två rättsprocesser som jag analyserar i denna studie kunnat komma 

fram till diametralt motsatta domslut rörande steriliseringskravets vara eller icke vara. Jag 

kommer nu exemplifiera ovanstående resonemang genom följande sex exempel. 

 

1) En tydlig brytpunkt utgörs av det kritiska mottagandet av SOU 2007:16, vari regeringen 

presenterade sitt förslag för hur modernisera 1972 års könstillhörighetslag i syfte att 

underlätta för patientgruppen.12 I utredningen föreslogs bl.a. att de då gällande kraven om att 

transsexuella personer skall vara ogifta och steriliserade för att tillåtas byta juridiskt kön 

skulle tas bort med anledning av att de var otidsenliga. Vidare föreslogs att 

steriliseringskravet skulle ersättas med ett krav om kastrering samt att transsexuella innan 

föreslagna ingrepp skulle ges möjligheten att frysa ned könsceller i form av ägg eller spermier 

(Engdahl 2010, s. 116-117). Även om många av förslagen välkomnades av transpolitiska 

organisationer såsom RFSL och KIM ställde de sig mycket kritiska till lagförslaget i stort och 

till kastreringsförslaget i synnerhet. Kritiken gentemot SOU 2007:16 fick effekt och 

lagförslaget kom inte heller att realiseras. Det är dock för denna studie intressant hur kravet 

om kastrering motiverades i SOU 2007:16 då dessa argument återspeglar de sociala logiker 

(föregivettagna värderingar) som utgör dess grund. I lagförslaget beskrivs bl.a. hur det: 

”framstår som troligt att en biologisk kvinna, som fått sin könstillhörighet ändrad till att vara 

man, skulle betrakta det som onaturligt att genomgå en graviditet och föda ett barn, eftersom 

det är något som är så intimt förknippat med att vara kvinna. Likväl framstår det som uteslutet 

att en sådan situation skulle kunna tillåtas få uppstå” (SOU 2007:16, s. 115, min kursivering). 

På nästföljande sida beskrivs med all tydlighet utredarnas åsikt i frågan: ”Vi anser det vara 

rimligt att kräva att en person som har kvinnlig könstillhörighet inte har manliga könskörtlar 

                                                 

12 SOU (2007:16) Ändrad könstillhörighet - förslag till ny lag. Stockholm: Socialdepartementet. 
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och tvärtom. Enligt vår uppfattning kan det inge betänkligheter om en sökande i ett 

könstillhörighetsärende vill behålla könskörtlarna. Vi anser att det ligger i sakens natur att en 

person som önskar ändrad könstillhörighet samtidigt vill göra sig av med de karakteristika 

som motsvarar den oönskade könstillhörigheten, dvs. könskörtlarna” (SOU 2007:16, s. 116, 

min kursivering). Det är påtagligt hur logiken i dessa argument påminner om logiken i de 

resonemang som jag påvisat förts i SOU 1968:28, SOU 1972:6 samt i mål 2004 och 2005. Jag 

tolkar det som en heteronormativ naturlighetslogik som grundar sig i en binär förståelse av 

kön, d.v.s. att en person antingen är kvinna eller man. Utifrån denna logik tas det förgivet att 

transsexuella personer begär att bli sin motsatts. Logiken implicerar även i många fall att 

transsexuella personer skall känna äckel inför de kroppar de födds med för att på riktigt kunna 

vara transsexuella. Möjligheten att transsexuella personer inte känner äckel inför sina kroppar 

alternativt vill bli föräldrar med hjälp av de organ de faktiskt har erkänns inte utifrån denna 

naturlighetslogik (Butler 2006, s. 106-107; Engdahl 2010, s. 247). Det som synliggjordes 

genom det kritiska mottagande som SOU 2007:16 fick var att de sociala logiker som tidigare 

passerat som naturliga sanningar numera gick att politisera, d.v.s. att ifrågasätta. Det 

diskursiva skifte som ägt rum sedan könstillhörighetslagen tillblivelse blev nu synligt. Som 

jag tolkar det hade det lagförslag som presenterades i SOU 2007:16, vars syfte var att 

modernisera könstillhörighetslagen, redan passerat sin bäst före datum redan innan sin 

publicering. 

 

2) Parallellt med att SOU 2007:16 debatterades i Sverige utkom yogyakartaprinciperna, vilka 

utgör en internationell standard för hur de mänskliga rättigheterna skall appliceras i frågor 

rörande sexuell läggning och könsidentitet. Under princip 3 fastslås att: ”No one shall be 

forced to undergo medical procedures, including sex reassignment surgery, sterilisation or 

hormonal therapy, as a requirement for legal recognition of their gender identity” 

(Yogyakartaprinciples 2007, s. 11-12). 

 

3) 2009 utfärdade Europarådets dåvarande kommissionär för mänskliga rättigheter, Thomas 

Hammarberg, ett flertal rekommendationer till medlemsländerna under titeln Human Rights 

and Gender Identity. Bl.a. rekommenderas medlemsländerna att i sina nationella beslut 

vägledas av yogyakartaprinciperna samt att de bör: ”Abolish sterilisation and other 

compulsory medical treatment as a necessary legal requirement to recognise a person’s gender 

identity in laws regulating the process for name and sex change” (Hammarberg 2009). 
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4) Sveriges diskrimineringslag kom 2009 att inkludera transpersoner genom införandet av 

kategorin könsöverskridande identitet eller uttryck som diskrimineringsgrund.13 

 

5) 2010 publicerade Socialstyrelsen sin utredning Transsexuella och övriga personer med 

könsidentitetsstörningar (Socialstyrelsen 2010). Däri föreslår de bl.a. ett avskaffande av de 

rättsliga krav som omöjliggör juridisk könskorrigering utan att den sökande är ogift och 

steriliserad. Socialstyrelsen föreslår även att transsexuella personer skall få frysa ned 

könsceller för framtida bruk. Utöver detta vänder sig Socialstyrelsen emot att behandling 

enbart är möjlig för personer som fått diagnosen transsexualism (Bremer 2011, s. 26-27). 

 

6) Under januari 2012 blev tvångssteriliseringsdebatten glödhet.14 Den utlösande händelsen 

var TT:s rapportering att regeringen kommit överens om att plocka bort steriliseringsfrågan ur 

sin kommande proposition för att istället utreda frågan igen. Expressen skrev samma dag att: 

”Kravet på tvångssterilisering vid könsbyte blir kvar, trots att det finns en bred majoritet i 

riksdagen för att det ska slopas. Kristdemokraterna har fått med sig övriga borgerliga partier 

på att frågan är juridiskt komplicerad och behöver utredas vidare” (Expressen 2012). Efter 

detta följde en intensiv debatt där regeringen blev kritiserad av såväl politiker, jurister, 

transpolitiska rörelser, media och internationella människorättsorganisationer såsom Human 

Rights Watch15 och Amnesty International16. Det började arrangeras demonstrationer runt om 

i Sverige mot fortsatta tvångssteriliseringar av transsexuella. Ett exempel är demonstrationen 

vid Mynttorget i Stockholm den 18 januari som avslutades med att Warren från RFSL 

Uppsala klädde av sig in på bara skinnet medan han i sitt tal betonade att: ”This debate is 

about bodies, transgender bodies. […] The state has stripped us of our human dignity, our 

bodily autonomy, our privacy. But today we take our bodies back” (Warren 2012). Samma 

dag offentliggör Kristdemokraterna att de bytt fot i frågan och att de nu stödjer ett 

avskaffande av sterilisering vid könsbyte.17 Det framkommer även att regeringen kommer att 

lägga en proposition, och det senast april 2012.18 Under denna period genomförs även en 

                                                 

13 Diskrimineringslag (2008:567). Stockholm: Kulturdepartementet. 
14 En översikt över debatten i januari månad 2012 går att finna på Lukas Romsons blogg. http://lukas-

romson.blogspot.se/2012/01/tvangssteriliseringsdebatten-vad-har.html, noterat: 2016-01-10. 
15 https://www.hrw.org/news/2012/01/14/sweden-letter-prime-minister-regarding-transgender-law, noterat: 

2016-01-10. 
16 http://www.mynewsdesk.com/se/amnesty_international__svenska_sektionen/pressreleases/kravet-paa-

sterilisering-av-transpersoner-kraenker-de-maenskliga-raettigheterna-725253, noterat: 2016-01-10. 
17 http://www.dn.se/debatt/dags-att-avskaffa-kravet-pa-sterilisering-vid-konsbyte, noterat: 2016-01-10. 
18 http://www.regeringen.se/contentassets/9902beff17f24f699b4fd0e1fd6f2787/planerade-propositioner-och-

skrivelser-varen-2012, noterat: 2016-01-10. 
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internationell namninsamling emot de svenska tvångssteriliseringarna.19 När den 

överlämnades till regeringen hade mer än 79 000 personer skrivit under. Den 12 april lade 

regeringen proposition 2011/12:142 vari det föreslås att könstillhörighetslagens krav om att 

en person skall vara svensk medborgare, ogift och steriliserad för att kunna erhålla juridisk 

könskorrigering avskaffas.20 I proposition framkommer det även att frågan kommer behöva 

utredas ytterligare, men att lagförändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2013. Parallellt 

med detta skeende började Diskrimineringsbyrån i Uppsala och juristen Kerstin Burman att 

driva ett fall i Förvaltningsrätten i Stockholm i syfte att på juridisk väg sätta 

steriliseringskravet ur spel.  

 

 

  

                                                 

19 https://go.allout.org/en/a/stop_forced_sterilization/, noterat: 2016-01-10. 
20 http://data.riksdagen.se/fil/3E9CFD58-644D-42D6-93B2-C5B1EF99FEF6, noterat: 2016-01-10. 
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RÄTTSPROCESS 2 – STERILISERING  PERSONNUMMER 
 

 

 

De två mål som jag nu kommer att analysera utgör tillsammans den process varigenom 

könstillhörighetslagens steriliseringskrav rent juridiskt sattes ur spel. Rättsprocessen 

planerades och genomfördes av juristen Kerstin Burman och målets huvudperson Kim i syfte 

att på juridisk väg avskaffa steriliseringskravet. I en artikel från 2013 i tidningen Bang 

beskrivs att när Kim 2010 skickade in sin ansökan om ändrad könstillhörighet till 

Socialstyrelsen:  

 

var frågan om att avskaffa tvångssteriliseringarna ännu inte i den politiska hetluften. Aktivister 

hade däremot uppmärksammat frågan länge och efter att ha tröttnat på riksdagens och 

myndigheternas passivitet lades en ny strategi upp. Hoppet riktades mot juridiken och 

domstolsmakten, eftersom riksdagsmajoriteten och regeringen hamnat efter i den faktiska 

rättsutvecklingen inom mänskliga rättigheter. […] Juristen Kerstin Burman från 

Diskrimineringsbyrån i Uppsala började aktivt söka efter personer som kunde tänka sig att ställa 

upp, eftersom det krävs att någon som berörs av ett sådant beslut tar saken vidare till domstol. 

Kim anmälde sig som frivillig och var beredd att utmana hur lagen skulle tillämpas med sin 

egen begäran om att få nytt juridiskt kön utan att sterilisera sig. (Bang 2013) 

 

Genom Socialstyrelsens förväntade avslag av Kims ansökan om fastställelse av ändrad 

könstillhörighet realiserades den uttänkta möjligheten att genom överklagan lyfta in fallet i 

domstolens arena. Jag kommer nedan analysera hur nämnda process kom att gestalta sig.  

 

Mål 2012a 

Det grundläggande problemet som behandlas i mål 2012a utgöras av huruvida transsexuella 

skall få sina av staten finansierade och utförda könskorrigeringar juridiskt erkända med eller 

utan krav på sterilisering. Genom sin överklagan av Socialstyrelsens avslag ifrågasätter Kim 

delar av den sociala logik som hitintills strukturerat statens biopolitiska hantering av 

könsbytesprocessen. Som framkommit i analysen av mål 2004 ifrågasattes där huruvida 

steriliseringskravet innebar att nedfrusna könsceller skulle destrueras eller ej. Det som 

ifrågasätts i mål 2012a är kravet om sterilisering i sig. Förvaltningsrätten formulerar som sin 

uppgift att i detta mål att avgöra: ”om kravet på sterilisering eller avsaknad av 

fortplantningsförmåga för fastställelse av ny könsidentitet enligt 1 § könstillhörighetslagen 

hamnar i konflikt med någon bestämmelse om rätt till skydd för privatliv, familjeliv eller 

diskriminering i RF, EKMR eller diskrimineringslagen” (Mål 2012a, s. 9). 
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I domslutet till mål 2012a framkommer det att det finns fyra olika aktörer med delvis olika 

målsättningar. 1) Kim som genom sin överklagan vill få sitt könsbyte juridiskt erkänt utan 

påtvingad sterilisering. 2) Socialstyrelsen, vars syfte utöver rollen som motpart utgörs av ett 

undersökande av bärkraften i könstillhörighetslagen. 3) Förvaltningsrätten i form av de tre 

nämndemän som biföll Kims överklagan och därigenom ogiltigförklarade § 1 i 

könstillhörighetslagen. 4) Rådmannen som röstade emot Kims överklagan och som efter 

domslutet presenterar sin skiljaktiga mening. 

 

Till skillnad från Alex strategi i mål 2004 och 2005 som till stor del utgjorde ett ifrågasättande 

av steriliseringskravets uttolkning, ifrågasätts nu steriliseringskravet i sig. M.a.o. har 

argumentationen lyfts ifrån att röra sig inom könstillhörighetslagens ramverk till att istället 

behandla hur steriliseringskravet förhåller sig till det juridiskt omgivande ramverket. En 

konsekvens av detta perspektivskifte är att steriliseringskravet inte längre kan legitimeras 

genom cirkelresonemang eller självreferering som i mål 2004. Vad som nu kommer att 

utredas är huruvida steriliseringskravet i sig är lagvidrigt eller ej. 

 

Kims argumentering 

Det fösta argumentet som Kim anför för sin sak utgår ifrån SOU 2000:20, den statliga 

utredning vari den sterilisering som utförts i Sverige mellan 1935-1975 utreds.21 Argumentet 

går ut på att påvisa att andra situationer vari staten satt sterilisering som villkor för förmån 

eller erkännande numera av statens egna utredning kategoriseras som tvångssteriliseringar. 

Några exempel på ofrivilla steriliseringar som tas upp i SOU 2000:20 enlig Kim är:  

 

sterilisering som gjordes med hänvisning till att personen bedömts vara “sinnesslö’; sterilisering 

som ställdes som villkor för att göra abort; sterilisering som ställdes som villkor för att ingå 

äktenskap; och sterilisering som ställdes som villkor för att erhålla vissa statliga bidrag är enligt 

utredningen exempel på situationer som inte var frivilliga. (Mål 2012a, s. 3) 

 

I likhet med dessa exempel ställs steriliseringskravet som villkor för juridisk könskorrigering, 

och därmed är det inte frivilligt. Kim påpekar att enligt SOU 2000:20 har svensk lagstiftning 

ett regelsystem som: ”bör vara tillräckliga för att göra en påtvingad sterilisering eller annat 

liknande påtvingat kroppsligt ingrepp olagligt” (Mål 2012a, s. 3). Sedan presenteras ett flertal 

                                                 

21 SOU (2000:20) Steriliseringsfrågan i Sverige 1935-1975. Historisk belysning - Kartläggning - Intervjuer. 

Stockholm: Socialdepartementet. 
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internationella rapporter i syfte att juridiskt destabilisera steriliseringskravet. Bl.a. hänvisar 

Kim till de i det föregående kapitlet beskrivna yogyakartaprinciperna, Thomas Hammarbergs 

rekommendation samt Socialstyrelsens rapport Transsexuella och övriga personer med 

könsidentitetsstörningar från 2010 vari det framgår att Socialstyrelsen själva vill avskaffa 

kravet om sterilisering. Slutligen beskrivs hur World Professional Association for 

Transgender Health: ”uppmanar regeringar och myndigheter att upphöra med krav på 

kirurgiska ingrepp som villkor för att få en ny könstillhörighet fastställd” (Mål 2012a, s. 4).  

 

Nästa led i Kims argumentation tar avstamp i denna fond av av nationella och internationella 

rapporter och konstaterar att det nu utifrån vad som däri framkommit måste: ”anses vara 

klarlagt att det inte finns någon saklig grund till att uppställa något sådant krav [på 

sterilisering]” (Mål 2012a, s. 5). Denna brist på saklig grund utgör den första anledningen till 

att kravet om sterilisering, enligt Kim, bryter emot artikel 8 i Europakonventionen (EKMR).22 

Syftet med EKMR presenteras av Kim som att just försvara individer gentemot staters 

ingrepp i privatlivet. Att kravet om sterilisering utgör just ett sådant ingrepp framkommer 

tydligt bl.a. i Socialstyrelsens ovan nämnda rapport vari det enligt Kim fastslås att kravet inte 

är frivilligt. Kim avslutar sin argumentering i mål 2012a med att påpeka att 

steriliseringskravet inte grundar sig i ett för individen frivilligt val samt att kravet strider mot 

de: ”grundläggande demokratiska principer som fastslagits i regeringsformen, RF. […] Kravet 

på sterilisering i könstillhörighetslagen är således obsolet, strider mot grundlag samt EKMR 

och ska därför åsidosättas i rättstillämpningen” (Mål 2012a, s. 6). 

 

Det är intressant hur Kims strategi skiljer sig emot den Alex förde i mål 2004 och 2005. 

Fokus är nu huvudsakligen på att destabilisera den juridiska grund varpå steriliseringskravet 

står. Det handlar inte längre om hur nämnda krav skall uttolkas utan om kravet i sig står i strid 

med RF, EKMR, yogyakartaprinciperna m.m. Detta omfattande juridiska angrepp ifrågasätter 

steriliseringskravets själva legalitet och utgör till skillnad emot Alex anförande i mål 2004 

och 2005 en problematisering som tas på allvar av kammarrätten. Genom den omgivande 

samhällsdebatten och de diskursiva förskjutningar som skett under 2000-talet har 

                                                 

22 Artikel 8 (EKMR) - Rätt till skydd för privat- och familjeliv. 

1. Var och en har rätt till respekt för sitt privat- och familjeliv, sitt hem och sin korrespondens.  

2. Offentlig myndighet får inte inskränka åtnjutande av denna rättighet annat än med stöd av lag och om det i ett 

demokratiskt samhälle är nödvändigt med hänsyn till statens säkerhet, den allmänna säkerheten, landets 

ekonomiska välstånd eller till förebyggande av oordning eller brott eller till skydd för hälsa eller moral eller för 

andra personers fri- och rättigheter. 
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steriliseringskravet berövats sin hegemoniska position. Det är med andra ord nu möjligt att 

politisera och ifrågasätta det på allvar, vilket just är vad som sker i och med mål 2012a. 

 

Socialstyrelsen position 

Bakgrunden till mål 2012a är Socialstyrelsens beslut att avslå Kims ansökan av ändrad 

könstillhörighet med motiveringen att den sökande återtagit sin ansökan om sterilisering och 

därmed inte uppfyller kravet om sterilisering som ställs i könstillhörighetslagen. Det är dock 

tydligt att Socialstyrelsen intar en dubbelroll i målet. Dels utgör de den myndighet som i 

praktiken avkräver sterilisering för att det rättsliga erkännandet av en könskorrigering skall 

verkställas. Dels utgör myndigheten en offentlig kritiker av könstillhörighetslagens krav om 

sterilisering. I domslutet för Socialstyrelsen ingen egen talan. De framträder istället som 

framställd motpart samt genom att deras rapport Transsexuella och övriga personer med 

könsidentitetsstörningar citeras vid ett flertal tillfällen av både Kim och av förvaltningsrätten. 

Socialstyrelsens inställning i frågan tycks vara ambivalent, vilket tydliggörs i domen genom 

förvaltningsrättens längre citat från nämnda rapport: 

 

Det finns idag motsatta uppfattningar avseende det idag gällande steriliseringskravet främst 

mellan intresseorganisationer och professionen. De flesta intresseföreningar menar att 

steriliseringskravet är förlegat och att det är upp till individen själv om man vill frivilligt 

genomgå en sterilisering men att det inte ska finnas något lagkrav på detta medan andra anser 

det vara en ”icke-fråga”. Det råder varierande åsikter bland företrädarna för professionen där en 

del anser att sterilisering och kastrering ska vara ett krav medan andra företrädare delar 

intresseorganisationernas krav. […] All hälso- och sjukvård som huvudregel är frivillig. 

Tvångsvård endast kan ges undantagsvis och fordrar stöd i lag. Det steriliseringskrav som 

uppställs i könstillhörighetslagen kan då ses ur flera olika perspektiv. Att vilja erhålla en ny 

juridisk fastställelse är ett val som individen gör och individen väljer då också att underkasta sig 

de krav som finns i lagen. Ett annat perspektiv gör gällande att könstillhörighetslagen trädde i 

kraft 1972, under en era då det fortfarande pågick tvångssteriliseringar, och att kravet i lagen 

måste ses ur detta perspektiv. (Mål 2012a, s. 7-8) 

 

Socialstyrelsens position i frågan framgår indirekt via domslutet och direkt via deras nämnda 

rapport från 2010 vari de föreslår ett avskaffande av de rättsliga krav som omöjliggör juridisk 

könskorrigering utan att den sökande är ogift och steriliserad (Socialstyrelsen 2010, s. 13). 

Myndighetens passiva roll i målet blir begriplig utifrån antagandet att mål 2012a för dem 

utgör den rättsliga plattform vari steriliseringskravets juridiska status skall klargöras. 

Socialstyrelsen inväntar med andra ord besked rörande hur de skall strukturera sitt juridiska 

bemötande gentemot transsexuella framöver. Om vi jämför Socialstyrelsens diskursiva 
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position i detta mål med den de intog i mål 2004 och 2005 kan vi se att det skett stora 

förskjutningar i deras syn på steriliseringskravet. I mål 2004 och 2005 framkommer det att 

Socialstyrelsen expanderat kravet om sterilisering till att inkludera destruktion av nedfrysta 

könsceller för att uppfylla vad de tolkar som lagstiftarnas intention. Utöver det uttrycker 

myndigheten att de varken kan eller vill kommentera Rynnings yttrande i frågan, något som 

jag tolkar som en strategi för att tysta ned möjlig kritik mot Socialstyrelsens praxis i frågan. I 

Socialstyrelsens rapport från 2010 blir det synligt att det sedan 2005 skett en hegemonisk 

intervention inom myndigheten. Ett exempel på detta är hur myndigheten nu artikulerar 

vikten över att se över lagen med hänvisning till individens rättighetsperspektiv. ”För att få en 

juridisk fastställelse uppställs enligt dagens lag fyra krav: den sökande ska vara 18 år, svensk 

medborgare, ogift och steril. Nu nästan 40 år efter lagens tillkomst finns det anledning att se 

över kraven med anledning av samhällets utveckling men framför bör kraven ses över ur ett 

rättighetsperspektiv för individen (Socialstyrelsen 2010, s. 13). Socialstyrelsen har m.a.o. 

lämnat sin roll som uppfyllare av lagstiftarnas intentioner i förmån för en position som på 

många vis står i en antagonistisk relation till det perspektiv Socialstyrelsen själva företrädde i 

mål 2004 och 2005. De är fortfarande skyldiga att i sitt myndighetsutövande följa de krav som 

könstillhörighetslagen uppställer, men Socialstyrelsen intar nu en öppet kritisk position till 

nämnda krav.  

 

Förvaltningsrättens domskäl 

Förvaltningsrätten inleder med att konstatera att kravet på: ”sterilisering eller avsaknad av 

fortplantningsförmåga i 1 § könstillhörighetslagen är otvetydigt och ger inte utrymme för 

tolkning” (Mål 2012a, s. 6). Detta konstaterande stämmer väl överens med förvaltningsrättens 

dom i mål 2004. Den stora skillnaden är dock att konstaterandet denna gång utgör en 

inledning och inte ett avslut. Förvaltningsrätten beskriver i mål 2012a att i de: ”situationer då 

en lagbestämmelse hamnar i konflikt med en bestämmelse i Europakonventionen, såsom den 

tolkats av Europadomstolen, ska den i vissa fall åsidosättas” (Mål 2012a, s. 6). Detta 

konstaterande befästs juridiskt bl.a. genom att hänvisa till 2 kap. 19 § RF vari det slås fast att 

ingen lag eller föreskrift får meddelas i strid med Sveriges åtagande gentemot EKMR.23  

Överlag beskrivs EKMR och 2 kap. RF av förvaltningsrätten som två kompletterande 

                                                 

23Regeringsformen (RF) utgör en av Sveriges fyra grundlagar. Det andra kapitlet av RF behandlar 

grundläggande fri- och rättigheter.  

2 kap. 19 § (RF) Lag eller annan föreskrift får inte meddelas i strid med Sveriges åtaganden på grund av den 

europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Lag 

(2010:1408). 
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regelsystem. Konflikter regelsystemen emellan regleras genom att det regelverk som går 

längst i skyddet av fri- och rättigheter blir det regelverk som får företräde i det aktuella fallet 

(Mål 2012a, s. 9). Förvaltningsrätten tar sedan upp Kims argument att könstillhörighetslagens 

steriliseringskrav strider mot rätten till skydd för privatlivet och påpekar att:  

 

Av 2 kap. 6 RF24 framgår att varje medborgare är gentemot det allmänna skyddad mot påtvingat 

kroppsligt ingrepp. I artikel 8 EKMR anges att var och en har rätt till skydd för sitt privatliv. 

Förvaltningsrätten konstaterar att rätten till privatliv enligt artikel 8 EKMR omfattar en rätt till 

rättsligt erkännande av en ny könstillhörighet. Det kan inte heller anses vara en hållbar situation 

att transsexuella, efter operation, lever i en tillvaro där de inte helt fullt ut tillhör ett visst kön. 

(Mål 2012a, s. 10) 

 

Utöver att förvaltningsrätten väljer att bejaka Kims argumentation påminner citatets sista 

mening om Alex argumentation i mål 2004 vari hen påpekade det orimliga i att: ”göra en så 

extensiv lagtolkning, som Rättsliga rådet gjort, i detta sista steg av könsbytesprocessen” (Mål 

2004, s. 4). Som jag tolkar Alex låg det orimliga delvis i att avslaget motiverades enbart av att 

hen låtit frysa ned könsceller, men även av att det för Alex inte fanns någon väg tillbaka till 

den gamla könsidentiteten då den medicinska könskorrigeringen redan pågått under ett flertal 

år. Kammarrättens argument att det är ohållbart att inte fullt ut tillhöra ett visst kön uttrycker 

även en heteronormativ logik. Frasen tycks utgå från en binär förståelse av kön vari 

människor antingen tillhör det manliga eller det kvinnliga könet samt att andra positioner är 

ohållbara. Argumentet framförs för Kims sak och jag ser ingen medveten illvilja i 

kammarrättens val av ord.  

 

Men låt oss återvända till artikel 8 i EKMR. Förvaltningsrätten beskriver hur praxis från 

Europadomstolen påvisar att: ”kroppsliga ingrepp som skett med tvång omfattas av skyddet 

enligt artikel 8 EKMR” (Mål 2012a, s. 10). Vidare konstateras att motsvarande ingrepp som 

sker med samtycke inte skyddas av artikel 8, vilket leder vidare till frågan huruvida den 

sterilisering som skedde inom ramen för könstillhörighetslagen var av ett frivilligt eller 

ofrivilligt slag. För att söka svar på denna fråga återvänder förvaltningsrätten till 

Socialstyrelsens rapport Transsexuella och övriga personer med könsidentitetsstörningar vari 

                                                 

24  2 kap. 6 § (RF) Var och en är gentemot det allmänna skyddad mot påtvingat kroppsligt ingrepp även i andra 

fall än som avses i 4 och 5 §§. Var och en är dessutom skyddad mot kroppsvisitation, husrannsakan och liknande 

intrång samt mot undersökning av brev eller annan förtrolig försändelse och mot hemlig avlyssning eller 

upptagning av telefonsamtal eller annat förtroligt meddelande.  

Utöver vad som föreskrivs i första stycket är var och en gentemot det allmänna skyddad mot betydande intrång i 

den personliga integriteten, om det sker utan samtycke och innebär övervakning eller kartläggning av den 

enskildes personliga förhållanden. Lag (2010:1408). 
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följande två alternativa sett att se på steriliseringskravet presenterades: ”Att vilja erhålla en ny 

juridisk fastställelse är ett val som individen gör och individen väljer då också att underkasta 

sig de krav som finns i lagen. Ett annat perspektiv gör gällande att könstillhörighetslagen 

trädde i kraft 1972, under en era då det fortfarande pågick tvångssteriliseringar, och att kravet 

i lagen måste ses ur detta perspektiv” (Mål 2012a, s. 8). Av de två presenterade alternativen 

bejakar förvaltningsrätten det senare och konstaterar att kravet om sterilisering utgör ett tvång 

på grund av att ingreppet utgör ett villkor för att den medicinska könskorrigeringen skall bli 

rättsligt erkänd. Utifrån detta resonemang kommer förvaltningsrätten fram till att lagens 

steriliseringskrav står: ”i strid med rätten till privatliv enligt artikel 8 EKMR, som gäller som 

svensk lag, och Europakonventionen bör ges företräde framför bestämmelsen i 1 § 

könstillhörighetslagen” (Mål 2012a, s. 11). Domslutet avslutas sedan med att 

förvaltningsrätten bifaller Kims överklagan av Socialstyrelsens avslag samt att Kim: ” 

förklaras könstillhörighet som man” (Mål 2012a, s. 11). 

 

Jag finner det anmärkningsvärt att de lagar som i slutänden fällde steriliseringskravet i 

realiteten varit i kraft under decennier. Regeringsformen infördes t.ex. redan 1974, det vill 

säga enbart två år efter könstillhörighetslagen trädde i kraft. Än mer anmärkningsvärt är att 

Sverige erkände Europakonventionen (EKMR) så tidigt som 1952, samt att konventionen 

gällt som svensk grundlag sedan 1995 (SOU 2000:20, s. 47). Det är även intressant att statens 

egna utredning SOU 2000:20 påpekade att: ”De nu angivna regelsystemen [RF och EKMR] 

bör vara tillräckliga för att göra en påtvingad sterilisering eller annat liknande påtvingat 

kroppsligt ingrepp idag olagligt” (SOU 2000:20, s. 48). Ändock var det inte förrän domsluten 

i mål 2012a och 2012b som steriliseringskravet juridiskt sattes ur spel. Här kan man fråga sig 

varför transsexuella personer inte tidigare erhållit sin lagliga rätt att skyddas ifrån statliga 

ingrepp i privatlivet? Ett möjligt svar är att gruppen utgör en minoritet som genom att bryta 

emot den heterosexuella matrisens påbud blivit obegriplig för och därigenom inte riktigt 

erkänd av majoritetssamhället. Europakonventionens fullständiga namn är Europeiska 

konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Man 

kan fråga sig om transsexuella personer fram tills denna historiska punkt inte ansetts 

mänskliga nog för att erhålla konventionens skydd av rättigheter och friheter? 

 

Sussane Bagges skiljaktiga mening 

Rådmannen Sussane Bagge inleder sin skiljaktiga mening med att konstatera att hon i likhet 

med majoriteten anser att rätten till privatliv, som den formuleras i EKMR:s artikel 8, 
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inkluderar en rätt till få ändrad könstillhörighet juridiskt erkänd. Det som hon ifrågasätter är 

hur långt denna rätt sträcker sig.  

 

Frågan är om den inskränkning i ett erkännande som blir konsekvensen i ett fall då en enskild 

inte vill genomgå en sterilisering kan anses stå i strid med Europakonventionen eller grundlagen 

och om förvaltningsrätten till följd av detta ska frångå den reglering som finns i 

könstillhörighetslagen vid sin prövning. […] Mot bakgrund av att sterilisering vid könsbyte sker 

efter extensiv utredning och med samtycke av någon som är beslutskapabel, välinformerad och 

införstådd med konsekvenserna av olika behandlingsalternativ kan förutsättningen att 

sterilisering ska genomföras enligt min mening inte anses grundad på ett tvång. (Mål 2012a, s. 

12) 

 

Argumentationen utgör ett återvändande till frågan huruvida kravet om sterilisering utgör ett 

tvång eller ej. Som jag ser det utgör denna position ett exempel på det perspektiv 

Socialstyrelsen tidigare beskrivit som: ”Att vilja erhålla en ny juridisk fastställelse är ett val 

som individen gör och individen väljer då också att underkasta sig de krav som finns i lagen” 

(Mål 2012a, s. 8). Den underliggande logiken i detta perspektiv skulle kunna liknas vid den 

som framkommer i ordspråket ”den som ger sig in i leken får leken tåla”. Den sökande antas 

m.a.o. vara välinformerad och beslutskapabel. Att sterilisering utgör en av spelets regler kan 

därmed inte komma som en överraskning efter att den medicinska könskorrigeringen 

genomförts. Ingen tvingade den sökande att inleda den medicinska korrigeringen och ingen 

tvingar den sökande att fastställa den medicinska korrigeringen om den genomförts. Utifrån 

tolkningen att kravet om sterilisering inte utgör ett tvång påpekar Bagge att kravet: ”strider 

därmed inte mot skydd för privatlivet enligt RF eller artikel 8 EKMR. Inte heller i övrigt har 

kommit fram att kravet på sterilisering enligt 1 § könstillhörighetslagen skulle innebära en 

kränkning av [Kims] rätt till privatliv enligt artikel 8 i EMKR som innebär att den gällande 

lagregleringen ska åsidosättas” (Mål 2012a, s. 12).  

 

I mål 2012a äger en hegemonisk intervention rum i regelverket som styr kraven för rättslig 

erkännelse av ändrad könstillhörighet. Bagge motsätter sig denna förändring genom att 

beskriva transaktionen sterilisering mot juridiskt erkännande som ett fritt val, och det som 

utgör fria val regleras varken av regeringsformens eller Europakonventionens regelverk.  

Jag finner det dock nödvändigt att poängtera att ”spelets” regler inte uppställts av spelets 

faktiska utövare utan av staten. Med det åsyftar jag att medicinsk och juridisk könskorrigering 

enbart varit möjlig att erhålla under förutsättning att den sökande uppfyller de av staten 

uppställda villkor för vad som räknas som transsexualism. Men vad är det som säger att 

statens syn på vad som utgör transsexualism är det enda och rätta? Varför har sterilisering 

utgjort ett av spelets ”nödvändiga” regler för att erhålla juridisk könskorrigering?  Och om 



 41 

statens definition av transsexualism går att ifrågasätta, varför skall transsexuella låta sig 

underkastas dessa krav?  

 

Bagges andra invändning är att den rätt till skydd för familjeliv som anges i artikel 8 i EKMR 

inte är applicerbar i Kims fall. Argumentets utgångspunkt är Kims tidigare argumentation vari 

han beskriver att han inte vet om han vill bli av med sin fortplantningsförmåga samt att 

steriliseringskravet utgör en kränkning emot rätten till familjeliv. Mot detta argument påpekar 

Bagge att enligt: ”praxis från Europadomstolen har varje stat stor frihet att själv utforma vad 

som konstituerar en familj och vilka regler som ska gälla” (Mål 2012a, s. 12). Bagge anser 

vidare att definitionen av det familjebegrepp som används i EKMR:s artikel 8 bör utgå från 

svensk lagstiftning, vilken i sammanhanget exemplifieras med föräldrabalken (1949:381) och 

äktenskapsbalken (1987:230). Hänvisningens generella formulering gör det svårt att fånga in 

vad Bagge mer precist vill säga med sitt exempel. Tydligare är att hon vill att definitionen av 

familj bör utgå från föräldra- och äktenskapsbalken, vilket jag tolkar som en omskrivning för 

att begreppet familj bör utgå från bilden av ett gift par med barn. Denna tolkning stärks av att 

Bagge vidare anser att: ”För att omfattas av rätten till respekt för familjeliv förutsätts 

emellertid att det finns en familj. Enbart en önskan om att få en familj skyddas inte av 

bestämmelsen om respekt för familjeliv” (Mål 2012a, s. 12).  

 

Det tredje och sista argumentet gentemot domslutet utgår ifrån Kims tidigare anförande att: 

”Kravet på sterilisering för att kunna tillgodogöra sig en av Europadomstolen fastslagen 

rättighet (att få genomförd könskorrigering rättsligt erkänd) måste ses som en särbehandling 

av transexuella” (Mål 2012a, s. 5). Mot detta invänder Bagge att Kim inte påvisat en analog 

situation för den typ av diskriminering som han säger sig vara utsatt för, vilket enligt Bagge 

utgör en förutsättning för att kunna tala om diskriminering. Bagge avslutar sin skiljaktiga 

mening med en sammanfattning vari hon säger att: ”kravet på sterilisering i 1 § 

könstillhörighetslagen inte strider mot Europakonventionen, regeringsformen eller 

diskrimineringslagen. Socialstyrelsen har därmed haft rätt att avslå [Kims] begäran om 

könbyte” (Mål 2012a, s. 13).  
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MÅL 2012B 

Kims argumentation 

Kim hänvisar inledningsvis till de argument som framförts i mål 2012a och följer sedan upp 

med att ifrågasätta steriliseringskravet genom att påpeka att det inte är medicinskt grundat 

samt att det ofta inte är önskvärt för den som söker fastställelse om ny könstillhörighet.  

 

Många individer avstår därför från att ansöka om ett nytt personnummer och lever i stället med 

en felaktig legitimation, vilket innebär stora olägenheter i vardagen. Andra har funnit dessa 

olägenheter för påfrestande och underkastat sig kravet på sterilisering, trots att det inte är vad de 

har önskat. Eftersom ingen saklig grund för sterilisering har åberopats bör frågan om 

sterilisering vara ett val från individ till individ. Sterilisering och personnummer är vitt skilda 

saker, även om lagstiftaren för fyrtio år sedan sammankopplade dem i lag, precis som med 

andra krav på steriliseringar vid sociala förmåner och rättigheter på den tiden. De senare har 

klassats som tvångssteriliseringar. (Mål 2012b, s. 2) 

 

Som jag ser det utgår argumentet från den tidigare formulerade kritiken gentemot 

steriliseringskravet som bygger på att kravet, vare sig den sökande väljer att gå med på det 

eller ej, genererar mycket lidande hos dem som det riktas emot utan att det angetts någon 

saklig grund till kravet som kan godtas i ett demokratiskt samhälle. Att lagstiftarna under 

dåtidens diskursiva klimat kopplade ihop personnummer och sterilisering utgör enligt 

argumentet inte ett godtagbart skäl i dagens samhälle.  

 

Kammarrättens domskäl 

Sammanfattningsvis utgår kammarrätten ifrån samma problemformulering som 

förvaltningsrätten och kommer i slutänden även fram till samma domslut. Ett intressant tillägg 

i kammarrätten utgörs av kammarrättens iakttagelse av att könstillhörighetslagen inte ställer 

några ytterligare krav om fysiska ingrepp utöver kravet om sterilisering. Det kravet infördes 

som vi sett i syfte att eliminera den förvirring i släktleden som ansågs kunna uppstå om 

transsexuella skulle låtas få egna barn. Utifrån denna bakgrund konstaterar kammarrätten att: 

”steriliseringskravet i sig inte har ansetts vara ett kriterium för tillhörighet till ett visst kön. Att 

det skulle finnas något ytterligare skäl, medicinskt eller annat, än det som framgår av 

förarbetena för att upprätthålla steriliseringskravet har inte framkommit” (Mål 2012b, s. 5). 

Kammarrätten kommer utifrån ovanstående resonemang fram till att det inte är rimligt att 

utifrån dagens värderingar rättfärdiga ett så pass oåterkalleligt och stort ingrepp som en 

sterilisering utgör enbart utifrån argumentet att hålla ordning i släktleden. Utöver det betonar 
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kammarrätten att ingreppet inte kan anses vila på frivillig grund då kravet om sterilisering i 

sammanhanget utgör ett villkor för rättsligt erkännande.  

 

Enligt kammarrättens bedömning innebär steriliseringskravet därmed ett sådant 

integritetskränkande ingrepp som inte kan anses förenligt med 2 kap. 6 § RF och artikel 8 i 

Europakonventionen. Vidare riktar sig kravet på sterilisering enbart till transsexuella personer. 

Att ställa upp ett så ingripande krav för en viss grupp innebär att könstillhörighetslagens krav 

även måste anses stå i strid med diskrimineringsförbudet i Europakonventionens artikel 14. 

(Mål 2012b, s. 6) 

 

Kammarrätten underbygger sedan sin slutsats genom att kortfattat beskriva hur det i den av 

regeringen nu lagda proposition 2011/12:142 samt i den efterföljande promemorian Ds 

2012:46 framgår att: ”steriliseringskravet och förbudet mot bibehållen fortplantningsförmåga 

vid ändrad könstillhörighet [skall] tas bort” (Mål 2012b, s. 7). Det framgår även i Ds 2012:46 

att nämnda lagändring planeras träda i kraft den 1 juli 2013. 

 

Efterspel 

Följande år genomfördes två stycken revideringar i könstillhörighetslagen. I och med att Lag 

(2012:456) trädde i kraft den 1 januari 2013 ersattes kraven om att den sökande måste vara 

ogift och svensk medborgare med att den sökande måste vara folkbokförd i Sverige samt inte 

vara registrerad partner. Utöver det omformulerades lagen språkligt, bl.a. genom att 

föråldrade uttryck byttes ut. Kravet om sterilisering togs bort den 1 juni 2013 i och med att 

Lag (2013:405) trädde i kraft. I dagsläget innehåller 1 § i könstillhörighetslagen följande krav: 

 

1 § En person ska efter egen ansökan få fastställt att han eller hon har en annan könstillhörighet 

än den som framgår av folkbokföringen, om han eller hon  

1. sedan en lång tid upplever att han eller hon tillhör det andra könet,  

2. sedan en tid uppträder i enlighet med denna könsidentitet,  

3. måste antas komma att leva i denna könsidentitet även i framtiden, och 

4. har fyllt arton år. (Lag 2013:405, s. 1) 

 

Den 24 juni 2013 lämnade RFSL, RFSL Ungdom, KIM, FPES och Diskrimineringsbyrån 

Uppsala in en gemensam ansökan om skadestånd för tvångssterilisering. Deras juridiska 

ombud utgjordes av Kerstin Burman, d.v.s. samma person som utgjorde Kims juridiska 

ombud i mål 2012a och 2012b. Ansökan representerades 161 personers och 

skadeståndsanspråket var 300 000 kr per person. Den 17 juni 2014 lät justitiekanslern 
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meddela att de 161 skadeståndsanspråken hade avslagits (Burman 2013; Justitiekanslern 

2014).  
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SAMMANFATTNING OCH AVSLUTANDE REFLEKTION 
 

 

 

Denna uppsats övergripande kunskapsmål har varit att undersöka de logiker och mot-logiker 

som inom svenskt rättsväsende och myndighetsutövande strukturerat synen på transsexuella 

personer samt kravet på sterilisering för rättsligt erkännande av ändrad könstillhörighet. Mitt 

huvudsakliga material har utgjorts av domslut till två rättsprocesser som under liknande 

juridiskt ramverk kommit fram till vitt skilda domslut rörande steriliseringskravets juridiska 

implikationer. Den första processen ägde rum mellan 2004-2005 och den andra under 2012. 

Syftet har varit att analysera de makt och motståndslogiker som inom valda måls domslut 

strukturerat synen på steriliseringskravet. Jag har valt att bearbeta mitt material utifrån 

följande tre frågor. Vilka argument har framförts för och emot steriliseringskravet inom 

respektive rättsprocess? Vad framkommer i materialet rörande steriliseringskravets syfte? 

Vilken roll, om någon, har det omgivande samhällets mediala och juridiska diskurser spelet 

för rättsprocessernas utfall? De teorier jag använt mig av i min materialanalys utgörs av 

Foucaults maktbegrepp, det diskursteoretiska logikperspektivet och queerteori. Med 

anledning av den mängd argument som framförts inom respektive rättsprocess samt med 

tanke på att de noggrant redovisats under respektive mål har jag valt att genomföra denna 

sammanfattande reflektion på en relativt hög abstraktionsnivå. Jag kommer inleda med en 

kortfattad sammanfattning av intressanta konflikter och upptäckter för att sedan följa upp med 

den avslutande analysen.   

 

Under bearbetningen och analysen av mitt material har den antagonistfyllda transpolitiska 

diskursordningen bit för bit framträtt i form av olika makt- och motståndsrelationer. Jag 

tänker bl.a. på konflikten emellan Socialstyrelsens praxis och Alex önskan att med infrysta 

könsceller bli rättsligt erkänd. På diagnosmanualen ICD-10-SE:s definiering av 

transsexualism som störning F64 och alla andra troliga och otroliga varianter av 

transsexualism. Det har även framkommit att läkare rekommenderat infrysning av könsceller 

som en strategi för att kringgå könstillhörighetslagens implicerade krav om borttagen 

reproduktiv förmåga. Att det även rått antagonism inom domarkåren har framkommit via de 

skiljaktiga meningarna som framförts i mål 2005 och 2012a. Utöver detta har vi givetvis 2012 

års hätska steriliseringsdebatt och Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheters 

rekommendation till medlemsländerna att sluta ange sterilisering som ett villkor för rättsligt 

erkännande. Och sist men inte minst har vi Kim som tillsammans med juristen Kerstin 

Burman utmanade och avsatte könstillhörighetslagens steriliseringskrav. Denna oenighet, som 

dels utspelar sig runt vad transsexualism är och dels runt hur transsexualismens juridiska 
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ramverk skall vara befattat, tolkar jag som tecken på att begreppet transsexuell utgör en s.k. 

flytande signifikant vars betydelse olika diskurser försöker fastställa.  

 

Som framgått har vi inte med en makt att göra, utan med en mångfald makter och motstånd 

som var och en kämpar för att göra sina respektive tolkningar och logiker gällande. Makt och 

kunskap står för Foucault i en immanent relation till varandra i och med att de varken utgör 

två åtskilda storheter eller är reducerbara till varandra. De makt-vetande relationer som 

utspelar sig på mikronivå skulle enligt Foucault inte fungera om de inte: ”genom en rad 

successiva sammanlänkningar till slut infogades i en samlad strategi. […] man får […] tänka 

sig det hela som en dubbel betingning, där strategin betingas av det specifika hos de taktiker 

som är möjliga, men också att taktikerna betingas av det strategiska hölje som får dem att 

fungera” (Foucault 2002, s. 109). Ett konkret exempel på detta som framkommit i denna 

studie är hur medicinsk och juridisk könskorrigering enbart är tillgänglig för personer som 

erhållit diagnosen transsexualism. Detta innebär att transsexuella personer varit tvungna att 

underkasta sig en reglerande mekanism för att kunna utöva en form av personlig frihet (Butler 

2006, s. 103). Fram tills att steriliseringskravet togs bort 2013 utgjordes det sista provet som 

en transsexuell person var tvunget att klara innan den juridiska könskorrigeringen kunde 

genomföras utav att bevisa för Socialstyrelsen att hens fortplantningsförmåga var hävd. Det är 

dock tydligt i mitt material att detta krav varit dislokerande. Detta har framkommit genom att 

varken Alex eller Kim (rättsprocessernas huvudpersoner) kunnat eller velat anpassa sig till 

denna sista reglering, vars syfte varit att frånta dem dras möjlighet till framtida fortplantning. 

Både Alex och Kim har hanterat sina respektive dislokationer genom att offentligt ifrågasätta 

denna statliga reglering av transsexuella personers reproduktiva förmågor. På så vis utgör de 

rättsprocesser som analyserats i denna studie två olika exempel på hur det diskursivt 

hegemoniska ramverket politiserats inom domstolens politiska arena.  

 

De analyserade rättsprocesserna är tämligen olika till sin karaktär och utfall. Jag kommer 

nedan förtydliga och sammanfatta respektive process med hjälp av logikperpektivets modell 

för interaktion mellan regimer och sociala- och politiska praktiker. Med regim menar jag här 

staten som en diskursivt hegemonisk ordning. Denna ordning reglerar samhället genom sin 

strukturering av sociala (naturaliserade) praktiker, vilket kan utgöras av allt från åtta timmars 

arbetsdag till sterilisering vid könsbyte. Politiska praktiker utgörs tvärt emot av de göranden 

som ifrågasätter nämnda hegemoniska ordning, vilket i vårt fall utgörs av de två analyserade 

rättsprocesserna.  Figuren nedan sammanfattar de beskrivna relationerna. 
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Figur hämtad från Glynos & Howarth (2007, s. 124). 

 

Rättsprocessen som utgörs av mål 2004 och 2005 utlöses när Socialstyrelsen nekar Alex 

juridisk könskorrigering med anledning av att hen inte följer den sociala praktiken (praxis) att 

destruera sina nedfrysta könsceller. Alex väljer att politisera sin kris genom att publikt 

ifrågasätta regimens naturaliserade strukturering i frågan, d.v.s. statens biopolitik rörande 

transsexuella. Som framgår ur analysen av mål 2004 och 2005 misslyckas Alex försök till 

hegemonisk intervention vilket leder till att det publika ifrågasättandet absorberas av den 

hegemoniska ordningens förgivettagna praktiker. Om vi kontrasterar detta förlopp mot 

rättsprocessen som utgörs av mål 2012a och 2012b framkommer ett flertal skillnader. Till att 

börja med är den utlösande dislokatoriska händelsen av ett annat slag. Utifrån domsluten 

framkommer det att Alex accepterat statens krav på sterilisering, något som Kim aldrig gör. I 

mål 2012a och 2012b är det statens själva krav om sterilisering som utgör den dislokatoriska 

händelse som ligger bakom Kims politisering av statens biopolitik. De två olika 

rättsprocesserna äger, som jag påvisat, rum under olika diskursiva ramverk på så vis att det 

skett ett flertal förskjutningar i det omgivande samhällets mediala och juridiska beskrivning 

av transsexuellas rättigheter under 2000-talets senare hälft (se kap. Mellanakt – Diskursiva 

förskjutningar). Som jag tolkar det uttrycks dessa förskjutningar i de analyserade målen bl.a. 

genom hur de politiska praktikerna (vilket i detta fall utgörs av hur politiseringen 

problematiseras samt genomförs) skiljer sig åt rättsprocesserna emellan. Frågeställningen i 

mål 2004 och 2005 utgörs t.ex. av huruvida socialstyrelsens praxis att destruera nedfrysta 

könsceller är förenlig med könstillhörighetslagen eller ej. Genom att Alex inte ifrågasätter 

steriliseringskravet i sig godkänner Alex indirekt lagens diskursiva ramverk. I mål 2012a och 

2012b problematiseras istället huruvida steriliseringskravet i sig är lagvidrigt eller ej. Detta 

innebär att steriliseringskravet inte längre kritiseras inifrån sitt egna ramverk utan utifrån dess 

omgivande juridiska ramverk. Denna problematisering togs på allvar av både förvaltnings- 

och kammarrätten, som båda dömde till Kims förmån. Detta medförde att Kims hegemoniska 

intervention i statens biopolitik gentemot transsexuella lyckades. Konsekvensen av domslutet 
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i mål 2012b blev därmed att kravet om sterilisering i könstillhörighetslagen i juridisk mening 

avskaffades.  

 

En fråga man kan ställa sig är om 2012 års problematisering hade varit möjlig att genomföra 

inom 2004 års diskursiva ramverk? Det är ingen lätt fråga att besvara, men utifrån hur 

frågeställningarna skiljer sig åt rättsprocesserna emellan är det troligt att den omgivande 

samhällsdiskursen haft en avgörande inverkan. Denna tes stärks även av Socialstyrelsens 

förändrade attityd till steriliseringskravet under nämnda period. Även den antagonism som 

rått bland målens domare stärker denna tes på så vis att skiljaktiga meningar enbart 

förekommit i de två mittersta målen, d.v.s. mål 2005 och 2012a, men inte i mål 2004 som 

inledde den första rättsprocessen eller i mål 2012b som avslutande den andra rättsprocessen. 

Man kan med andra ord tolka rättsprocessernas skilda problematiseringar och domarnas 

skiljaktiga meningar som uttryck för 2000-talets hastiga perspektivförskjutningar i 

transpolitiska frågor.  

 

Ytterligare tecken på dessa perspektivförskjutningars inverkan går att se i de respektive 

rättsprocessernas förhållande till lagstiftarnas motiv bakom steriliseringskravets införande. 

Frågan om vad som egentligen utgjorde steriliseringskravets syfte kom nämligen att spela en 

avgörande roll under mål 2004 och 2005. Detta skiljer sig markant gentemot den 

minimalistiska behandling frågan kom att få i mål 2012a och 2012b. En förklaring till denna 

åtskillnad rättsprocesserna emellan är att de motiv som framförts vid lagens införande kommit 

att förlora sin legitimitet och bärkraft i och med att de transpolitiska rättighetsfrågorna intog 

den offentliga debatten. Denna tes har stöd bl.a. i följande resonemang som framfördes i mål 

2012a. ”Eftersom det nu aktuella kravet på sterilisering inte är att se som ett frivilligt val och 

det inte framkommit något ändamål som är godtagbart i ett demokratiskt samhälle som kravet 

tillgodoser, måste detta också anses strida mot de grundläggande demokratiska principer som 

fastslagits i regeringsformen, RF” (Mål 2012a, s.6). Av stort intresse här är att de ändamål 

som i citatet beskrivs som illegitima är just samma ändamål som legitimerade domsluten i mål 

2004 och 2005, d.v.s. enbart 7-8 år tidigare.  

 

Jag kommer nu avsluta denna studie med en genomgång över vad som framkommit i min 

analys rörande steriliseringskravet syfte. I mål 2004 sökte förvaltningsrätten 

steriliseringskravets underliggande syfte genom att vända sig till propositionen till 

könstillhörighetslagen. Däri framkom att ändamålet med nämnda krav var att: ”förebygga att 

en transsexuell person efter fastställande av den nya könstillhörigheten får egna barn, dvs. att 

den som officiellt har manligt kön blir mor och den som officiellt har kvinnligt kön blir far” 
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(Proposition 1972:6, s. 49). Nämnda förebyggande skulle ske med anledning av att: ”helt 

eliminera risken för den förvirring i släktskapsförhållandena som skulle uppstå om en 

transsexuell person som fått sin könsregistrering ändrad skulle få egna barn” (Proposition 

1972:6, s. 50). I mål 2005 framkom det via Rynnings yttrande att det inte var den sociala 

föräldrarollen som lagstiftarna ville förhindra transsexuella personer från att inta, utan just det 

föräldraskap som bygger på biologisk reproducering genom den transsexuella personens egna 

könsceller. I mitt material framkommer det inga andra officiella motiv till steriliseringskravets 

införande än de som jag ovan redogjort för. Jag har dock i denna uppsats påvisat att 

steriliseringarna av transsexuella inledningsvis reglerades av samma steriliseringslag som 

reglerade de s.k. tvångssteriliseringarna som ägde rum emellan 1941-1976. Utifrån denna 

lagförbindelse och de fakta som framkommit rörande att det just var det biologisk 

föräldraskapet som skulle elimineras genom nämnda steriliseringskrav ställde jag den 

hypotetiska frågan huruvida det fanns eller inte fanns rashygieniska motiv med i bilden vid 

könstillhörighetslagens införande. Det är en fråga som jag inte har kunnat besvara utifrån mitt 

analyserade material. Jag vill dock avslutningsvis betona att oavsett hur det förhåller sig med 

steriliseringskravets bakomliggande motivbild så har kravet om sterilisering fungerat 

rashygieniskt genom att frånta juridiskt erkända transsexuella personer möjligheten till 

biologiskt föräldraskap.  

 

 

  



 50 

Litteratur och tryckta källor 

 

 

 

Litteratur 

Ambjörnsson, Fanny (2006). Vad är queer? Stockholm: Natur och Kultur 

Bremer, Signe (2011). Kroppslinjer. Kön, transsexualism och kropp i berättelser om könskorrigering. 

Göteborg: Göteborgs universitet 

Butler, Judith (2000). Chaging the Subject. Judith Butler's Politics of Radical Resignification. I: JAC 

20(4):727-765 

Butler, Judith (2006). Genus ogjort. Kropp, begär och möjlig existens. Stockholm: Norstedts 

akademiska förlag 

Edenheim, Sara (2005). Begärets lagar. Moderna statliga utredningar och heteronormativitetens 

genealogi. Lund: Lunds universitet 

Engdahl, Ulrica (2010). Att vara som/den 'en' är. En etisk diskussion om begreppen rättvisa, 

erkännande och identitet i en trans*kontext. Linköping: Linköpings Universitet, Institutionen 

för Tema 

Foucault, Michel (1998). Övervakning och straff. Fängelsets födelse. 4. Lund: Arkiv förlag 

Foucault, Michel (2002). Sexualitetens historia. Bd 1, Viljan att veta. Göteborg: Daidalos 

Foucault, Michel (2008). Diskursernas kamp. Eslöv: Symposion 

Glynos, Jason (2008). Ideological fantasy at work. I: Journal of Political Ideologies  

13(3):275-296 

Glynos, Jason & David Howarth (2007). Logics of Critical Explanation in Social and Political 

Theory. London: Routledge 

Hörnfeldt, Helena (2009). Prima barn, helt u.a. Normalisering och utvecklingstänkande i svensk 

barnhälsovård 1923-2007. Stockholm: Stockholms universitet 

Johansson, Anna (2010). Självskada. En etnologisk studie av mening och identitet i berättelser om 

skärande. Umeå: Umeå universitet 

Laclau, Ernesto & Chantal Mouffe (2008). Hegemonin och den socialistiska strategin. Göteborg: 

Glänta. 

Nietzsche, Friedrich (2002). Samlade skrifter. Bd 7, Bortom gott och ont. Förspel till en framtidens 

filosofi; Till moralens genealogi. En stridsskrift. Eslöv: Symposion 

Svensson, Birgitta (1996). Den etnologiska blicken. Att tolka vardagen och samhället med Michel 

Foucaults metoder. I: Anders Gustavsson (red.) Kunskapsmål, teori, empiri. Föredrag vid en 

humanistisk forskarkurs i Uppsala. Uppsala: Uppsala universitet, Etnologiska avdelningen 

Winther Jørgensen, Marianne & Louise Phillips (2000). Diskursanalys som teori och metod. Lund: 

Studentlitteratur 

 



 51 

Tryckta källor 

Ekroth, Thomas (2005). Bilaga C. Thomas Ekroths skiljaktiga mening. I: Kammarrätten i Stockholm 

mål nr 3413-04, dom den 30 mars 2005 

Ds (2012:46) Avskaffande av steriliseringskrav som villkor för ändrad könstillhörighet. Stockholm: 

Socialdepartementet 

Diskrimineringslag (2008:567). Stockholm: Kulturdepartementet 

Lag (1934:171) om sterilisering av vissa sinnessjuka, sinnesslöa eller andra som lida av rubbad 

själsverksamhet. Stockholm: Justitiedepartementet 

Lag (1941:282) om sterilisering. Stockholm: Justitiedepartementet 

Lag (1972:119) om fastställande av könstillhörighet i vissa fall. Stockholm: Socialdepartementet 

Lag (2012:456) om ändring i lagen (1972:119) om fastställande av könstillhörighet i vissa fall. 

Stockholm: Socialdepartementet 

Lag (2013:405) om ändring i lagen (1972:119) om fastställande av könstillhörighet i vissa fall. 

Stockholm: Socialdepartementet 

Mål (2004). Förvaltningsrätten (tidigare Länsrätten) i Stockholms mål nr 318-04, dom den 20 mars 

2004 

Mål (2005). Kammarrätten i Stockholm mål nr 3413-04, dom den 30 mars 2005 

Mål (2008). Högsta förvaltningsdomstolen (tidigare Regeringsrätten) mål nr 2751-05, beslut den 13 

mars 2008 

Mål (2012a). Förvaltningsrätten i Stockholms mål nr 45723-10, dom den 9 mars 2012 

Mål (2012b). Kammarrätten i Stockholms mål nr 1968-12, dom den 19 december 2012  

Målbilaga (2004). Bilaga 17. Övriga yttranden. I: Förvaltningsrätten (tidigare Länsrätten) i 

Stockholms mål nr 318-04, dom den 20 mars 2004 

Proposition (1972:6) Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om fastställande av 

könstillhörighet i vissa fall, m.m. Stockholm: Regeringskansliet 

Proposition (2011/12:142) Ändrad könstillhörighet. Stockholm: Socialdepartementet 

Regeringsformen (RF). 2 kap. Grundläggande fri- och rättigheter. I: Kungörelse (1974:152) om 

beslutad ny regeringsform. Stockholm: Justitiedepartementet  

Rynning, Elisabeth (2005). Bilaga (…). Elisabeth Rynnings yttrande. I: Kammarrätten i Stockholm 

mål nr 3413-04, dom den 30 mars 2005 

Socialstyrelsen (2010). Transsexuella och övriga personer med könsidentitetsstörningar. Rättsliga 

villkor för fastställelse av könstillhörighet samt vård och stöd. Stockholm: Socialstyrelsen 

Socialstyrelsen (2011). Internationell statistisk klassifikation av sjukdomar och relaterade 

hälsoproblem. Systematisk förteckning, svensk version 2011 (ICD-10-SE). Stockholm: 

Socialstyrelsen 

Socialutskottet (2012). Upphävande av kravet på sterilisering för ändrad könstillhörighet 

(2012/13:SoU24). Stockholm: Sveriges Riksdag 

SOU (1968:28) Intersexuellas könstillhörighet. Förslag till lag om fastställelse i vissa fall. Stockholm: 

Justitiedepartementet 



 52 

SOU (1974:25) Fri sterilisering. Stockholm: Justitiedepartementet 

SOU (2000:20) Steriliseringsfrågan i Sverige 1935-1975. Historisk belysning - Kartläggning - 

Intervjuer. Stockholm: Socialdepartementet 

SOU (2007:16) Ändrad könstillhörighet - förslag till ny lag. Stockholm: Socialdepartementet 

 

Elektroniska dokument och hemsidor 

All Out (2012). Stop forced sterilization. [Elektronisk] Tillgänglig: <https://go.allout.org/-

en/a/stop_forced_sterilization/> [noterat: 2016-01-10] 

Amnesty International (2012). Kravet på sterilisering av transpersoner kränker de mänskliga 

rättigheterna. [Elektronisk] Tillgänglig:  <http://www.mynewsdesk.com/se/-

amnesty_international__svenska_sektionen/pressreleases/kravet-paa-sterilisering-av-

transpersoner-kraenker-de-maenskliga-raettigheterna-725253> [noterat: 2016-01-10] 

Bang (2013). Domstolen avskaffade lagen. [Elektronisk] Tillgänglig: <http://www.bang.se/domstolen-

avskaffade-lagen/> [noterat: 2016-01-10] 

Benjamin, Patientföreningen (u.å.). Om behandling vid transsexualism. [Elektronisk] Tillgänglig: 

<http://pfbenjamin.se/VardBehandling.html> [noterat: 2016-01-08] 

Burman, Kerstin (2013). Ansökan om skadestånd för tvångssterilisering på grund av 

steriliseringskravet i lag (1972:119) om fastställande av könstillhörighet i vissa fall 

(könstillhörighetslagen). [Elektronisk] Tillgänglig: <http://app.rfsl.se/apa/19/-

public_files/JK_ansokan.pdf> [noterat: 2016-01-08] 

Dagens Nyheter (2012). Dags att avskaffa kravet på sterilisering vid könsbyte. [Elektronisk] 

Tillgänglig: <http://www.dn.se/debatt/dags-att-avskaffa-kravet-pa-sterilisering-vid-konsbyte/> 

[noterat: 2016-01-10] 

Hammarberg, Thomas (2009). Human Rights and Gender Identity. Issue Paper by Thomas 

Hammarberg, Council of Europe Commissioner for Human Rights. [Elektronisk] Tillgänglig: 

<https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1476365> [noterat: 2016-01-10] 

Human Rights Watch (2012). Sweden. Letter to the Prime Minister Regarding Transgender Law. 

[Elektronisk] Tillgänglig: <https://www.hrw.org/news/2012/01/14/sweden-letter-prime-

minister-regarding-transgender-law> [noterat: 2016-01-10] 

Europakonventionen (EKMR) (u.å.). Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga 

rättigheterna och de grundläggande friheterna. [Elektronisk] Tillgänglig: 

<http://www.manskligarattigheter.se/dm3/file_archive/020521/-

bb9e3648d3ba4bc99876ca6c6485a221/europa_501104.pdf> [noterat: 2016-01-07] 

Expressen (2012). Sterilisering blir kvar vid könsbyte. [Elektronisk] Tillgänglig: 

<http://www.expressen.se/nyheter/sterilisering-blir-kvar-vid-konsbyte/> [noterat: 2016-01-10] 

Justitiekanslern (2014). Skadeståndsanspråk mot staten med anledning av sterilisering enligt 

könstillhörighetslagen. [Elektronisk] Tillgänglig: <http://www.jk.se/Beslut/-

Skadestandsarenden/4243-13-40.aspx> [noterat: 2016-01-10] 



 53 

Regeringskansliet (2012). Planerade propositioner och skrivelser varen 2012. [Elektronisk] 

Tillgänglig: <http://www.regeringen.se/contentassets/9902beff17f24f699b4fd0e-

1fd6f2787/planerade-propositioner-och-skrivelser-varen-2012> [noterat: 2016-01-10] 

Regeringskansliet (2015). Offentlighetsprincipen. [Elektronisk] Tillgänglig: 

<http://www.regeringen.se/sa-styrs-sverige/det-demokratiska-systemet-i-

sverige/offentlighetsprincipen/> [noterat: 2016-01-10] 

RFSL (2015). Begreppsordlista. [Elektronisk] Tillgänglig: <http://www.rfsl.se/hbtq-

fakta/hbtq/begreppsordlista/> [noterat: 2016-01-08] 

Romson, Lucas (2012). Tvångssteriliseringsdebatten, vad har sagts och gjorts? [Elektronisk] 

Tillgänglig: <http://lukas-romson.blogspot.se/2012/01/tvangssteriliseringsdebatten-vad-

har.html> [noterat: 2016-01-10] 

Skatteverket (u.å.). Personnumrets uppbyggnad. [Elektronisk] Tillgänglig: 

<http://www.skatteverket.se/privat/folkbokforing/personnummer/personnumretsuppbyggnad.4.1

8e1b10334ebe8bc80001502.html> [noterat: 2016-01-10] 

Transformering (2015). Ordlista. [Elektronisk] Tillgänglig: <http://www.transformering.se/vad-ar-

trans/ordlista> [noterat: 2016-01-08] 

Warren (2012). Warren at manifestation against forced sterilization. [Youtube] Tillgänglig: 

<https://www.youtube.com/watch?v=K6cFO4v-n5U> [noterat: 2016-01-10] 

Yogyakartaprinciples (2007). Principles on the application of international human rights law in 

relation to sexual orientation and gender identity. [Elektronisk] Tillgänglig: 

<http://www.yogyakartaprinciples.org/principles_en.htm> [noterat: 2016-01-10] 


	INLEDNING
	Bakgrund
	Steriliseringslagarna
	Transrörelsen och transbegrepp
	Den transsexuella vårdapparaten
	Syfte och problemformulering
	Teoretiska utgångspunkter
	Tidigare forskning
	Material och metod
	Rättsprocess 1 – Mål 2004 och mål 2005
	Rättsprocess 2 – Mål 2012a och mål 2012b
	Övrigt material

	Källkritisk metod

	RÄTTSPROCESS 1 – FRYSTA TILLGÅNGAR
	Mål 2004
	Alex argumentation
	Förvaltningsrättens domskäl
	Reflektion mål 2004

	MÅL 2005
	Elisabeth Rynnings yttrande
	Invändningar gentemot Elisabeth Rynnings yttrande
	Thomas Ekeroths skiljaktiga mening
	Sammanfattning


	MELLANAKT – DISKURSIVA FÖRSKJUTNINGAR
	RÄTTSPROCESS 2 – STERILISERING ( PERSONNUMMER
	Mål 2012a
	Kims argumentering
	Socialstyrelsen position
	Förvaltningsrättens domskäl
	Sussane Bagges skiljaktiga mening

	MÅL 2012B
	Kims argumentation
	Kammarrättens domskäl

	Efterspel

	SAMMANFATTNING OCH AVSLUTANDE REFLEKTION
	Litteratur och tryckta källor
	Litteratur
	Tryckta källor
	Elektroniska dokument och hemsidor


