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SAMMANFATTNING 

Syftet med denna undersökning är att testa tre hypoteser om transsexualism i Sverige, genom 

att studera lagen och debatten om lagen om könsbyte från 1972 som uttryck för den 

dominerande diskursen om transsexualism. Studien är gjord historiskt, där olika tidsmässiga 

nedslag i debatten om lagen studeras för att nå insikt om huruvida transsexualism skapas av 

den empiri jag studerar. Teorierna som hjälpt analysen av utvecklingen av lagen och rösterna i 

debatten är främst inspirerade av Michel Foucaults diskursteori, samt Judith Butlers teori om 

den heterosexuella matrisen. Metodologiskt söks svar på de frågor som utformats för att testa 

hypoteserna och genomgående står erkända kunskaper om transsexualism samt normerande 

av kön, genus och sexualitet i fokus för analysen. Vidare diskuteras vad den lagligt fastställda 

dominerande diskursen om transsexualism och diagnosen kräver för ett erkännande av det 

transsexuella subjektet. Studien av empirin kring lagen om könsbyte resulterar i tesen att 

transsexualism inte enbart kan förstås som ett naturligt förekommande fenomen utan att det 

styrs av olika diskursivt skapade sanningar om kön, genus och sexualitet, vilka även villkorar 

det transsexuella subjektet. Analysens resultat är att transsexualism, precis som normerna 

kring kön, genus och sexualitet, är diskursivt skapat och villkorat och således är föränderligt.  

  

ABSTRACT 

This study is aimed at the Swedish 1972 law on transsexualism and the debate on this subject 

before and since then. The purpose is to test three hypotheses through three questions focused 

on trying to find out whether it is possible to state that transsexualism is discursively created. 

The theories which underlay the analysis are mainly derived from Michel Foucault’s theory 

on reality and truth as constructed through discourse and Judith Butler’s theory on the force of 

the heterosexual matrix. By analyzing historical texts in this debate I examine how 

acknowledged truths together discursively construct certain truths about transsexualism in 

relation to truths on the subject of sex, gender and desire created through the heterosexual 

matrix. In relation to these theories I also examine in what ways the recognized transsexual 

subject is constructed through the conditions in the law and diagnosis. My thesis is that the 

studied materials, seen as representing the Swedish dominating discourse on transsexualism, 

together sets the terms for and constructs both transsexualism and the transsexual subject 

through a set of norms on sex, gender and desire. As these norms are subject to change, so is 

transsexualism, and therefore transsexualism can not be understood as merely a natural 

condition.           
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INLEDNING 

Sverige fastställde år 1972 som första land i världen att diagnosen transsexualism skulle 

berättiga subventionerad vård för detta tillstånd. Över femtio länder har sedan följt det 

svenska exemplet. Transsexualism, eller upplevelsen att kroppens anatomi inte stämmer 

överens med könsidentiteten, är en diagnos som medför möjligheter för personer som 

upplever sin könstillhörighet som annan än den fastställda att få byta kön. Med denna nya 

rättighet följde dock en del skyldigheter och villkor, vilka ställdes på patientens civilstånd, 

fortplantningsförmåga, sexuella läggning och genusbeteende.  Det ansågs vidare vara 

nödvändigt att könsidentiteten skulle vara tvungen att genomgå en rad test och personers hela 

liv utsattes alltså för en total utvärdering och omvandling. I Sverige har varje år cirka 30 

personer eller totalt cirka femhundra personer bytt kön sedan 1972. Av dessa har cirka fyrtio 

procent fått manliga kroppar och sextio procent har fått kvinnliga.1  

 

Förutom att vara en officiell diagnos är transsexualism ett av de områden där frågor om kön, 

genus och sexualitet engagerar olika grupper. Fenomenet väcker frågor kring det naturliga 

och det socialt skapade, kring teknologins omskapande av den mänskliga konstitutionen, 

samt vad den mänskliga identiteten kan anses bestå av. Vad som engagerar så många är att 

det väcker stora frågor kring könets egenskaper och vad som anses vara tillåtet för en person 

med ett visst kön. De idag fastställda normerna i transsexualismens landskap hittar vi i den 

lag som dikterar transsexualismens villkor: Lag 1972:119 Om fastställande av 

könstillhörighet. Denna lag innehåller tydliga normer kring kön, genus och sexualitet, och det 

spännande är att lagen i detta nu är under attack. Detta kanske beror på en allt mer tilltagande 

och allmänt utbredd problematisering av ordningar och normer kring kön, genus och 

sexualitet. 

 

SYFTE, HYPOTESER OCH FRÅGOR 

Jag är ute efter att kartlägga lagen och debatten om den för att förstå vilka normer kring kön, 

genus och sexualitet som skapas i och genom lagen. Genom detta vill jag förstå hur 

transsexualism historiskt2 har skapats genom juridisk och vetenskaplig praktik i den svenska 

kontexten, men jag vill också förstå vad transsexualismen som människoskapande kategori 
                                                 
1 http://www.rfts.se (2005-09-27) 
2 Att historiskt visa hur diskursiva maktkamper skapar fenomen är en del av en genealogisk analys, som inte 
söker efter essenser utan efter hur diskurser skapar uppfattningen om att det finns en essens eller en absolut 
verklighet. För en enkel förståelse av begreppet genealogi se Lindgren, Sven-Åke (2003) ”Michel Foucault” ur 
Andersen, Heine & Kaspersen, Bo Lars (red) (2003) Klassisk och modern samhällsteori. Studentlitteratur, Lund, 
sid. 395f samt 398. 
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skapar och erkänner för sorts människor. Genom att studera Michel Foucaults 

diskursteoretiska förståelser av hur verkligheten och varför kategorier av människor skapas, 

samt Judith Butlers teorier om den heterosexuella matrisen och tidigare förståelser av 

transsexualism har jag utarbetat ett antal hypoteser med påföljande frågor. Jag är inte ute efter 

att genom testandet av dessa hypoteser testa teorierna i sig. Teorierna har i stället använts som 

utgångspunkter för att förstå transsexualism ur ett visst perspektiv. Hypoteserna är: 1) 

transsexualism skapas diskursivt och genom erkända diskursiva praktiker, 2) transsexualism 

skapar det transsexuella subjektet genom de krav som ställs i diagnosen och lagen, 3) 

transsexualism skapas genom vissa normer kring kön, genus och sexualitet. Frågorna, 

fokuserade på förändring, som ställs till materialet för att testa dessa hypoteser är: 1) Hur 

skapar det studerade materialet transsexualism?, 2) har villkoren för transsexualism förändrats 

och i sådant fall, hur har det transsexuella subjektet förändrats?, 3) vilka normer kring kön, 

genus och sexualitet (åter)skapas i lagen och debatten om den?  

 

För att läsaren ska förstå hur dessa hypoteser och frågor utarbetats samt vad som hjälpt mig 

att välja ut material följer nu först en diskussion kring det diskursperspektiv jag intar. Efter 

detta presenteras vad Judith Butlers heterosexuella matris kan bidra med i tolkningen. Innan 

jag beskriver det material som studeras lyfter jag fram tidigare teorier om transsexualism, 

vilka även de hjälpt till i hypotes- och frågeställningarna. Jag vill påpeka att noterna bör läsas, 

då en del diskussioner vilka skulle tynga texten för mycket kommer att föras där. 

 

TEORETISKA OCH METODOLOGISKA UTGÅNGSPUNKTER 

DISKURSPERSPEKTIV A LA FOUCAULT 

Min grundläggande förståelse för skapandet av verkligheten, hur olika normer befästs och 

omarbetas, samt att kunskap alltid hänger samman med makt, är inspirerat av filosofen Michel 

Foucaults diskursteoretiska arbeten. Jag ska här redovisa hur delar av Foucaults teorier kring 

diskurs, vetenskap, makt, kön och sexualitet kan bidra med förståelser hur transsexualism och 

transsexuella kroppar skapas och kontrolleras. Jag kopplar teorin till fenomenet 

transsexualism i texten, för att den senare analysen enklare ska förstås.  

 

Diskurs är enligt Foucault ”/…/ hela den praktik som frambringar en typ av yttranden /…/,”3 

eller en samling av tankar och texter som förenas av att de har ett gemensamt objekt som de 

                                                 
3 Foucault, Michel (1993) Diskursens Ordning sid. 57. Översättarens tolkning i not 1. 
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tänker, talar och skriver om. Dessa tankar och texter skapar olika sanningar om objektets 

natur. Exempel på praktiker som talar om och som skapar olika sanningar om transsexualism 

är de psykologiska, terapeutiska och medicinska praktikerna, vilket tas upp i kapitlet 

”Transsexualism: ett komplicerat kapitel”. Dessas gemensamma diskurs om transsexualism 

har i stort sett varit dominerande innan och efter det att lagen kom till.4 Diskursbegreppet 

hänvisar alltså till ett slags regelsystem som producerar ett speciellt sätt att tala om olika 

ämnen. Men den framhäver också viss kunskap samt reglerar vilka som har rätt att uttala sig i 

olika frågor med auktoritet. Dessa som har rätt att uttala sig är de subjektspositioner inom 

diskursen som befästs med starkare makt i diskursen,5 men det betyder inte att de är de enda 

positionerna inom diskursen. Vidare skapas även kontroll och disciplinering av människor 

genom olika mekanismer som verkar genom talet och vetandet; vetande hänger således alltid 

tätt samman med makt. Exempel på mekanismer som kontrollerar och påverkar makt är 

exempelvis när den medicinsktpsykologiska diskursen skapade transsexualism som 

patologiskt, samtidigt som kraven för transsexualism dikterar specifika normer för vad en man 

eller kvinna får vara och göra. Ett förhållande mellan normalt och onormalt skapas alltså 

också diskursivt. Intresset för det diskursiva skapandet av det normala och onormala samt det 

friska och patologiska var ständigt närvarande i Foucaults arbeten, speciellt i frågor om könet, 

vilket Foucault studerade genom det (icke)vetenskapliga talet om könet i 

sexualitetsdiskursen.6 

 

Det viktiga i detta maktperspektiv är att analyser även betonar motdiskurser.7 Det vill säga att 

ur ett foucaultianskt synsätt tillhör inte makt en position, utan makt förstås som kamp, oavsett 

om man ser på diskurser som gränssättare med tanke på vad som får sägas och av vem, eller 

om man ser på diskurser som en kamp om meningsskapande. Motståndet mot dominerande 

diskurser kommer i analysen att tas upp i former av subjektspositioner som motsäger 

praktikers tal och vetande, för ”/d/är makt finns, finns motstånd /…/, /m/otståndspunkter finns 

överallt i maktnätet /…/”8 Genom att belysa olika förståelser eller tal i denna diskurs vill jag 

lyfta fram en förståelse för eventuell förändring och motståndet mot den maktstruktur som 

                                                 
4 Detta betyder inte att de varit de enda diskursiva produktionerna av transsexualismens natur, endast att de varit 
de tongivande och accepterade sanningsskaparna av fenomenet. 
5 Börjesson, Mats (2003) Diskurser och konstruktioner: En sorts metodbok. Studentlitteratur, Lund. Sid. 21. Se 
även Foucault (1993) sid. 7f.  
6 Foucault, Michel (2002) Sexualitetens historia: Band 1: Viljan att veta. Bokförlaget Daidalos AB, Göteborg. 
Sid. 7ff, samt 13ff. 
7 Winther Jörgensen, Marianne & Phillips, Louise (2000) Diskursanalys som teori och metod. Studentlitteratur, 
Lund. Sid 31. 
8 Foucault (2002) sid. 105.  
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lagen, psykologin och medicinen verkar ha utgjort inom skapandet av transsexualism. Vilka 

får tillträde att tala i denna diskurs, vad tillåts sägas inom kampen om lagen om 

könsfastställelse och transsexualism? Råder det kanske enighet i fråga om 

betydelseproduktion?9 Jag är inte huvudsakligen intresserad av bakomliggande motiv för att 

förstå aktörernas handlingar, även om det säkerligen kommer att kunna utläsas i mina resultat. 

Fokus är att kartlägga vilka tvingande normer kring kropp, kön och sexualitet som diskursen 

(åter)skapar genom talet om transsexualism.10  

 

Tal eller språk förmedlar således tolkningar av verkligheten och genom detta formas även hur 

vi uppfattar verkligheten och hur vi handlar därefter.11 Exempelvis kan begreppet 

transsexualism förstås som skapande fenomenet i sig och vidare olika praktiker samt den 

erkända transsexuella identiteten så som den utpekas idag.12 Här och i diskussionen ovan 

hittar vi min första hypotes’ och den första frågans förankring, nämligen att transsexualism 

skapas genom erkända diskurser och således undrar jag hur min empiri skapar 

transsexualismens natur. Enligt Foucault skapar makt-/vetandestrukturen en mångfald av tal 

om sexualiteten, som i sig styr uppfattningen om kön, och den enhetlighet som kanske en 

gång funnits i talet om kroppen-könet har försvunnit. Diskursen om könet utgår numera från 

ett flertal punkter, eller kanske snarare vetenskaper,13 vilka samarbetar med lagen. 

 

FÖRSTÅELSER AV LAGEN, SEXUALITETSNORMER OCH KONTROLL 

Foucault anser att biomaktens tid numera råder, att disciplineringen av livet och kroppen sker 

genom många institutioner.14 Vetandet har fått rollen att kontrollera och makten har tagit 

rollen att ingripa, i livet. Denna biomakt tränger in i kroppen och följden ”/…/ av bio-maktens 

                                                 
9 Börjesson (2003) sid. 22, för en diskussion kring enighet i betydelseproduktion. 
10 Bergström, Göran & Boréus, Kristina (2000) Textens mening och makt: Metodbok i samhällsvetenskaplig 
textanalys. Studentlitteratur, Lund. Sid. 234ff.  
11 Winther Jörgensen & Phillips (2000) sid. 14ff. Språket ses alltså inte som ett neutralt instrument för 
kommunikation, det vill säga att det inte representerar en given verklighet i detta perspektiv. Användandet av 
språket förstås i stället som en social aktivitet och som format i en social kontext. 
12 Jmf. Brown, Mildred L. & Rounsley, Chloe Ann (1996) True Selves: Understanding Transsexualism-For 
Families, Friends, Coworkers, and Helping Professionals. Jossey-Bass Publishers, San Fransisco. Sid. 100ff, för 
en diskussion om att det finns personer som genom att de får diagnosen transsexualism, skapas som transsexuella 
subjekt. Diagnosen och fenomenet transsexualism skapar personer som transsexuella subjekt.   
13 Foucault (2002) sid. 15ff. Vetenskaperna riktade mot könet kräver att vi bekänner dess sanning, vad det är för 
oss, och endast genom att vi bekänner kan vi få förlåtelse och behandling. Här finner vi Foucaults tanke om 
bekännelsens diskurs inom sanningssökandet om könet, vilket skulle vara intressant att se till i en undersökning 
som denna, då transsexualismens existens vilar på att patienten själv ska uttala sitt köns sanning. 
14 Ibid. Sid. 141f. 
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utveckling är den växande betydelse som normens inverkan fått på bekostnad av lagens 

juridiska system,”15 enligt Foucault, men han menar ändå inte att lagen 

 

/…/ utplånas eller att de rättsliga institutionerna tenderar att försvinna; 
utan att lagen alltmer fungerar som norm, och att den juridiska 
institutionen alltmer går upp i ett kontinuum av apparater (medicinska, 
administrativa, osv) vilkas funktioner framför allt är reglerande.16      

 

Könet skapas och påverkas alltså av disciplineringen av kroppen och beteende- samt 

sexualitetsnormerna, vilket leder till ”/…/ detaljerade övervakningar, till ständiga kontroller, 

till en extremt noggrann planering av rummet, till oändliga läkarundersökningar eller 

psykologiska test, till en hel mikromakt över kroppen.”17 Det är främst de som inte stödjer det 

heterosexuella monogamt inriktade äktenskapet som ständigt kontrolleras genom 

makt/vetandet då de har kommit att skapas till perifera människor.18 I sanningens namn har 

olika vetenskaper väckt stor fruktan hos människor och minsta avvikelse från normen i 

(hetero)sexualiteten har kommit att utpekas och patologiseras då det anses hota samhället. 

Medicinen har nu upphöjt sin position i striden för ”/…/ samhällskroppens fysiska vigör och 

moraliska renlighet; den lovade undanröja de lytta och de degenererade, och få bort de 

urartade folkgrupperna.”19 Könet ihopkopplas alltså ständigt med sexualiteten genom olika 

idéer och diskurser, vilka genom kontrollerandet av sexualiteten kontrollerar könet.20 Dessa 

diskurser kring sexualitet är viktiga att analysera för att förstå maktrelationer.21 I frågan om 

vad könet ansågs vara undrade så Foucault: ”Vilka omedelbara, närliggande maktrelationer är 

i verksamhet i en viss typ av tal om könet, i en viss typ av sanningsutpressning, som 

förekommer historiskt och i bestämda sammanhang /…/?”22 Sanningens dominans kan infalla, 

men bör dock aldrig förstås som helt stabil.23 Dominansen kan dock utläsas i lagen. 

 

Sexualitetsdiskurserna har enligt Foucault sin förkroppsligade form i det som fastläggs av 

staten i lagar, och lagarna ger könsteknologierna större kraft och verkningar. Det är dock i en 

                                                 
15 Foucault (2002) sid 144.  
16 Ibid. Sid. 145. Detta sätt att förstå lagen och vetenskaperna stöder mitt val av empiri, då jag anser att samhället 
och makten normaliserar med hjälp av eller stöd i vetenskaperna. 
17 Ibid. Sid. 146. 
18 Ibid. Sid. 16. 
19 Ibid. Sid. 72. 
20 Ibid. Sid. 152, samt Butler, Judith (1999) Gender Trouble: Feminism and the subversion of identity. 
Routledge, New York & London. Kapitel ”The Compulsory Order of Sex/Gender/Desire”.  
21 Foucault (2002) sid. 152. 
22 Ibid. Sid. 107. 
23 Ibid. Sid. 111. 
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serie maktrelationer, och inte i det som han kallar för en juridisktdiskursiv makt, som vi kan 

söka efter denna diskursiva produktion.24 Det som gör könet till allt det är beror alltså inte på 

en laglig makt enligt Foucault, utan snarare bör vi söka efter normaliserande mekanismer 

vilka finns i alla samhälleliga nivåer.25  Olika sätt att skapa och förstå sexualitet och kön 

uttalas alltså genom diskursiva praktiker som den psykologiska och den medicinska. Detta 

skapar också olika subjekt eller kategorier av människor, vilket möjliggör en social kontroll 

av dessa genom att de kategoriseras i samband med normerande termer och utpekande av på 

inga villkor önskvärda beteenden.26 Men samtidigt gör detta att motdiskurser kan skapas, då 

kategorier uttalas kan dessa utpekade tala om sig själva som grupp och kräva visst 

erkännande. Regleringen av kön och sexualitet kan alltså förstås som ett produktivt element i 

skapandet av subjekt och ickesubjekt.27 Ur detta resonemang har jag skapat den andra 

hypotesen, att skapandet av transsexualism även skapar de som pekas ut av diagnosen, det vill 

säga det erkända transsexuella subjektet. Frågan är då om och hur detta förändrats. Nedan 

kommer jag att redovisa för hur jag går till väga i analysen, hur jag rent metodologiskt testar 

hypoteserna.  

 

DISKURSTEORI OCH METOD 

Diskursteoretiska analyser medför inga specifika metodologiska regler. Men Foucault 

erbjuder en del riktlinjer, bland annat att forskaren oftast söker efter vad som direkt sägs i tal 

och text, men även det som inte sägs och vad som egentligen sägs om något annat i talet. I 

relation till det som inte sägs, är det så att ”/e/n ideologi, lära eller tro som har en stark 

position i samhället behöver knappast försvara sig.”28 Foucault ställer vidare upp några tips på 

vad man bör tänka på för att kunna återge diskurser och tre av dessa är av betydelse för min 

undersökning.29 Immanensregeln kräver en uppmärksamhet från forskaren att inget område 

ensamt bestäms utifrån en position, utan att exempelvis transsexualismen är föremål för ett 

antal olika vetenskapliga och ickevetenskapliga kunskapsproduceringar. De ständiga 

                                                 
24 Foucault (2002) sid. 93ff. 
25 Detta anser även Judith Butler, vilket diskuteras i kapitlet om den heterosexuella matrisen, samt i kapitlet där 
jag riktar kritik mot denna tanke.  
26 Stone, Sandy (1991) ”The Empire Strikes Back: A Posttranssexual Manifesto” sid. 324. Ur Hopkins, Patrick 
D. (ed.) (1998) Sex/Machine: Readings in culture, gender and technology. Indiana University Press, 
Bloomington & Indianapolis.  
27 Foucault (2002).  
28 Börjesson (2003) sid. 7. Tystnad kan vara en sorts utestängnings-mekanism men även skapande av möjlighet 
till överträdelser eller brytande mot normer. Tystnad kan alltså genom att den inte uttalar normer analyseras som 
tillåtande av vissa livsstilar, men samtidigt som skyddande av rådande maktstruktur genom att viss kunskap 
utestängs, med resultatet att även vissa livsstilar och subjektspositioner tystas. Foucault (1993) sid. 7. 
29 Foucault (2002) sid. 108ff, samt (1993) sid. 36ff. 
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variationernas regler, innebär att forskaren bör söka efter mönster för styrkeförhållandenas 

förändringar. Detta sätter fokus på att makt-/vetanderelationerna inte är fasta, de omvandlas 

hela tiden och relationernas förändringar kommer i analysen att uttryckas som motstånd och 

dominans. Regeln om talets taktiska polyvalens sätter fokus på att makt och vetande kopplas 

samman i talet. Talet tolkas således i analysen som uttryckt genom olika reglerade diskurser 

vilkas funktioner dock aldrig är fasta eller homogena utan ständigt föränderliga.  

 

Metodiskt sett har jag valt att låta hypoteserna, inspirerade av tidigare forskning om 

transsexualism, av Butlers teori om den heterosexuella matrisen, samt Foucaults förståelse av 

att diskurser skapar verkligheten, styra det jag söker i empirin. Frågorna fokuserar normer och 

förändring, då jag huvudsakligen vill testa om transsexualism och det erkända transsexuella 

subjektet skapas genom olika sätt att förstå kön, genus och sexualitet. Det omvända 

förhållandet hade ju varit att transsexualism inte alls skapas utan så att säga redan finns helt 

naturligt och att de villkor som ställs för transsexualism endast kan anses representera och 

erkänna det transsexuella subjektets sanna natur.30 Nedan följer en diskussion om vad Butlers 

teoretiska begrepp den heterosexuella matrisen kan erbjuda i analysen av empirin, samt hur 

detta inspirerat den tredje hypotesen. Lagar tas upp även här. 

 

BUTLER: DEN HETEROSEXUELLA MATRISEN OCH LAGARNA 

En diskurs måste alltid vara ”/…/ en av forskaren inringad och analyserad samtalsordning i 

linje med någon typ av perspektiv.”31 Analysverktygen måste också tydligt redogöras för.32 

Det perspektiv som inspirerat främst den tredje hypotesen men egentligen hela denna 

undersökning, är inspirerat av den feministiska poststrukturalistiska filosofen Judith Butlers 

perspektiv på kön, genus och sexualitet så som det uttrycks i teorin om den heterosexuella 

matrisen. Denna matris ska alltså i denna undersökning förstås som ett diskursivt regelverk, 

där vetenskapliga och ickevetenskapliga praktikers tal om kön, genus och sexualitet 

(åter)skapar ett antagande om att dessa tre enheter står i ett speciellt inbördes förhållande till 

varandra.33 Matrisen dikterar att så kallade normala människor, genom att de har en viss 

kropp (kön) beter sig på ett speciellt sätt (genus) och att de attraheras av sin motsats 

                                                 
30 Jag vill förtydliga att jag inte anser att jag genom min analys presenterar den ultimata sanningen om 
transsexualism, utan snarare en av sanningarna om den, då jag är medveten om att min förståelse av fenomenet 
är formad av den diskurs jag analyserar empirin genom.  
31 Börjesson (2003) sid. 185. Min kursivering. 
32 Winther Jörgensen & Phillips (2000) sid. 139. 
33 Jmf. Rosenberg, Tiina (2005) Könet Brinner! Judith Butler: Texter i urval av Tiina Rosenberg. Bokförlaget 
Natur och kultur, ort okänd. Sid. 15. 
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(begär/sexualitet). I denna undersökning söker jag alltså efter olika mekanismer i talet om 

transsexualism vilka antingen stöder eller utmanar den heterosexuella matrisens regelverk, 

men även huruvida transsexualism kan anses vara format genom den heterosexuella matrisens 

skapade sanningar. Matrisen formar olika berättelser, där genus och sexuellt begär oftast, men 

inte alltid, beskrivs som styrt av en inre, essentiell och alltigenom verklig och sann 

könsidentitet. För Butler är dock kön genus, det finns inget kön som framtvingar genus.34 

Varenda gång vetenskaper försöker fastställa vad kön egentligen är blir det klarare och klarare 

att vad som egentligen görs klart är att det är genus-, sexualitets- och kulturstyrda definitioner 

som reglerar vad kön anses vara,35 och Butler menar att 

 
/…/ there is no recourse to a body that has not always already been interpreted by cultural meanings; 
hence, sex could not qualify as a prediscursive anatomical facticity. Indeed, sex, by definition, will be 
shown to have been gender all along.36 

 

Således är själva uppdelningen av kön och genus en diskursiv skapelse som normerar kroppar 

och önskvärt beteende för att proklamera en uppdelning av mänskligheten i två kön, samt att 

kön är en prediskursiv sanning som existerar utanför människors påverkan.37 (Då jag talar om 

kön är det alltså en sammanförelse av kön och genus, då jag liksom Butler anser att kön och 

genus är samma sak). Vidare, för att en person ska kunna uppfattas som ett koherent subjekt, 

eller en begriplig och erkänd människa, krävs det att personen följer matrisens lag.38 Matrisen, 

en vetenskaplig och politisk skapelse, är även det diskursiva regelverk som villkorar den 

process genom vilken den subjektiva könsidentiteten uppfattas som given och verklig.39 

Genom matrisen tolkar vi både andra men samtidigt oss själva, och ständigt blir vi matade 

med normer om att det är personer som följer reglerna som inte behöver förklaras, det är de 

som är naturliga och normala. Dock är dessa regler diskursiva skapelser, och som jag 

diskuterade förut i relation till Foucault är inget totalt determinerat av diskurser. Tvärtemot är 

                                                 
34 Butler (1999) sid. 12. 
35 Detta resonemang återkommer jag till i diskussionen om tidigare forskning kring transsexualism.  
36 Butler (1999) sid. 12. 
37 Ibid. Sid. 21. 
38 Spargo, Tamsin (2000) Foucault and Queer Theory, Icon Books Ltd., Cambridge. Sid. 52ff. 
39 Jämför med den tidigare diskussionen om Foucaults antagande att makt-/vetandediskursen inte bara 
kontrollerar våra kroppar och vårt beteende utan även våra sinnen och identiteter. Jag anser inte enkom att det är 
genom köns- och sexualitetsdiskurser som den subjektiva könsidentiteten skapas, då även etnicitets- och 
klassdiskurser formar identiteten. Transsexualismen är i sig också påverkad av dessa diskurser, men de står inte i 
fokus för denna undersökning. Butler (1999) sid. 31. 
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denna matris som diskurs även möjlighetsgörande, då den genom att den normerar visar hur vi 

kan bryta mot normerna.40 

 

Den obligatoriska heterosexualiteten som diskurs kräver skapandet av två urskiljbara kön som 

ska begära varandra och skapar alltså de kroppar som diskursen omfattar.41 Det är alltså 

sexualitetsdiskursen som skapar kön, både enligt Butler och Foucault. Diskursen skapar också 

de subjekt eller livsstilar som den sedan kommer att förtrycka, för att upprätthålla, sannliggöra 

eller normalisera andra subjekt och livsstilar.42 Den heterosexuella matrisen påvisar alltså 

könens skapande i linje med en heteronormativitet, då normen är att män ska bete sig 

maskulint och begära feminina kvinnor, samt att kvinnor ska vara feminina och begära 

maskulina män. Denna heteronorm har vidare kommit att naturaliseras genom historien och 

förkroppsligas i våra samhällsinstitutioner.43 Jag testar i relation till detta hypotesen att 

transsexualismen formas genom diskursiva normer kring kön, genus och sexualitet, genom att 

söka svar på frågan hur kön, genus och sexualitet (åter)skapas rent normativt i empirin.  

 

Utgångspunkten i Butlers teorier om kön och alla dess dimensioner är makten att reglera, en 

makt som determinerar vad vi är och vad vi kan vara. Makten är enligt Butler inte främst 

representerad av lagen, utan snarare av regelregimer som både reglerar lagen och överstiger 

den.44 Mitt val av material kan alltså kritiseras utifrån både Butlers och Foucaults antaganden 

om var diskurser kan sökas i förståelser av dem, vilket diskuteras nedan. Annan kritik av 

teorierna och valet av dessa presenteras också. 

 

KRITIK AV TEORIERNA OCH VALET ATT STUDERA LAGEN OCH DEBATTEN OM DEN 

Diskursanalyser brukar för det första kräva mycket tid, speciellt om man som Foucault och 

Butler anser att diskurser inte går att söka på enstaka ställen eller utifrån enstaka positioner. 

                                                 
40 “When the disorganization and disaggregation of the field of bodies disrupt the regulatory fiction of 
heterosexual coherence, it seems that the expressive model loses its descriptive force. That regulatory ideal is 
then exposed as a norm and a fiction that disguises itself as a developmental law regulating the field that it 
purports to describe.” Butler (1999) sid. 173. Många av Butlers studier fokuserar just detta normbrytande, som 
hon kallar för subversivt. I alla hennes verk finns exempel på hur lesbiska identiteter, transpersoner och 
dragkulturer kan motverka eller synliggöra matrisens normer och motarbeta dessa. Som sagt, diskurser är inte 
bara begränsande utan även möjlighetsskapande. 
41 Butler (1999) kapitel ”Subjects of Sex / Gender / Desire”, delen “The Compulsory Order Of Sex / Gender / 
Desire”. 
42 Ibid. Sid. 179, samt Butler, Judith (1993) Bodies that matter: On the discursive limits of ”sex”. Routledge, New 
York & London. Sid. 2 samt 125. Denna reglerande praktik måste ständigt repeteras för att överleva, precis som 
den hegemoniska eller normativa heterosexualiteten måste upprepas för att framstå som naturlig. 
43 Butler (1999) sid. 21.  
44 Butler, Judith (2004) Undoing Gender. Routledge, New York & London. Sid. 57f. 
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Jag har inte den tid det skulle krävas för att täcka hela transsexualismens diskurs i Sverige, 

men då jag söker efter de positioner varifrån det framstår som legitimt att tala om 

transsexualism anser jag att jag åtminstone kommer åt den dominerande diskursen. Båda 

dessa teoretiker anser vidare inte heller att lagar och juridiska dokument har mycket att 

komma med för en analys av reglerande diskurser. Här sätter jag ner min fot och säger att så 

behöver inte vara fallet. Jag stödjer mig här på det Foucault själv påpekat om lagar, vilket jag 

diskuterade förut. Foucault ansåg ju att det är just i lagstiftning, lagformuleringar och i 

statsapparatens eller samhällets hegemonier som dessa styrkeförhållanden förkroppsligas.45 

Jag stödjer mig också på Sara Edenheims diskussioner om lagdokument som empiriskt 

underlag, då hon påstår att det svenska förfarandet vid skapandet och omformulerandet av 

lagar är unikt i världen.46 Lagskapande och förändringar i Sverige föregås alltid av 

utredningar där utvald expertis, eller subjektspositioner med Foucaults ord, har en 

framträdande roll. Lagen är i Sverige alltså formad av en vetenskapligt-juridiskt-laglig 

normaliserande makt, vilken hierarkiserar vilka vetenskaper och positioner som anses inneha 

giltig kunskap, samtidigt som lagen dikterar rätt och fel, moraliskt och omoraliskt, samt 

normalt och onormalt.47 Således anser jag mitt val av empiri vara berättigat. Detta kommer 

dels att diskuteras vidare nedan, då tidigare forskning om transsexualism belyses.  

 

TIDIGARE FORSKNING OM TRANSSEXUALISM: DEN KOMPLICERADE KROPPEN 

 
Here on the gender borders at the close of the twentieth century we find the 
epistemologies of white male medical practice, the rage of radical feminist theories 
and the chaos of lived gendered experience meeting on the battlefield of the 
transsexual body: a hotly contested site of cultural inscription, a meaning machine 
for the production of ideal type. Representation at its most magical, the transsexual 
body is perfected memory, inscribed with the ‘true’ story of Adam and Eve as the 
ontological account of irreducible difference, an essential biography which is part of 
nature. A story which culture tells itself, the transsexual body is a tactile politics of 
reproduction constituted through textual violence.48 
 

Citatet, hämtat från Sandy Stones artikel ”The Empire Strikes Back”, beskriver hur 

transsexuella kroppar är en av de oroshärdar där många idéer och handlingar kring kön och 

sexualitet möts och normer (re)produceras. Den främsta forskningen som kritiskt granskat 

transsexualism och lagar samt diagnostik är amerikansk, men det betyder inte att den är helt 

                                                 
45 Foucault (2002) sid. 103. Således kan det tyckas att han motsäger sig själv, men hans ståndpunkt beror på hur 
lagar framarbetades i den kontext han studerade.   
46 Edenheim, Sara (2005) Begärets Lagar: Moderna statliga utredningar och heteronormativitetens genealogi. 
Brutus Östlings Bokförlag Symposion, Eslöv. Sid. 17f.  
47 Ibid. Sid. 21ff. 
48 Stone (1991) sid. 332f. 
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oanvändbar då teorierna inte bara baseras på förståelser av lagar.49 Proceduren kring könsbyte 

och lagarna som dikterar villkoren i USA är inte i närheten utformade som den svenska 

praktiken, vilket gör att dessa teorier inte direkt kan bidra till analysen av den svenska lagliga 

diskursens betydelse.50 Nåväl, vi går vidare till transsexualismens historia.  Själva fenomenet 

personer som anser sig tillhöra det motsatta könet har dokumenterats i tusentals år (eller så 

länge det ansetts finnas två kön) och dessa personer har ömsom förföljts, dödats, hyllats och 

respekterats.51 Men transsexualism som det existerar idag och som begrepp är ett fenomen 

som uppkom genom den tyska sexologen Magnus Hirschfeld år 1923.52 Innan transsexualism, 

som är liktydigt med diagnosen gender dysphoria syndrome (GDS) och gender identity 

disorder (GID), uppkom gjordes många efterforskningar av fenomenet främst baserat på 

personer som ansågs ha problem med könsidentiteten. De termer som sammanfördes i 

meningsskapandet av transsexualismen visade på en av expertisen övertygad förståelse av 

dess koppling till ett patologiskt eller sjukligt tillstånd.53 Således ansågs det kunna botas, och 

förståelsen av transsexualism som sjukdom fortlever än idag.54  

 

Transsexualism är ett mycket komplext fenomen och 1973 ställde Sulcov upp två definitioner 

för transsexualism. För det första: en person som anser sig tillhöra det andra könet, utan att för 

den skull förneka sina genitalier. För det andra: en person som får hormonell behandling och 

genital operation för att förändra könets fysiska karaktär och kännetecken. Dessa kriterier är 

dock Sulcovs, och det betyder inte att de accepterats av alla.  Det finns även vidare problem 

med transsexualism, då alla som vill operera sig inte anses vara transsexuella, då vissa anses 

vara hermafroditer som fysiskt vill fastställa sitt kön. Inte heller alla som utpekats som 

transsexuella vill byta kön rent anatomiskt, det vill säga att de kan få diagnosen men de vägrar 

underlägga sig kniven.55 Vidare finns det vissa som opererar sig för att få möjlighet att kunna 

                                                 
49 Se bland annat Butler (2004), samt Kessler, Suzanne J. & McKenna, Wendy (1978) Gender: An 
Ethnometodological Approach. The University of Chicago Press, Chicago & London. I skrivande stund har Sara 
Edenheims avhandling precis kommit ut. Där diskuteras ett av de material jag studerar, nämligen SOU 1968:28. 
Hennes tolkningar lästes efter det att jag gjort mina egna, och vissa likheter kan skönjas i analyserna. Sara 
Edenheim studerar alltså delvis det jag studerar men hon lägger inte krut på den dagsaktuella debatten. 
50 Jmf. Butler, (2004), sid. 75-100 för en förståelse av den amerikanska praktiken.   
51 Brown & Rounsley (1996) sid. 25f. Att fenomenet dokumenteras tas ibland upp för att hävda 
transsexualismens naturlighet, och således att kön är en naturlig kategori. Men vad man inte talar om är att 
transsexualism i sig är beroende av en binär könsuppfattning. 
52 http://www.rfts.se/ 2005-12-20. Se Brown & Rounsley (1996) sid. 28, för en presentation av 
transsexualismens uppkomst. 
53 Stone (1991) sid. 324. Den expertis jag talar om består inom transsexualismens område av läkare, psykologer, 
psykiatriker och allehanda specialister inom vetenskaper som forskar i kroppens sammansättning och funktioner.   
54 Brown & Rounsley (1996) sid. 6. 
55 Detta är gällande i USA, och som jag kommer att visa kanske inte en person kan anses vara ett erkänt 
transsexuellt subjekt i Sverige om personen inte vill underlägga sig kniven. 
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gifta sig med sin partner.56 För att få diagnosen transsexualism ska personen dock uppfylla 

kriterierna i DSM-IV, som anger de faktorer som studeras i utredningen av transsexualism.57 

Var och en av dessa faktorer kan upplevas av vem som helst, men det betyder inte att 

transsexualism föreligger.58  Personer som vid födseln definieras som biologiska män men 

som identifierar sig som kvinnor har beteckningen MTF (male-to-female), och biologiska 

kvinnor som anser sig vara män har beteckningen FTM (female-to-male).59 

 

Transsexualismens inomvetenskapliga diskurs är inte entydig. Det produceras texter som 

ständigt omskapar fenomenets innebörder, och i samband med att det queera begreppet 

transpersoner har skapats, har transsexualism blivit en kategori som ofta klumpas samman 

med olika former av könsöverskridande.60 Forskningen kan delas upp i naturvetenskapens 

diskurs, samt socialkonstruktivismens diskurs, men också i den som talar båda diskursers 

språk. De förstnämnda söker svar på transsexualismens uppkomst i kroppsliga eller fysiska 

faktorer, så som kromosomer, hormoner, könskörtlar, hjärnfunktioner, yttre könsorgan och 

inre reproduktionsorgan för att fastställa könsliga skillnader och söka efter svar på det som 

anses orsaka könsidentiteten. Sanningarna som skapas i naturvetenskapens diskurs baseras på 

ett språk där sanning är likställt med det som går att mäta rent kroppsligt.61 Detta kan ställas i 

kontrast mot en förståelse av transsexualism som orsakad av uppfostran och (miss)nöje med 

samhälleliga könsroller.62  

 

                                                 
56 Kessler & McKenna (1978) sid. 115f. 
57 Detta står för den fjärde utgåvan av Diagnostic and Statistical Manual, från American Psychiatric Association. 
Diagnosen har två delar, varav den ena går ut på att fastställa en stark och bestående krosskönad identifiering 
genom beteendestudier, och vissa forskare arbetar på att framställa en modell där man rent positivistiskt ska 
kunna mäta detta. Den andra delen av diagnosen vilar på språket, alltså att du ska kunna argumentera väl för du 
är det andra könet. Diagnosen kräver också att du inte ska trivas i ditt kön eller att du aldrig gör rätt. DSM-IV 
antar att ett äkta transsexuellt subjekt vill vara det den leker med när den är ung. Det vill säga att du bör säga att 
du som ung pojke lekte med Barbiedockor om du vill öka dina chanser att få byta kön. Men varför är det så? 
Leken i sig behöver ju inte vara försök att vara-i-normen. DSM-IV verkar också anta att vi antingen trivs i vårt 
kön eller inte. Det finns inget flytande. Olyckligheten i att leva i en visst könad kropp anses komma strikt inifrån, 
inte från oförstående föräldrar, samhällets normer eller patologiseringar och fördömande av vissa beteenden. 
Olyckligheten talas aldrig om i denna diskurs som sprungen ur ett samhälleligt fördömande av könsdissonanta 
människor. Butler (2004) sid. 78ff, samt 97ff. 
58 Brown & Rounsley (1996) sid. 7. Här listas även kriterierna. 
59 Ibid. sid. 8. 
60 Att infogas i paraplybegreppet transpersoner gillas inte av alla som fått diagnosen transsexualism. Se 
exempelvis www.rfts.se. 
61 Naturliga faktorer lyfts fram av vissa av dem som utpekas med hjälp av dessa faktorer, då de söker 
erkännande. Detta gäller inte alla transsexuella, men en förening som bejakar denna utgångspunkt är den svenska 
föreningen Benjamin, som förr hette RFTS. Se www.rfts.se för deras argument.  
62 Se Brown & Rounsley (1996) sid. 20ff. Hela boken handlar om olika förståelser av transsexualismens 
eventuella grunder. 
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Anne Fausto-Sterling, som intar en teoretisk position som biologist och socialkonstruktivist, 

redogör mycket väl i verket Sexing the body: gender politics and the construction of sexuality 

(2000) för olika teorier om kön och sexualitet i förhållande till transsexualism.63 Fausto-

Sterling anser att kroppar i sig är allt för komplexa för att kunna ge klara svar på frågor om 

könsskillnader. Fysiologer hänvisar till kroppen med dess hormoner, gener, könskörtlar, 

livmödrar, prostator och hjärnor för att skilja män från kvinnor, men även för att förstå 

variationer av genus, sexuell erfarenhet och begärsriktning.64 Men varje gång vetenskaper 

försöker återvända till kroppen som om den fanns där med sin egen utvecklingslogik före 

socialiseringens inverkan, som vore det materiella prediskursivt, menar Butler att vi “/…/ 

discover that matter is fully sedimented with discourses on sex and sexuality that prefigure 

and constrain the uses to which that term can be put.”65 Idéer om kroppars kön har alltså i 

västvärlden konstruerats genom en genus- och sexualitetsfylld matris, i detta 

socialkonstruktivistiska synsätt. Detta utgör även min teoretiska utgångspunkt i denna 

undersökning, och därmed väljer jag att inte mer tala om teorin att transsexualism har sin 

grund i exempelvis hjärnans uppbyggnad eller rubbningar i hormontillförseln,66 då det blir allt 

tydligare att definitioner av kroppars kön beror på föreställningar om klass, genus, etnicitet 

och begärsriktning i min mening.67 Inte heller enligt Kessler och McKenna är transsexualism 

ett område som är skapat av en upptäckt av något naturligt i den mänskliga existensen, utan 

snarare ett område skapat för social kontroll och disciplinering av människor samt 

(åter)skapande av normer.68 Patologisering har ofta förekommit som begrepp i samband med 

transsexualism, men den socialkonstruktivistiska rösten talar om att patologin är kulturellt 

skapad, då det i vårt samhälles kultur verkar vara svårt att leva med personer som inte klart 

och entydigt tillhör ett kön. I vår västerländska binärt uppbyggda syn på kön, kan bara ett kön 

per person accepteras och alla andra kroppar uppfattas således som fel och i behov av 

                                                 
63 Fausto-Sterling, Anne (2000) Sexing the body: gender politics and the construction of sexuality. Basic Books, 
New York. Sid. 5 och 7. Intersexualism är ett intressant kapitel för sig men det diskuteras inte i denna uppsats. 
64 Fausto-Sterling (2000) sid. 22. 
65 Butler (1993) sid. 29. Begreppet prediskursivt betecknar något som existerar utan vår mänskliga påverkan. 
Kön anses ofta var något prediskursivt, det vill säga att det skapas sanningar om kön som att det finns innan vi 
människor tolkar det. Detta anser alltså inte Butler eller Fausto-Sterling. Inte jag heller för den delen. 
66 Jag menar inte att sådana orsaker inte kan finnas, men då jag inte är biolog utan anser att kön är socialt skapat 
som ett behov för naturaliseringen av heterosexualiteten och uppdelningen av människor i kvinnor och män 
kommer jag i denna uppsats låta analysen vila på socialkonstruktivistiska förståelser.  
67 Fausto-Sterling (2000) sid. 4f. Jämför detta med det som diskuterades i kapitlet om Butlers syn på kön. 
68 I Amerika blev transsexualism 1980 en officiell störning, och innan detta hade de som ansett sina kroppar som 
ej överrensstämmande med det psykiska könet setts som allmänt störda då experter av olika slag ansett dem vara 
depressiva, schizofrena, inåtvända, bortdragna, omogna, narcissistiska, egocentriska och så vidare. 
Transsexualism skapades alltså som något patologiskt, sjukligt, abnormt, onormalt och förvridet. 
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disciplinering.69 Således är det kulturellt skapade sanningar om kön som skapat och återskapar 

transsexualism. Hade vi inte könskodade kläder skulle heller inte transvestiter finnas, enligt 

detta resonemang.70 Kessler och McKenna anser vidare att diskursen kring transsexualism ger 

enormt mycket information om ett samhälles sociala konstruktion av och inställning till kön, 

genus och sexualitet.71 De experter som ses som kunniga inom området är dock oftast inte 

genusvetare eller queerteoretiker, utan medicinare och psykologer, vilka genom sin utnämnda 

roll som experter har en starkare position i maktspelet att politiskt, juridiskt, socialt och 

biologiskt benämna vad som är en kulturellt förståelsebar människa.  

 

Transsexualism existerar alltså enligt denna tidigare forskning på grund av medicinska och 

teknologiska framsteg, förutom en binär könsuppfattning.72 Olika aspekter av transsexualism 

som är intressanta att studera för genusvetare är dels vilka bevis experter kräver för att ge 

hormonell behandling och operera genitalierna, samt vilka villkor lagen ställer upp för att 

tillåta könsbyte. Kartläggs dessa kriterier kan vissa ledtrådar ges till en förståelse av 

dominerande diskurser kring kön och sexualitet. Kessler och McKenna påstår vidare att, ”/t/he 

fact that medical and legal criteria are changing suggests that the social definition of gender is 

changing.”73 Denna eventuella föränderlighet kommer att sökas i empirin, men först 

presenteras empirin som analysen bygger på, avgränsningar, samt resultatets räckvidd. 

 

MATERIAL, AVGRÄNSNING OCH RESULTATETS ÖVERFÖRBARHET  

Könsbyteslagar uppmärksammar olika föränderliga nivåer kring kön, det vill säga biologiskt, 

psykologiskt, socialt samt juridiskt kön. Samtidigt belyser de, enligt mig, vad som allmänt är 

förståelsebart eller godtagbart gällande människor som tillhörande ett visst kön.74 Jag är ute 

efter att förstå den dominerande diskursen om transsexualism som den är representerad i lagen 

och de som skyddar eller motsätter sig dess betydelser, samt vad denna diskurs gör mot dem 

                                                 
69 För att klarare förstå detta med att endast ett kön accepteras per person kan den intresserade läsaren ta sig an 
Butler (1993) och Fausto-Sterling (2000), där fenomenet intersexualism, eller tvekönade personer, diskuteras. I 
princip alla barn som föds intersexuella genomgår genital operation för att ett kön ska framstå. 
70 Genom detta resonemang vill jag påpeka att lagen, läkarna och psykologerna inte är friställda den diskurs som 
råder kring kön och sexualitet, även om lagen och behandlingen i sig endast är till för att fastställa människors 
rättighet att själva få styra sin könstillhörighet. 
71 Kessler & McKenna (1978) sid. Viiiff. 
72 För intressanta diskussioner om transsexualism och teknologin som gör det möjligt att förändra anatomin se 
bland annat Hopkins (1998).  
73 Kessler & McKenna (1978) sid. 116. 
74 Fokus är inte att förstå den psykologiska dimensionen ur transsexuellas synvinkel eller att diskutera hur de 
upplever kroppen då detta redan undersökts av ett stort antal forskare från olika discipliner. För en mycket 
utförlig litteraturlista, se sidan http://lukas.romson.org/Bocker.htm där Lukas Romson (FTM) listat många 
böcker, både vetenskapliga och litterära sådana.  
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som pekas ut av diagnosen. Empirin består av SOU 1968:28, Lag 1972:119, Socialstyrelsens 

redovisning 1978:2, samt propositioner och remisser som presenteras i 1978:2. Den sista 

perioden rör sig från år 2000 fram tills december 2005, med fokus på riksdagspolitiska 

dokument och andra dokument som diskuterar lagen.75 Genom att söka på ordet trans*, 

könsbyt* och Lag 1972:119 på Riksdagens och Regeringens hemsidor, samt en allmän 

sökning på internet har jag fått fram materialet. Det kan alltså hända att jag missat några 

dokument. Jag har på inrådan av andra forskare och engagerade inom ämnet alltså bestämt 

mig för att göra några historiska nedslag, samt fått bekräftat att materialet inte är speciellt 

omfångsrikt.76 Resultatet av denna studie kan komma att användas i internationella 

jämförelser av könsbyteslagar, men då lagar ser mycket olika ut och själva subventioneringen 

av ingreppen i kroppen hänger samman med sjukvårdssystemet och den politiska ideologin i 

landet i stort bör jämförelser problematiseras. Nedan presenteras undersökningen av denna 

svenska empiris skapande av transsexualism och det transsexuella subjektet. Lagens villkor 

går att läsa genom alla dessa material, så jag hänvisar inte till lagen direkt. I stället bifogas 

den. Jag presenterar empirin i samma veva som den analyseras, för att läsaren ska erbjudas 

tolkningarna av materialet direkt. Vi börjar i år 1968. 

 

RESULTAT OCH ANALYS 

DEN SVENSKA JURIDISKA DISKURSEN OM TRANSSEXUALISM VAKNAR – 1968:28  

Den första juli 1972 kom den lag som gäller ännu idag. Historien bakom lagens tillkommande 

var, förutom att folk redan genomgått anatomiskt och/eller juridiskt könsbyte utan att allt 

kontrollerats, att chefen för Justitiedepartementet 1966 efterfrågat en utredning. Detta 

eftersom folk fått byta kön men inte med nödvändighet på alla nivåer. ”Utredningen bör ta 

sikte på att lösa frågan om rättställningen för de här berörda i hela dess vidd” sades det.77 

Skapandet och kontrollen av könsdissonanta människor tog sin början. I utredningen SOU 

1968:28 Intersexuellas könstillhörighet: Förslag till lag om fastställande av könstillhörighet i 

vissa fall möter vi den vetenskapligtjuridiska diskursen om transsexualism som kom att styra 

sanningar om transsexualism tills vidare. Betänkandet var angivet av särskilt sakkunniga får 

                                                 
75 Jag har studerat medierepresentationen och där finns få intressanta röster, antalet artiklar är få och det lilla som 
framkommer där är även representerat i den politiska debatten. Alla motioner som riktats mot lagen här tas inte 
upp i analysen, då de alla ger uttryck för samma diskurs och talar om samma saker. 
76 Stort tack till Ann Kroon på Uppsala Universitet, Sara Edenheim på Lunds Universitet, och Lukas Romson för 
alla tips och idéer.  
77 SOU 1968:28 Intersexuellas könstillhörighet: Förslag till lag om fastställande av könstillhörighet i vissa fall 
sid. 15. 
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vi veta allra först.78 Utvald expertis talar således, som Foucault skulle ha uttryckt det, och 

närmast till hands stod juridiskt kunniga, medicinare och psykologer.79 En tydlig 

hierarkisering av vetenskaper gjordes alltså av utredarna, och endast vissa subjektspositioner 

pekades ut varifrån legitimerade förståelser av transsexualism kunde hämtas.   

 

I texten angavs önskemål om hur lagen skall borde utformas, samt vilka krav som borde 

ställas på individer för att de skulle kunna få sin könstillhörighet ändrad. Förutom att skapa 

transsexualism som diagnos skapades alltså även det erkända transsexuella subjektet. 

Villkoren var att personen skulle ha levat, nu leva och komma att leva i önskad könsroll, 

hon/han fick inte vara gift, inte ha fortplantningsförmåga, samt vara myndig svensk 

medborgare. Tillstånd till könsbyte, ansågs det, skulle ges av en särskilt tillsatt objektiv 

nämnd, där ordföranden skulle inneha domarämbete, två skulle vara läkare, varav en med 

psykiatrisk kompetens, samt två med allmän erfarenhet. Det vill säga samma expertis som 

gjorde utredningen. Alla fall eller patienter borde det dessutom hållas tyst om, ansågs det.80  

 

Lagen motiverades med att könstillhörigheten ansågs ha stor betydelse i många avseenden, 

även om det svenska samhället arbetat för och kommit långt i debatten om könsrollernas 

begränsande mekanismer. Könstillhörigheten kopplas direkt till biologiska delar av den 

mänskliga konstitutionen.81 Det fastställs att hormoner, gener och somatiska förhållanden är 

viktiga i könsidentitetens uppbyggnad. Men hur detta är viktigt redogörs det inte för. ”En 

ideologi, lära eller tro som har en stark position i samhället behöver knappast försvara sig,”82 

som Foucault uttrycker det, och i detta sammanhang är det naturens förmåga att befästa 

könsidentiteten som inte verkar behöva ifrågasättas. Kön är så naturligt så att det inte ens 

tarvar en förklaring och kön skapas alltså i detta sammanhang som en prediskursiv sanning. 

Men då naturen ofta begår misstag hade det skapats en del avvikelser från de normala fallen. 

Dessa misstag kallades för icke-somatiska avvikelser, eller transsexualism. Avvikaren ansågs 

då ha alla biologiska byggstenar på plats för att tillsammans skapa det som kommit att 

benämnas manlig eller kvinnlig kropp, men psyket hade inte riktigt gått med på denna 

konstitution: ”det somatiska och det psykosociala könet strider mot varandra,”83 som det 

                                                 
78 SOU 1968:28 sid. 5. 
79 Ibid. Sid 5. 
80 Ibid. Sid. 7ff. 
81 Ibid. Sid. 12. 
82 Foucault, (2002) sid. 111. 
83 SOU 1968:28 sid. 13. Begreppet somatisk betyder kroppslig, alltså materiell. Avvikelsen är alltså inte 
kroppslig utan psykisk. 
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uttrycktes. Men kan man då tala om att könsidentiteten är biologiskt betingad? Nej, det kan 

man nog inte, påpekades det, och den diskurs man vidare kom att tala genom var relativt 

radikal, då det i SOU:n fastställdes att könsidentiteten var psykosocialt orsakad.    

 

För att ändock kunna fastställa denna radikala diskurs i lagen var man tvungen att beakta 

andra lagar. Hur skulle man handskas med dessa könsbytare? Skulle de hanteras som personer 

som levt sitt liv med två rättsligt fastställda kön eller skulle man skapa kontrollmekanismer så 

att de skulle leva med en historia som endast i ett kön? De gällande lagarna var ju speciellt 

utformade så att rättigheter och skyldigheter var olika för kvinnor och män.84 Hur skulle man 

handskas med dem som bytt kön när rättsliga frågor blev aktuella?85 Problemen hopade sig, 

och allt handlade om könets betydelse i den sociala ordningen. Man fick helt enkelt börja med 

att diskutera det jobbiga begreppet kön, och det konstaterades snabbt att kön var ett vanskligt 

och mångtydigt begrepp som rörde sig på många nivåer av samhällslivet. Genetiskt, somatiskt 

och psykosocialt blev de tre olika individbaserade förståelserna av kön.86 Det handlade alltså 

om kromosomer, könskörtlar och könsroll. Kön borde i vilket fall enligt texten fastställas så 

tidigt som möjligt, främst för att trycket kom ”/…/ från föräldrar och anhöriga men även från 

samhället /…/ att snabbt få beteckna barnet som pojke eller flicka.”87 Men detta kön som 

fastställdes kunde alltså komma att bytas då det psykosexuella könet hade kommit att 

erkännas inom denna diskurs. Om könsbytet skulle ske i senare åldrar måste en psykosexuell 

utredning genomföras ansågs det. Det viktigaste ansågs dock vara att personen fick ett socialt 

kön som överrensstämde med det psykiska, och inte att kroppen förändrades. Var ett byte av 

genitalier nödvändigt skulle det ske med fokus på att organen skulle fungera sexuellt, inte att 

de skulle se bra ut.88 Mekanismen i detta uttalande gör könets funktion inom det 

heterosexuella förhållandet till det viktigaste, som jag läser det.89 Könet förläggs således i ett 

heterosexuellt ramverk. Detta som det viktigaste är kopplat till nödvändigheten av 

heterosexuell läggning hos det erkända transsexuella subjektet, vilket visas senare.     

 

                                                 
84 Bland annat var bara fadern underhållsskyldig om makar skilde sig, och endast man och kvinna fick ingå 
äktenskap. Endast män kunde begå våldtäkt mot kvinnor, och homosexuella män fick inte ha sex med varandra 
om inte båda parter var över 21 år. Kvinnor fick inte heller jobba under mark, som i gruvor till exempel. Detta 
enligt första paragrafen i äktenskapsbalken, vilket gäller än idag. Skillnaden är att idag har vi partnerskapslagen, 
som inte fanns då. SOU 1968:28 sid. 16ff. 
85 Ibid. Sid. 16ff. 
86 Ibid. Sid. 21f.   
87 Ibid. Sid. 24. 
88 Ibid. Sid. 25. 
89 Även Edenheim (2005) har gjort denna tolkning.  
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Transsexualism var detsamma som en född-i-fel-kropp-känsla, i denna diskurs. En del av 

denna diskurs var alltså bekännelsen av en önskan om att klä sig i det motsatta könets kläder, 

en stark avsky mot alla tecken på det egna könet, en önskan att eliminera dessa tecken samt en 

vilja att bli accepterad som tillhörande det kön psyket hade.90 Som jag tolkar det fastställs 

alltså en sanning om att könsidentiteten befästs i tidig ålder, vare sig den anses vara sprungen 

ur natur eller psyke, och således ansågs symtomet av upplevelsen av att tillhöra det egna 

könet som uppkommen i tidig ålder. Var det inte det kunde transsexualismen ifrågasättas. 

Barnet skulle alltså ha lekt det andra könets lekar till exempel, och det är tydligt att 

normeringen här är att livet normalt sett tar en mer eller mindre specifik form över lång tid 

eftersom ett kön bara kan fastställas om det klarar tidens test. Könsbytet villkorades av 

livslång könsklarhet och etablerade alltså genom detta att genus var ett relativt permanent 

fenomen, orsakat av det permanenta i könet.91 Det ansågs dock inte vara så att alla barn som 

betedde sig såhär var transsexuella, men att det alltid borde noteras.92 Hela livet kontrolleras 

alltså, livet görs till ett mål för utvärdering, makten tar sig ända in barnets leksakslåda för att 

med vetenskapens stämpel i den ena handen och lagen i den andra kontrollera och godkänna 

eller förkasta den äkta könstillhörigheten.93 Då inga kroppsliga bevis för transsexualism 

kunde lokaliseras, var alltså en kontroll och utvärdering av genusbeteende och sexualitetens 

form möjliggjord.94 Jag vågar påstå att transsexualism klart och tydligt i denna kontext 

skapades utifrån en antagen sanning om att genus var ett tecken på det äkta könet. Men även 

sexualiteten äntrar diskursen som tecken på könets äkthet.    

 

I utredandet av könstillhörigheten kom alltså den magiska sexuella läggningen in, vilket jag 

närmre vill gå in på. Det sades att heterosexualitet, eller att transsexualism i samband med 

psykisk homosexualitet, var mycket ovanlig, samt att ”/d/et finns skäl för antagandet, att den 

transsexuelle /…/ påfallande ofta har en subnormal sexualitet i vidsträckt bemärkelse.”95 

Även om attraktionen tillsynes framstod som homosexuell uppfattades alltså läggningen av 

den transsexuelle själv som heterosexuell. Ordet subnormal pekar på en föreställning att 

transsexualism också hade starkt samband med att den sexuella driften var liten. Således 

erkändes inte transsexualism om patienten var homosexuell eller hade stark sexualdrift. Jag 

menar att man alltså skapade transsexualism på ett sätt som gjorde det möjligt att kontrollera 
                                                 
90 SOU 1968:28 sid. 26. 
91 Jmf. Butler (2004) sid. 81. 
92 SOU 1968:28 sid. 26. 
93 Foucault, (2002) sid. 146.  
94 SOU 1968:28 sid. 27. Foucault, (2002) sid. 146. 
95 SOU 1968:28 sid. 27. 
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vilka som ansågs lämpliga för könsbyte. Vad denna diskurs gjorde var att utpeka det erkända 

transsexuella subjektet endast hos heterosexuella personer som hade en liten könsdrift, samt 

levde efter genuskonformitetens lag. I samband med talet om sexualitet nämndes också i 

förbifarten att de flesta transsexuella var män, samt att det främst var män som var 

homosexuella, det var män som hade fetischiska läggningar och främst män var 

exhibitionister. Vad som händer när transsexualism sammanbinds med dessa i den tidens (och 

nutidens) andra sexuella avvikelser är att det görs onormalt och till stor del även sjukt, då 

homosexualitet på den här tiden var klassat som en sjukdom.96 Även om det talades om att 

transsexualism på något vis var normalt i form av sjukdomsförklarandet, skrevs det in i en 

diskurs om onormalitet. Reformen hade många risker med sig vilka man var tvungen att 

handskas med, och det påpekades att ”/d/et har också gjorts gällande, att en alltför liberal 

hållning kunde medföra risk för utbredning av homosexualitet.”97 Om något sådant skedde, 

eller att någon ville byta tillbaka till sitt ursprungskön, hade utredningen av transsexualism 

felat, och det var ju just därför dessa krav ställdes upp, sades det. ”Av samma skäl anser sig 

utredningen kunna helt bortse från risk för utbredning av homosexualitet.”98 Reformen borde 

inte heller stå ”/…/ i alltför skarp motsättning till grundläggande värderingar hos medborgare 

i allmänhet.”99   Jag skulle vilja vända på det och säga att det är just sådana här lagar och krav 

samt villkor som hjälper till att skapa de diskursiva praktiker som stöder diskursen om kön, 

genus och sexualitet som naturligt skapat och som naturligt sammanhängande i en viss 

logik.100 

 

Det mest intressanta i denna text är alltså de kriterier för transsexualism som uppställdes, samt 

de krav som ställdes på individer för att de skulle få fastställa en ny könstillhörighet. 

Faktorerna som orsakat transsexualism ansågs precis som i den nuvarande diskursen om 

transsexualism vara skapat av naturliga eller sociala faktorer, eller av kombinerade av 

dessa.101 Allt som allt skapades transsexualism som mycket problematiskt, och det påpekades 

att ”/d/et kan ej undvikas, att behandlingen av transsexualism kommer att vila på osäker grund 

så länge tillståndets orsak är klar.”102 En annan risk var det möjliga skapandet av 

mellanpositioner.  Det dåvarande regelverket ansågs vara bra, men alla delar i bytet tycktes 

                                                 
96 Se Edenheim (2005) sid. 29. 
97 SOU 1968:28 sid. 38. 
98 Ibid. sid. 45.  
99 Ibid. sid. 39. 
100 Jmf. Butler (1999) samt (2004).  
101 Diskursen om transsexualism var alltså inte speciellt entydig heller i denna tid.  
102 SOU 1968:28 sid. 31. 
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vara i behov att täckas upp, annars ”/…/ riskerar man att placera den man önskar hjälpa i en 

mellanposition /…/”103 Här möter vi första gången denna del av reglerandet av 

transsexualismen, där diskursen och dess praktiker faktiskt medför den riskfyllda möjligheten 

av skapandet av personer med två kön. Det var tydligen en mycket riskabel terräng att röra sig 

i, vilket diskuteras på bland annat dessa sätt:   

 
Att könstillhörigheten kan fastställas är angeläget för att de rättsregler som bygger på 
könsskillnaden skall få effektiv tillämpning och för att övriga i samhället rådande 
värderingar i nämnda skillnad skall kunna följas.104     
 
Den tveksamhet om könet som en dylik mellanståndspunkt ger uttryck för kan ofta 
vara till större olägenhet för den transsexuelle än att inte någon åtgärd alls vidtas.105 
 

Vad som inte sägs här, eller kanske döljs, är möjligheten att det är samhällets skapade binära 

könsuppdelning och dess fastställelse i lagar av allehanda slag som skapar de två kön som 

verkar vara så viktiga att hålla isär i alla instanser. Inte heller verkar man kunna tala om att det 

är samhällets värderingar som möjligtvis kan förändras. Det var i stället viktigt att könet 

byttes i alla dimensioner och att inte kvinnor bar mansnamn exempelvis, eftersom faran med 

mellanlägena inte bara ansågs ligga samhället till last utan även den utpekat transsexuelle till 

last. Problemen som uppkom i diskursen om transsexualism var alltså till exempel att om en 

person med det som ansågs vara en manlig kropp fick byta juridisk könstillhörighet till kvinna 

men inte kroppsligt så skulle hon ju sedan kunna gifta sig med en man, men samtidigt ändå 

kunna åberopa vissa rättigheter som man. Detta hade faktiskt hänt tidigare, men genom denna 

lag kunde det fastställas att ingen medborgare skulle kunna få leva mellan eller i två kön.106 

Att omarbeta alla lagar som hade olika bestämmelser grundat på individers könstillhörighet 

var vidare alltför struligt enligt experterna, och i stället fastslogs det att mellanlägena inte 

borde få förekomma, för att skydda allmänhetens intressen.107 Man hade dock vissa 

svårigheter att diskursivt uttrycka det faktiskt påtvingade kirurgiska ingreppet, vilket jag ska 

försöka förklara nedan. 

 

I denna diskurs ansågs det psykosexuella könet styra könstillhörigheten, det vill säga att det i 

dessa fall inte borde krävas kirurgiska ingrepp. Men detta alternativ gjordes till en praktisk 

                                                 
103 Ibid. Sid. 32. 
104 Ibid. Sid 33. 
105 Ibid. Sid. 36. 
106 Man kan således också fundera på om transsexualism kanske var en diskurs vilken vilade på dessa som redan 
bytt kön, men inte i alla distanser. Transsexualism som diagnos kanske skapades för att lagliggöra disciplinering 
av den svenska befolkningen så att inga medborgare hade möjlighet att leva i två kön.   
107 SOU 1968:28 sid. 40f. 
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omöjlighet, då det ansågs vara ett krav att individen genomgick kirurgiska ingrepp för att få 

diagnosen över huvud taget. Det transsexuella subjektet var alltså endast den som ändrade sin 

kropp, enligt textens logik. Ville individen inte underlägga sig kniven ansågs hon/han inte lida 

av transsexualism och borde således inte heller få förändrad könstillhörighet.108 Alltså talade 

man om kön genom den dominerande diskursen om könstillhörighet, som främst psykiskt och 

inte med nödvändighet orsakat av kroppsliga faktorer. Men samtidigt garderade man sig mot 

skapandet av personer mellan eller i två kön genom att kräva kroppslig förändring för byte av 

könstillhörigheten. Samtidigt skapades alltså det erkända transsexuella subjektet som endast 

den som erkände en stark önskan att operera sig. Det erkända kulturellt begripliga subjektet 

skapades alltså genom transsexualismen som skapad i linje med den heterosexuella matrisens 

krav på koherens mellan kön, genus och sexualitet. Det påpekades dock vidare att denna nya 

lag antagligen skulle komma att väcka agg hos befolkningen då den verkade erkänna 

transsexuella individer.109 Men i princip alla institutioner som hade något att säga i frågan var 

med på noterna att man skulle hjälpa transsexuella att leva i sitt nya kön, det vill säga att de 

olika praktikerna skapade en diskurs där så länge personer inte levde i något slags könsligt 

gränsland så kunde de väl få byta kön. Den nyare diskursen om kön i form av psykosocialt 

sådant hade alltså kommit att styra talet, men att personer skulle kunna leva i ett gränsland var 

stört omöjligt. I stället för att grunda den totala binära könsuppfattningen, eller sanningen om 

två kön, i naturliga faktorer, grundades den i denna diskurs genom att förlägga den dualistiska 

sanningen om könet i psykosociala faktorer. Diskursen om två motsatta kön kunde således 

fortsätta i all sin skapade prediskursiva naturlighet, enligt min tolkning. Gång på gång 

uttalades det att kön var svårt att handskas med, och att senare tids sociologisk och medicinsk 

forskning hade visat att uppfattningen om kön var på väg att förskjutas.110 Könets natur och 

sanning stod i numera att finna i bekännelsen, och bekändes könsidentiteten kunde viss 

förlåtelse ges. Men straff följde, i form av tvånget av kirurgiska ingrepp och sterilisering. Just 

den steriliserande delen av könsbytet kom att ifrågasättas, och genom att det gjordes skapades 

sprickor i den heterosexuella matrisens diskurs. Vi går vidare tio år, där denna spricka och 

motståndet började ta sin form. Innan detta vill jag bara påpeka att alla de förslag som 

utredningen lade fram godtogs och skrevs in i den lag som kom 1972. Således anser jag inte 

att lagen behöver tolkas i sig, då den redan tolkats genom SOU 1968:28. De praktiker som 

                                                 
108 SOU 1968:28 sid. 44. 
109 Ibid. Sid. 45. 
110 Ibid. Sid. 35. 
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skapat den diskursiva formationen av transsexualism och den transsexuella identiteten i SOU 

1968:28 erkändes således av den juridisktdiskursiva makten.       

 

TIO ÅR GÅR – 1978:2  

1972 fastställdes lagen, och alla remissinstanser hade i princip varit positiva till alla förslag i 

SOU 1968:28.111 Men för de som omsatte denna lag i praktiken framstod vissa problem, och 

1978 kom så en översyn av lagen. Här ifrågasattes främst steriliseringskravet, på grunderna att 

det speciellt i kvinnors (FTM) fall var medicinskt oförsvarbart att steriliseringskravet fanns, 

då man var tvungen att operera de blivande männen två gånger. Kravet på sterilitet var ju så 

fastställt i lagen att det först skulle bevisas för att sedan resten av de kirurgiska ingreppen 

skulle kunna genomföras. Under remissförfarandet av lagen påpekades att sterilisering ej 

borde vara nödvändigt då det bedömdes vara uteslutet ”/…/ att en transsexuell person efter att 

ha fått ändrad könsregistrering skulle inleda ett sexuellt förhållande med någon som hör till 

samma officiella kön som han själv.”112 Vi kan således se att den antagna heterosexuella 

läggningen fortfarande var starkt kopplad till könstillhörigheten. Steriliseringskravet ansågs 

dock bestå, så att inte släktskapsförhållanden skulle förvirras.113 Jag menar dock att man 

genom detta möjliggjorde en kontroll och satte gränser för vad en man eller kvinna fick kunna 

göra i rollen som man eller kvinna, en kvinna fick exempelvis inte ha möjligheten att bli 

fader. Samtidigt kan steriliseringskravet förstås som en del av en eugenisk diskurs, där 

medicinen genom tvångssterilisering kunde undanröja de som ansågs degenererade.114 

Förutom detta hade även kravet på att individen skulle ha levat i den önskade könsrollen en 

viss tid ifrågasatts. Men det fick vara kvar, den medicinska diskursen och praktiken verkar 

alltså ha fått mindre makt i diskursen om transsexualism, vilket kan bero på att psykologin fått 

större kraft. Det verkar ändock även 1978 som att man hade svårt att leka med tanken att 

genusbeteende faktiskt kan flyta över tid och att genus kanske inte med nödvändighet är så 

starkt kopplat till den inre upplevelsen av könstillhörighet. Kön kopplades fortfarande starkt 

till ett specifikt genusbeteende, som vore genus per automatik sprunget ur könsidentiteten och 

således bevisande människans äkta könstillhörighet. Diskursen fann även fortfarande sätt att 

framställa den sexuella läggningen som bevis för den äkta könstillhörigheten, då det hänvisas 

till en undersökning där heterosexuella erfarenheter ansågs motsäga den äkta 
                                                 
111 Socialstyrelsen redovisar 1978: 2 Fastställelse av könstillhörighet: En undersökning rörande de transsexuella 
och en översyn av lagstiftningen. Sid. 9f. 
112 Ibid. Sid. 12. 
113 Ibid. 
114 Foucault (2002) sid. 72. Samt Whittle, Stephen (1996) “Gemeinschaftsfremden, or how to be shafted by your 
friends: Sterilisation requirements and legal status recognition for the Transsexual”. 
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könstillhörigheten.115 Det betonades även vidare att om patienten hade barn och var gift så 

borde diagnosen ställas med försiktighet då detta ansågs ligga till grund för ett ifrågasättande 

av om individen verkligen identifierade sig med det motsatta könet.116 Återigen ser vi tecken 

på könsidentitetens antagna starka koppling till sexualiteten. Det söktes ständigt stöd för 

könsidentiteten i sexualiteten och genusbeteendet, och det framstår som om den äkta 

könstillhörigheten egentligen verkade stå att finna i dessa två enheter av matrisen.117 Men 

diskursivt skapades inte sanningen att det var genus och sexualitet som orsakade kön, utan att 

genus och sexualitet var sprungna ur könet. Således skapades kön som något prediskursivt, 

som det naturliga vilket styrde allt beteende.118 Det är den tolkning jag gör, i relation till den 

heterosexuella matrisens regelverk för vad som utgör en kulturellt begripbar person. Vad detta 

gjorde var dock att endast erkänna transsexualism hos personer som i det nya könet skulle 

komma att leva heterosexuellt och genusstereotypt. Heteronormativiteten lyser.   

 

Problemen med lagen ansågs 1978 huvudsakligen vara att processen och kraven för könsbyte 

började med ingrepp i kroppen. Jag tolkar denna motståndsdiskurs som formad genom en 

medicinsk diskurs, där man hänvisar till att onödiga operationer inte medicinsktetiskt är 

försvarbara. I stället talades det om att det skulle vara möjligt för patienter att byta namn först, 

och att förlägga operationer sist i processen. Detta hörsammades dock inte, och jag tolkar det 

som att den dominerande diskursens krafter att uttala farorna med att ha svenska medborgare 

som levande med eller i två kön var starka nog att motarbeta denna möjlighet.  

 

För att få stöd för att kraven för diagnostisering ändock skulle bestå framfördes en del 

forskningsresultat baserade på fem ångerfall i jämförelse med nio lyckade fall. En statistiskt 

jämförande redovisning av de fjorton fallen framlades, och vad som hävdades genom 

resultaten var att kraven för transsexualism borde utökas.119 Sammanfattat ställdes enligt min 

tolkning mer krav på genuskonformitet, att kroppens form inte borde vara alltför tydligt 

uttryckande den tidigare könstillhörigheten, att patienten inte genomgått typiska erfarenheter 

                                                 
115 1978:2, sid. 41f. 
116 Ibid. Sid. 9f. 
117 Butler (1999).  
118 Ibid. Sid. 29. 
119 1978:2, sid. 40ff. Även om man uttalade en viss försiktighet för tolkning av siffrorna använde man sig av 
starka statistiska uttryck som signifikanta resultat, medianmått, och korrelationer. Siffror och komplicerade 
begrepp har ofta använts statushöjande i vetenskapliga sammanhang, men att göra en statistisk undersökning av 
fjorton fall och sedan att uttala sig om dessa resultat i fråga om generella frågor kring kön, genus och sexualitet 
framstår för mig som mycket okritiskt. Se Edling, Christofer & Hedström, Peter (2003) Kvantitativa metoder: 
grundläggande analysmetoder för samhälls- och beteendevetare. Studentlitteratur, Lund. Sid. 22ff, för en kritik 
av användandet av siffror i hävdandet av fastställd kunskap.        
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kopplade till den tidigare könstillhörigheten, att den sexuella erfarenheten borde vara mycket 

liten och ej av heterosexuell natur, samt att transsexualism inte var förenbart med psykisk 

instabilitet och alkohol-/drogberoende samt kriminalitet.120 Sammanfört talades det inte om så 

drastiska förändringar i lagens utformning, men hotet från möjligheten att skapa män som 

mödrar eller kvinnor som fäder verkar ha vuxit, vilket uttalades med följande ord: 

 
Det skulle te sig stötande och med hänsyn till släktskapsförhållandena förvirrande, 
om den som erhållit fastställelse i visst kön blir förälder i den motsatta könsrollen. 
Enligt arbetsgruppens uppfattning bör därför kravet på sterilitet inte tas bort.121     

 
Det var viktigt att kravet på sterilitet kvarstod, då det ansågs att transsexuella inte begärde 

sterilisering för att bli infertila, utan för att få byta kön.122 Då detta uttalas skapas enligt min 

tolkning en diskurs där det är möjligt att tala om kvinnor som fäder och män som mödrar, 

Könstillhörigheten ansågs alltså inte påverkas av en medveten känsla hos en person som såg 

sig som kvinna likväl kunde bli fader. Men det gällde alltså att gardera sig mot möjligheten. 

Det verkar i sig helt omöjligt att tala om sådana förhållanden, men då de tar upp ämnet skapas 

ändock förståelsen av att detta kan ske. Genom skapandet av transsexualism skapades alltså 

bland annat möjligheter för män att bli mödrar. Även möjligheten att lagen genom statlig 

finansiering skulle kunna skapa homosexuella individer uttalades.123 Könstillhörigheten 

ansågs dock orsaka den sexuella läggningen således föll det sig naturligt att det sexuella 

begäret ansågs riktas mot det andra könet. Faktum är att praktiken riktad mot patienterna 

genom att kräva psykisk heterosexualitet kunde bli av med homosexuella individer, i min 

tolkning. Genom de krav som ställdes för att få fastställa nytt kön kunde dessa möjliga brott 

mot den heterosexuella matrisens regler alltså kontrolleras och undvikas.  

 

Inga större förändringar i reglerandet av den skapade transsexuella identitetens begränsningar 

hade alltså genomförts fram till 1978, förutom att kraven i linje med att kön, genus och 

sexualitet skulle hänga samman förstärktes. Den heterosexuella matrisens diskurs styrde alltså 

fortfarande legitimerade förståelser av transsexualism, eller som Butler med andra ord påstår:  

 
It won´t do, for instance, to walk into a clinic and say that it was only after you read 
a book by Kate Bornstein that you realized what you wanted to do, but that it wasn´t 
really conscious for you until that time.124 

                                                 
120 1978:2, sid. 35-42. 
121 Ibid. Sid. 56. 
122 Ibid. Sid. 56. 
123 Ibid. Sid. 54. 
124 Butler (2004) sid. 81. 
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När vi nu går vidare mot dagens debatt, kommer vi dock att stöta på intressanta diskursiva 

formuleringar som går på tvärs med den diskursiva praktik som fram tills nu dominerat talet 

om kön, genus och sexualitet inom transsexualismen i empirin. Först gör vi dock några 

mellanlandningar, så att den motståndsdiskurs som vuxit fram lättare kan förstås. 

 

NÅGRA MELLANLANDNINGAR – LAGAR OCH FORSKNING SOM PÅVERKAR LAG 1972:119 

1982 fastställdes det i namnlagen att förnamn måste korrelera med personens 

könstillhörighet.125 Möjligheten att byta namn innan operation, vilket det talats om tidigare, 

var således omöjliggjord och disciplineringen av svenska medborgare som levande tydligt och 

klart som signalerande ett kön förstärktes. Då Owe Bodlund 1994 disputerade med en 

avhandling om transsexualism ansågs vidare psykologisk homosexualitet fortfarande starkt 

motsäga en verklig könsidentitet som vore den förknippad med det motsatta könet. För att få 

diagnosen transsexualism var patienten 1994 tvungen att gå igenom en tvåårsperiod där den 

fullt ut måste leva i det andra könets roll för att bevisa sin övertygelse. Alltså var patienten 

tvungen att passera som det motsatta könet utan att vara opererad eller besitta 

könsöverrensstämmande namn.126 Vanliga orsaker eller villkor till att könsidentiteten inte 

godkändes var fram till 1994 att patienten ansågs vara psykotisk, personlighetsstörd, 

drogberoende eller att han/hon hade sexuella störningar så som en exhibitionistisk eller 

homosexuell läggning.127 De flesta som godkändes för bytet var 1994 primärtranssexuella, det 

vill säga att de lyckades övertyga om att de levt i ett genus sedan mycket tidig ålder. Samma 

normer som återspeglats tidigare var alltså fortfarande rådande. Patienten kunde alltså inte 

stödja sig på en förståelse att förändring av genuserfarenheter på många sätt följer 

förändringar i de sociala normerna. Reglerna för diagnosen uttalade fortfarande en norm att vi 

alla mer eller mindre redan vet vad normerna för genus, det vill säga maskulint och feminint, 

är och att allt vi behöver göra är att se om de är förkroppsligade i den här formen eller någon 

annan. Genuskonformitet samt sexualitet var således fortfarande en viktig kontrollprincip. 

Könsidentiteten som orsak till beteende var fortfarande en sanning i transsexualismens 

diskurs, och bytet ansågs lösa konflikten mellan tanke och kropp, vilket enligt Bodlund var 

det bästa alternativet för individen och samhället. Samma diskurs som jag lyfte fram tidigare 

levde alltså fortfarande kvar i den dominerande diskursen, nämligen att inga mellanting fick 

                                                 
125 Edenheim (2005) sid. 29. 
126 Fler män än kvinnor ansökte 1994 om könsbyte men det var lika många män som kvinnor som genomgick 
bytet eftersom fler män blev underkända i testerna. 
127 Bodlund, Owe (1994) Transsexualism and personality: methodological and clinical studies on gender identity 
disorders. Solfjädern, Umeå. Sid 5. 
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förekomma, för samhällets och individens bästa. Mellanlägena ansågs inte ens finnas från 

början då transsexualismens diskurs stödde sig på den heterosexuella matrisens regelverk.  

 

En del intressanta förändringar i andra lagar och studier hade dock skapats från 1977 och 

framåt, vilka i min tolkning av transsexualismen som styrd av en övergripande diskurs om 

kön, genus och sexualitet torde ha haft betydelse för en eventuell omformning av 

transsexualismen. Bland annat fastslogs 1977 lika åldersgränser för homosexuella och 

heterosexuella relationer, framarbetat av RFSL.128 RFSL hade alltså intagit en stark 

subjektsposition att tala om frågor kring kön, genus och sexualitet i denna diskurs. 1979 

ströks vidare homosexualitet helt och hållet som sjukdom av Socialstyrelsen, vilket visar att 

homosexualitet inte längre ansågs hota samhället.129 Socialstyrelsen innehar alltså även den en 

viktig subjektsposition i denna diskurs, vilket de haft hela tiden. 1988 infördes vidare en lag 

om homosexuella sambor. 1987 fick Socialstyrelsen i uppgift att utreda homosexuellas 

livssituationer, ett uppdrag som i samarbete med Folkhälsoinstitutet kom att synliggöra 

homosexuella. 1994 kom så partnerskapslagen, som gav lagligt stöd och rättigheter för 

homosexuella par i nästan samma utsträckning som för heterosexuella.130 Senast år 2002 kom 

en lag där homosexuella par gavs samma möjligheter att adoptera som heterosexuella par.131 

2005 gavs lesbiska par rätt till insemination.132 Normen om moder-fader-familjen, vilken även 

förekommit som villkorande transsexualismen, har alltså börjat motverkas.  

 

Vad jag vill påpeka med att lyfta fram dessa lagar, är att den juridisktdiskursiva makten har 

ökat gällande kontroll av kön, genus och sexualitet samt relationer könen emellan i olika 

dimensioner. Men samtidigt har dessa lagar skapat en större jämvikt mellan olika sätt att leva. 

Jag menar att den heterosexuella matrisens diskurs således, varigenom dessa lagar 

möjliggjorts, försvagats på olika sätt i sina krav på koherens mellan kön, genus och sexualitet. 

De mekanismer som stärkt denna diskurs har alltså kommit att motverkas genom dessa lagar. 

Det kan tänkas att lag 1972:119 också påverkas av denna nya diskurs, men hur i sådant fall? 

Vad händer i debatten kring lagen idag? Framställs kön, genus och sexualitet fortfarande som 

logiskt sammanhängande, eller har den antagna balansen rubbats? Vad gör detta med den 

transsexuella identiteten?  

                                                 
128 Edenheim (2005) sid. 29. 
129 Ibid. 
130 Ibid. 
131 Ibid. 
132 TT ”Lesbiska par får rätt till insemination” ur DN 2005-03-02 
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DAGENS MAKTKAMP: DOMINANS OCH MOTSTÅND 

Sen vi befann oss i år 1978 har vi gjort några mellanlandningar och nu hoppat fram till 2000-

talets debatt. Diskursen om kön, genus och sexualitet har förändrats mycket. Bland annat är 

homosexualitet inte längre sjukdomsklassat, partnerskapslagen har trätt i kraft och 

transsexuella har i vissa fall även frusit in könsceller för att kunna bli föräldrar trots den 

påtvingade steriliteten.133 Vi har även fått en ökad begreppsapparat kring transfenomen, vilket 

i sig innebär en större möjlighet för olika transsubjekt att nå erkännande. Det är i relation till 

denna utveckling inom den heterosexuella matrisens diskurs som lagens utformning har blivit 

attackerad enligt min tolkning. Riksdagen har dock kommit att avslå flertalet motioner om att 

se över lagen och villkoren som ställs för transsexualism.134 Den juridisktlagliga dominansen i 

maktkampen om att definiera transsexualism verkar således stark.    

 

I dagens debatt om lagen påpekas transsexuellas personliga och praktiska problem, mer än att 

samhället behöver skyddas från mellanlägen och annat vilket betonats i den tidigare 

diskursen.  Jag tolkar det som att diskursen som reglerar transsexualismen allt mer kommit att 

lyftas ner från talet om könsbytet som villkorat av antaganden om samhällets nytta, till att mer 

infogas och tolkas i en diskurs om individens rättigheter. Det anses fortfarande finnas stora 

problem, vilka dock nu handlar om hatbrott och möjligheten att kunna leva ett normalt liv, 

vilket jag tolkar som en del av det språk eller den diskurs som diskrimineringslagarna i linje 

med en växande liberalism fastställt.135 Det normala livet i denna diskurs är delvis kopplat till 

kravet på att individen skall vara ogift, vilket leder till onödig familjesplittring, enligt en 

motion.136 Då det idag är möjligt för vem som helst att gifta sig med vem som helst, anses det 

alltså inte vara berättigat med kravet att patienten skall vara ogift. Samtidigt ifrågasätts 

namnbytets krav från 1982, att endast den som har fastställt kön som kvinna får bära kvinnligt 

namn, och tvärtom. Tanken och argumentationen är densamma som på sjuttiotalet, men som 

jag påpekade tog inte lagen notis om detta.137  

 

Det hörs även röster som förespråkar att dokument som bär det döpta namnet, som betyg med 

                                                 
133 Att frysa in könsceller (spermier och ägg) kan dock motverka att transsexualism fastställs. Se bland annat 
Svensson, Gert ”Lagen diskriminerar transsexuella” i DN 2004-11-10. 
134 Se bland annat http://lukas.romson.org/TransNytt.htm (2005-09-27) ”Riksdagen fann inga skäl att ändra 
"könsbytes"-lagen” 
135 Jmf. Butler (2004) sid. 84f. 
136 Motion till riksdagen 2000/01:L441 av Tasso Stafilidis m.fl. (v, s, c, fp, mp) ”Könsöverskridande personers 
situation” http://www2.riksdagen.se/debatt/0001/motioner/2000-01.nsf/motion/L441 (2005-09-27). 
137 Ibid. 
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mera, ska kunna bytas. Detta är inget som är lagfäst idag.138 Vad denna rättighet skulle göra är 

alltså att skapa ett helt nytt liv, då subjektets död i samband med det totala könsbytet, som det 

fungerar idag, kan undvikas. Då jag talar om subjektets död, syftar jag till att det finns 

inskrivet i Lag 1972:119 att det ska råda total tystnadsplikt kring dem som byter kön, samt att 

alla spår av att personen levat som ett annat könat subjekt innan bytet av kön genomförs 

suddas ut genom de villkor som ställs upp för könsbytet. Lagen tolkas också som att i de fall 

patienten frusit in könsceller, får inte byte genomföras.139 Mekanismen i detta krav är enligt 

mig att önskan om att bli förälder skapas som sammanhängande med det kön som en gång 

fastställs, men det verkar också vara så att bevisen för att personen en gång haft ett annat kön 

inte får lämnas. Då patienten inte heller får fortsätta vara gift, tas även detta bevis på att hon 

eller han tidigare levat i ett annat kön bort. Dessa krav tolkar jag som stödjande den 

heterosexuella matrisens krav på att könen ska vara två och tydligt olika. Genom villkoren för 

transsexualism och könsbyte dödas således subjektet, bildligt och kroppsligt sett, för att kunna 

pånyttfödas som ett annat subjekt. Alla bevis för att en människa inte med nödvändighet 

måste leva ett helt liv i ett och endast ett kön undanröjes alltså, som det fungerar nu. Praktiken 

fungerar således som osynlighetsgörande. På samma sätt antar diagnosens krav att människor 

permanent är konstituerade på ett eller annat sätt. Det erkända transsexuella subjektet verkar 

stannas i tidens rörelse, hon/han görs mer vanlig och koherent än vad hon/han nödvändigtvis 

kanske vill vara, då hon/han måste ge vika för normerna för att få vård och för att kunna 

uppnå status som ett nytt subjekt.140 Alla dessa mekanismer i lagen och villkoren har i vissa 

av dagens motståndspunkter kommit att arbetas mot, i min tolkning.141 Denna motdiskurs 

bygger på rätten att ta det egna livet i besittning, att kunna fortsätta vara gift, att kunna ändra 

tidigare betyg med mera så att de skrivs in i det subjekt personen blir och kanske ansett sig 

vara hela tiden, samt att kunna bevara möjligheten att bli förälder. Precis som Foucault påstår 

så sker motståndet mot den normaliserande makten med stöd i den diskurs som tar hela livet i 

sin makt, det vill säga diskursen om livet och människan som en levande varelse. Den 

heterosexuella matrisens diskurs tar ju verkligen hela livet i besittning, och livet i sig har 

således blivit ett politiskt mål. Rätten till liv, hälsa, lycka, tillfredsställelse, att finna sig själv 

och bli allt man kan bli, har blivit det som åberopas i motståndet mot makten, enligt Foucault, 

                                                 
138 Motion till riksdagen 2000/01:L441 av Tasso Stafilidis m.fl. (v, s, c, fp, mp) ”Könsöverskridande personers 
situation” http://www2.riksdagen.se/debatt/0001/motioner/2000-01.nsf/motion/L441 (2005-09-27). 
139 Svensson, Gert (2004). Se Stone (1991) sid 333 för en liknande förståelse av subjektets död.  
140 Butler (2004) sid. 81. 
141 Jmf. Foucault (2002) sid. 105. 
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vilket även kan ses i denna motståndsdiskurs.142 Genom att ta plats i den del av den 

heterosexuella matrisens diskurs vilken reglerar transsexualismen, skapas motståndsdiskurser 

mot villkoren för transsexualism och könsbyte genom att tala om rätten att få leva ett och inte 

två liv, där det erkända subjektskapet kräver familjesplittring och sterilitet.  Men hur ser det ut 

med sexualiteten idag? Inget uttalas i det material jag studerat vilket direkt relaterar till lagen. 

I stället har jag fått söka efter denna del i matrisens diskurs på andra ställen. 

 

Enligt Stig Andersson, överläkare på Huddinge Universitetssjukhus, är kravet på psykisk 

heterosexuell läggning inte längre uttalat.143 Viss förändring har alltså skett i 

transsexualismens landskap och den heterosexuella matrisens krav på koherens mellan kön 

och sexuellt begär. Jag tolkar det som att diskursen om homosexualitet som naturligt och ej 

sjukligt eller skadligt för samhället, vilket jag visade tidigare fastställts i olika lagar, 

möjliggjort transsexualismens omskapande. Transsexualismen är alltså inte oföränderlig utan 

verkar utvecklas i takt med olika diskurser kring kön, genus och sexualitet. Sexualitetens 

sanning står inte längre att finna som orsakat av könet i transsexualismens diskurs, men jag är 

förvånad över tystnaden. Tystnad kan ju enligt Foucault förstås som både förbjudande och 

osynliggörande, men även som skapande då det man inte talar om kan få ske. Man noterar 

fortfarande den sexuella läggningen, men det anses inte längre motsäga patientens äkta 

könstillhörighet. Tystnaden är svår att tyda, men det kan vara tecken på att då sexualiteten 

frikopplats från könsidentiteten så skapas nu homosexuella individer med statliga medel, 

vilket kanske anses vara svårt för en del medborgare att hantera.    

 

Diskurser reglerar vad som kan sägas inom ett specifikt område, de styr sociala handlingar 

och praktiker, men reglerar även vilka som har rätt att uttala sig i diskursen med auktoritet. På 

samma sätt pekar den heterosexuella matrisens diskurs ut olika experter inom ämnena kön, 

genus och sexualitet. De som har rätt att uttala sig intar det som kallas subjektspositioner, och 

då jag anser att detta har stor betydelse i förståelsen av hur dominans och motstånd förändras 

vill jag lyfta fram vilka subjektspositioner som det idag är möjligt att tala ifrån i fråga om 

transsexualism. Dessa är för det första de vetenskaper och statliga institutioner som från 

början gemensamt skapat transsexualism, bland annat medicinen, psykologin och 

Socialstyrelsen. Andra positioner är riksdagspolitiska sådana, men numera även RFSL, RFTS 

                                                 
142 Foucault (2002) sid. 145f. 
143 Sandström-Lapukins, Sandra (2005) Född i fel kropp – En fördjupning om transsexualism. Uppsats i 
biologisk psykologi, Fk. Psykologiska institutionen, Stockholms Universitet. 
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och de som utpekats av diskursen, nämligen transsexuella själva. Diskursen om genusuttryck 

som inte direkt kopplat till könstillhörighet har också vidare skapat begreppet transpersoner, 

ett paraplybegrepp som inkluderar transsexuella, men som också gör transsamhällets röst 

starkare. I vissa motioner som föreslår utredningar ser vi hur dessa positioner faktiskt erkänns 

idag av dem som skapar lagar, då utredningarna bör (förutom som vanligt anlita expertis) 

diskutera lagen med transpersoners organisationer.144 Genom att erkänna dessa positioner har 

fältet av subjektspositioner utökats, och den enhetlighet som kanske en gång har funnits i 

form av att endast medicinsk och psykologisk expertis och dess diskursiva praktiker fått sin 

kunskap erkänd, har försvunnit. Men det betyder inte att dessas röster hörs. Den diskursiva 

skapelsen av transsexualismen må breda ut sig, men mitt perspektiv är att det är i lagen vi kan 

hitta den dominerande diskursen. Och där har inget hänt. Än så länge är dominansen 

fortfarande utgjord av den juridiska diskursen och dess praktiker. 

 

SAMMANFATTNING: DEN VILLKORADE TRANSSEXUALISMEN 

Analysen har styrts av ett antal frågor, som i sin tur skulle hjälpa mig att testa tre hypoteser 

vilka utformats ur diskursteoretiska antaganden om skapande av fenomen och kategorier om 

makt, samt förståelsen av den heterosexuella matrisens diskurs som skapande olika sanningar 

om kön. Den förstå frågan, hur skapar det studerade materialet transsexualism?, har sitt svar 

i att diskursen om transsexualism ingår i den heterosexuella matrisens diskurs och således 

skapar empirin transsexualism i linje med heteronormativa sanningar, uttalade främst genom 

erkänd vetenskaplig medicinskpsykologisk expertis. Jag anser därför att hypotesen 

transsexualism skapas diskursivt och genom erkända diskursiva praktiker är sann, men också 

att den är föränderlig. Detta då jag har visat att den logiska kopplingen mellan kön, genus och 

sexualitet inte längre är den sanning det till en början framställdes vara. Då den 

medicinskpsykologisktlagliga diskursen kring transsexualism, vilken uttalar vad 

transsexualism anses vara, numera motarbetas genom olika praktiker vilka funnit andra sätt att 

förstå och diskursivt tala om kön, genus och sexualitet, vilket i sin tur har införts i olika lagar, 

anser jag det inte vara alltför långdraget att påstå att den första hypotesen i relation till mitt 

                                                 
144 Se bland annat: Motion till riksdagen 2000/01:L441 av Tasso Stafilidis m.fl. (v, s, c, fp, mp) 
”Könsöverskridande personers situation” http://www2.riksdagen.se/debatt/0001/motioner/2000-
01.nsf/motion/L441 (2005-09-27), Motion till riksdagen 2000/01:L459 av Ana Maria Narti m.fl. (fp) ”Sexuellt 
Likaberättigande” http://www2.riksdagen.se/debatt/0001/motioner/2000-01.nsf/motion/L459#_Toc495379764 
(2005-09-27), Motion 2002/03:So306 av Gustav Fridolin och Ulf Holm (mp) ”Transsexuellas rättigheter” 
http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3120&doktyp=motion&bet=2002/03:So306 (2005-09-27), 
http://www.martinandreasson.nu/artikel.asp?vald=37 (2005-09-27) samt TT ”Enquist lovar ny lag för 
könsbytare” ur DN 2003-11-17. 
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studerade material stämmer. Den andra frågan, har villkoren för transsexualism förändrats 

och i sådant fall, hur har det transsexuella subjektet förändrats? skulle hjälpa mig att testa 

hypotesen att transsexualism skapar det transsexuella subjektet genom de krav som ställs i 

diagnosen och lagen. Då jag visat hur de juridiskt fastställda villkoren för bland annat 

genusbeteende och sexuell läggning utestängt vissa personer som anser sig ha en annan 

könstillhörighet än den som kroppen signalerar från möjligheten att byta kön, anser jag att det 

skapade och erkända transsexuella subjektet endast tillskrivits vissa människor, det vill säga 

dem som framstår som koherenta i relationen mellan kön, genus och sexualitet. Detta har 

dock delvis kommit att förändras då den sexuella läggningen inte längre i diagnosen villkorar 

transsexualismens sanning. Den tredje hypotesen, transsexualism skapas genom vissa normer 

kring kön, genus och sexualitet testades genom att söka svar på frågan vilka normer kring kön, 

genus och sexualitet (åter)skapas i lagen och debatten om den? Genom att använda mig av 

Butlers teori om den heterosexuella matrisens diskurs har jag fastställt att transsexualismen, 

som den talas om i mitt material, i Sverige till vissa delar styrs av och verkar genom matrisens 

regelverk kring kön, genus och sexualitet. Till vissa delar då det alltså på senare tid allt mer 

börjat talas om att kön, genus och sexualitet inte behöver hänga samman logiskt för att en 

person ska kunna uppfattas som ett kulturellt begripbart subjekt. Lagens och diagnosens 

villkor arbetar tillsammans i normeringar och naturliggörande av könets relation till genus och 

sexualitet då lagen säger att alla villkor för transsexualism måste fastställas innan bytet 

godkänns. Men då detta uttalats i diskursen skapas på samma gång möjligheten att tala om 

dessa enheter som vore de inte alls naturligt sammanhängande. Och detta tal har stått att finna 

i olika subjektspositioner eller motståndspunkter, dels hos dem som tidigare kunnat påverka 

lagen, men på senare tid även hos dem som utpekats och kontrollerats av diagnosen. Jag har 

genom analysen av det studerade materialet främst försökt framställa hur transsexualismen 

inte på något sätt är en fast och oföränderlig kategori som vore begreppet endast ett 

återgivande av en naturlig sanning av mänsklighet. Även om lagen om fastställelse av kön och 

de diskurser som debatterar den talar om att skydda de som lider av transsexualism är det i 

själva verket diskurser om kön, genus och sexualitet som skapat och omformar 

transsexualismen och det transsexuella subjektets gränser. Motståndet mot normerna i lagen 

har alltså kommit att växa i styrka, och således är vi kanske på väg mot nya normer om vad en 

person med ett visst kön får vara och göra. 
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DISKUSSION OCH FRAMTIDA FORSKNING 

Det är någonting som explicit lämnas utanför i det studerade materialet och således även i 

diskussionen av empirin, och det är olika ögonblick av motstånd mot den heterosexuella 

matrisens diskurs, vilka skulle kunna signalera en bestående obegriplighet i det som uppfattas 

som kön.145 Även om olika praktiker har funnit och finner sätt att tala mot och för 

transsexualismens villkor, finner jag inget tal där transsexualismens inneboende motstånd mot 

tanken om att kön, genus och sexualitet inbördes hänger samman i en begriplig individ explicit 

uttalas. Men det betyder inte att dessa ögonblick av motstånd inte finns där. Det gör dom. 

Transsexualismen så som den skapats och återskapas framstår som styrd av en övergripande 

diskurs om kön, genus och sexualitet, där heterosexualitetens krav på två klart urskiljbara kön 

idag ifrågasätts. Ifrågasättandet sker dels genom motståndet mot steriliseringskravet, då om det 

hörsammas möjliggör det som varit möjligt hela tiden i transsexualismens diskurs: att män kan 

bli mödrar och att kvinnor kan bli fäder. Genuskonformitetens krav har också kommit att 

minskas. Vad kommer att hända med könsförståelsen inom transsexualismen då den tidigare 

endast förståtts genom genus och sexualitet? Kommer det att bli var och ens personliga uppgift 

att uttala könets sanning utan hänvisning till beteende och sexuell erfarenhet? Om diagnosen 

försvinner helt, kommer omformande av kroppsdelar då tvingas självfinansieras och skötas av 

plastikkirurger som vilken skönhetsoperation som helst? 

 

Hypoteserna och analysen till trots anser jag att diagnosen och lagen om könsbyte har många 

positiva sidor för den enskilda individen och för den samhälleliga uppfattningen om kön och 

sexualitet. Men den har också som funktion för det medicinsktpsykologiska etablissemanget 

att fortsätta/utöka sin patologisering av transsexuella, transungdomar, lesbiska, bipersoner och 

bögar. För individen kan diagnosen ses om ett instrument genom vilket ens självuttryck och 

självdeterminering kan ökas. Det kan anses vara det enda hjälpmedlet att leva ett levbart liv, 

det enda som kan erbjuda en grund att leva som ett förkroppsligat subjekt. För gruppen kan 

dock diagnosen göra livet svårare att leva, för dem som lider av att få hela sin identitet 

sjukdomsförklarad/patologiserad, för dem som förlorar vissa rättigheter eller friheter, som att 

inte få ha vårdnad om barn, och i relation till arbetslöshet, bostadsproblem och stigmatisering. 

Misstankarna om den mentala stördheten som möter de som överskrider könsnormer 

strukturerar majoriteten av de psykologiska institutionerna och de diskurser de styrs av, den 

medicinska inställningen till kön och slutligen även lagen och de förmåner som reglerar 

                                                 
145 Butler (2004) sid. 64. 
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statusen och möjligheten till ekonomisk och medicinsk hjälp.146 

 

För att majoriteten ska stödja transsexuellas förmåner verkar det krävas ett klart uttalande om 

seriösa och fasta medicinsktpsykologiska orsaker eller argument för detta. Lidandet, idén om 

en fast könsidentitet, prövoperioden, terapin och terapeuternas berättelser om ett balanserat 

sinne måste således föregå byte som det är nu. Könsbytaren måste alltså inställa sig i en 

disciplinerande praktik för att uppnå frihet och autonomi. Hon/han måste underställa sig dessa 

namngivande praktiker för att passera i samhällets normativa system.147 Den normgivande 

diskursen i diagnosen verkar dessutom leva ett eget liv, då diagnosen inte alltid är sann, varken 

mot patienten eller psykologen eftersom dess syfte är att kunna ge en passeringsstämpel. 

Diagnosen används också som ett medel att uppnå vissa mål, det vill säga även medvetet 

strategiskt, av vissa transpersoner. Det gäller ju egentligen endast att patienten talar rätt språk 

och bekänner allt det som det krävs att hon/han bekänner, att hon/han infogar sig i den 

dominerande och accepterade diskursen kring könets natur. Även om diagnostestets uttalade 

syfte är att se om personen i fråga har levt och anses kunna leva ett annat könat liv, så är testet 

ett prov på om hon/han kan tala rätt språk. Alltså måste personen infoga sig i den 

medicinsktpsykologiska diskursen som stipulerar vad kön är.148 Det skulle vara intressant att 

studera även denna diskurs inom transsexualismen, det vill säga den diskurs som vilar på 

bekännelsen, att sanningen om könet ligger i den personliga bekännelsen av könstillhörigheten. 

 

Fortsättningsvis skulle det även vara intressant att se vilken diskurs som går segrande ur denna 

dagsdebatt, då en utredning av lagen har beställts. I denna kommer inte bara de redan förr 

erkända subjektspositionerna i form av olika vetenskaper att delta, utan även transpersoners 

organisationer. Vem vet, om en tid kanske transsexualism till och med blir en ensak för 

kirurgen och patienten, utan den ständiga upprepning av den heterosexuella matrisens krav på 

konformitet mellan kön, genus och sexualitet som länge skett i behandlingsgången av 

transsexualism. Kanske denna undersökning, som en del av transsexualismens diskurs kommer 

att ha inverkan på lagen. Jag tvivlar, men ber att få återkomma vid ett senare tillfälle för att 

diskutera vad som hänt från början av 2006 och framåt.    

 

 

                                                 
146 Butler (2004) sid. 88f. 
147 Ibid. Sid. 90f. 
148 Ibid. Sid. 91ff. 
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BILAGA: LAG 1972:119 

 
SFS nr: 1972:119 
 
     Departement/ 
        myndighet: Socialdepartementet 
 
           Rubrik: Lag (1972:119) om fastställande av könstillhörighet i 
                   vissa fall 
 
         Utfärdad: 1972-04-21 
 
   Ändring införd: t.o.m. SFS 1995:23 
 
 ----------- 
 
 
1 § Den som sedan ungdomen upplever att han tillhör annat kön än det som 
framgår av folkbokföringen 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 arton 
år och undergått sterilisering eller av annan orsak saknar 
fortplantningsförmåga. Lag (1991:514). 
 
2 § Föreligger hos någon sådan missbildning av könsorganen som kan ge 
anledning till tvekan om hans kön, kan han efter ansökan erhålla 
fastställelse som avses i 1 §, om det är förenligt med utvecklingen av 
könsrollen samt rättelse av missbildningen kan ske så att organen bättre 
överensstämmer med önskad könstillhörighet eller, där rättelse ej anses 
påkallad, sådan könstillhörighet är mest förenlig med sökandens kroppsliga 
tillstånd. 
 
Gäller ansökan som avses i första stycket den som fyllt aderton år eller 
som är yngre men likväl ej står under annans vårdnad, göres ansökningen av 
honom själv. För annan göres ansökningen av vårdnadshavaren. Avser 
ansökningen barn som fyllt tolv år, får fastställelse meddelas endast om 
barnet lämnat sitt samtycke. 
 
3 § Fastställelse enligt 1 eller 2 § får meddelas endast för ogift svensk 
medborgare. 
 
4 § Avser någon att söka fastställelse enligt 1 eller 2 § får efter 
särskilt tillstånd ingrepp ske i hans könsorgan i syfte att göra dem mer 
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lika det motsatta könets. Tillstånd får meddelas endast om förutsättningar 
för fastställelse föreligger. 
 
Har någon erhållit fastställelse enligt 1 eller 2 § får, efter särskilt 
tillstånd, könskörtlarna avlägsnas. Detsamma gäller om någon ansökt om 
fastställelse enligt 1 § och förutsättningar för fastställelse föreligger 
utom i vad avser krav på sterilisering. Tillstånd får endast om det finns 
synnerliga skäl meddelas innan sökanden fyllt tjugotre år. 
 
Ansökan om tillstånd enligt första stycket görs av den som får söka 
fastställelse. Bestämmelsen i 2 § andra stycket tredje punkten äger 
motsvarande tillämpning. 
 
Ansökan om tillstånd enligt andra stycket görs av den som vill genomgå 
ingreppet. 
 
Anvisas inte en viss läkare, när tillståndet meddelas, utförs ingreppet på 
sjukhus av en där anställd läkare. 
 
Om sterilisering och kastrering finns särskilda bestämmelser. Lag 
(1993:1285). 
 
5 § Fråga om fastställelse enligt 1 eller 2 § eller om tillstånd enligt 4 § 
prövas av socialstyrelsen. 
 
6 § Socialstyrelsens beslut enligt denna lag får överklagas hos allmän 
förvaltningsdomstol. 
 
Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Lag (1995:23). 
 
7 § Den som har tagit befattning med ärende enligt denna lag får inte 
obehörigen röja vad han därvid har erfarit om enskilds personliga 
förhållanden. 
 
I det allmännas verksamhet tillämpas i stället bestämmelserna i 
sekretesslagen (1980:100). Lag (1980:214). 
 
8 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet verkställer ingrepp som avses i 
4 § i strid med denna lag dömes till böter eller fängelse i högst sex 
månader, om ej gärningen är belagd med straff i brottsbalken. 
 
Övergångsbestämmelser 
 
1995:23 
Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före 
ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser. 

 


