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1 Inledning 
 

1.1 Problembakgrund 

Ett flertal studier, rapporter och utredningar tyder på att livssituationen för transpersoner1 i 

Sverige är svår. Psykisk ohälsa och en särskild utsatthet i fråga om våld, hot, diskriminering 

och andra kränkningar är problem som ofta lyfts.2 Många transpersoner har dessutom lågt 

förtroende för samhällsinstitutioner, och det är få som känner att de fullt ut kan leva i enlighet 

med sin könsidentitet.3 Diskrimineringsombudsmannen uttalade i en rapport från 2010 att 

tvåkönsnormen4 och dess effekter är huvudproblemet när det gäller den diskriminering som 

transpersoner möter, och att denna diskriminering upplevs såväl i mötet med lagstiftningen 

som i det vardagliga livet.5  

Mycket har dock hänt i svensk rätt under de senaste åren i fråga om transpersoners 

rättsställning. Det steriliseringskrav som tidigare uppställdes i lagen (1972:119) om 

fastställande av könstillhörighet i vissa fall (könstillhörighetslagen) för att beviljas byte av 

juridiskt kön 6  och få tillstånd till könsbekräftande underlivskirurgi 7  upphävdes år 2013. 8 

Regeringen har under den senaste mandatperioden uttryckt en stark vilja att förbättra 

livssituationen för Sveriges transpersoner, och en samlad strategi för lika rättigheter och 

möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck9 har utarbetats.10 Ett antal 

                                                 
1 Begreppet transpersoner definieras nedan i avsnitt 1.5.3. 
2 Se ex. Folkhälsomyndigheten, 2015, s. 12; Diskrimineringsombudsmannen, 2010, s. 25–26; Centrum för 

epidemiologi och samhällsmedicin, 2018; SOU 2017:92, s. 22; RFSL, 2017, s. 31.  
3 SOU 2017:92, s. 70; Folkhälsomyndigheten, 2015, s. 12; Diskrimineringsombudsmannen, 2010, s. 26. 

Begreppet könsidentitet avser den inre upplevelsen av att tillhöra ett visst kön, vilket inte beror av kroppens 

anatomi eller det juridiska könet (juridiskt kön definieras i fotnot 6 nedan), SOU 2014:91, s. 54; Ds 2018:17, s. 

32; SOU 2017:92, s. 63–64; prop. 2011/12:142, s. 34.   
4 Vad som i denna uppsats avses med tvåkönsnormen berörs nedan i avsnitt 1.5.2. 
5 Diskrimineringsombudsmannen, 2010, s. 25–26. Jfr SOU 2014:91, s. 52–53. 
6 Med juridiskt kön avses det kön som framgår av folkbokföringen, Ds 2018:11, s. 28. Detta fastställs nästan 

alltid vid födseln, baserat på de yttre könsorganens utseende, SOU 2017:92, s. 63.  
7 Könsbekräftande underlivskirurgi behandlas närmare nedan i avsnitt 1.5.5. Ordet könsbekräftande används för 

att markera att dessa åtgärder syftar till att bekräfta personens könsidentitet, vilket får anses både tydligare och 

mindre stigmatiserande än könskorrigerande, Jfr Linander, m.fl., 2017a, s. 5 och 9; Ds 2018:11, s. 28.   
8 Se prop. 2012/13:107; bet. 2012/13:SoU24; rskr. 2012/13:231; lagen (2013:405) om ändring i lagen (1972:119) 

om fastställande av könstillhörighet i vissa fall. Det kan tilläggas att kammarrätten i Stockholm dessförinnan i ett 

mål från 2012, underlät att tillämpa steriliseringskravet då det befanns strida mot förbudet mot påtvingat 

kroppsligt ingrepp i 2 kap. 6 § 1 st. regeringsformen, samt mot rätten till respekt för privatliv i artikel 8 och 

diskrimineringsförbudet i artikel 14 i den Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och 

de grundläggande friheterna (Europakonventionen), se Kammarrätten i Stockholm, dom 2012-12-20, mål 1968-

12. 
9 Med könsuttryck avses yttre attribut som vanligen förstås som ”manliga” eller ”kvinnliga”, så som kläder, 

smink, kroppsspråk, hår, röst, kroppsform osv., SOU 2017:92, s. 64; SOU 2014:91, s. 55.  
10 Se Kuhnke, Johansson och Wikström, 24 juli 2016, [https://www.dn.se/debatt/nu-starker-vi-rattigheterna-for-

sveriges-transpersoner/], Hämtad 2018-10-30; Regeringskansliet, 28 juni 2018, 

[https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/06/regeringen-starker-arbetet-for-hbtq-personers-lika-
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offentliga utredningar som på olika sätt berör transpersoners ställning i svensk rätt har 

publicerats de senaste åren.11 Sedan den 1 maj 2018 kan personer som sökt och beviljats byte 

av juridiskt kön under den tid då steriliseringskravet var gällande, ansöka om ersättning från 

staten.12 I 1 kap. 10–14 §§ föräldrabalken, trädde den 1 januari 2019 nya bestämmelser i kraft 

avsedda att hantera frågan om moderskap och faderskap till barn i fall där en eller båda 

föräldrarna har bytt juridiskt kön men valt att behålla sina reproduktiva organ.13   

 Frågan om transpersoners rättsställning har därmed ägnats en hel del uppmärksamhet 

från regeringens och lagstiftarens sida de senaste åren. Detta hade kunnat tänkas medföra en 

utveckling där tvåkönsnormen i rätten försvagas och större utrymme skapas för rättsligt 

erkännande av identiteter, kroppar och könsuttryck bortom tvåkönsnormen. I studier, 

rapporter och betänkanden framkommer dock att transpersoner fortfarande upplever 

svårigheter som kan härledas till könstillhörighetslagens bestämmelser. Det har hävdats att 

den medicinska utredning som i praktiken krävs för att könstillhörighetslagens kriterier för 

byte av juridiskt kön och könsbekräftande underlivskirurgi ska anses uppfyllda, befäster 

tvåkönsnormen genom att konstruera och reproducera binära14 och stereotypa föreställningar 

kring ”normala” könsuttryck. Möjligheten att byta juridiskt kön och få tillgång till 

könsbekräftande underlivskirurgi, avgörs enligt denna kritik utifrån hur väl en transperson 

lyckas inrätta sig efter den tvåkönsnorm som utgör grunden till många av de svårigheter som 

transpersoner ställs inför i sin dagliga livsföring.15 Den grundläggande utformningen av de 

aktuella bestämmelserna i könstillhörighetslagen har, bortsett från steriliseringskravets 

upphävande, i stort sett inte ändrats sedan lagen trädde i kraft år 1972.16 

Ett annat problem som lyfts, är att kraven på omfattande könsidentitetsutredningar 

resulterar i långa vänte- och handläggningstider som orsakar psykiskt lidande och fördröjer 

                                                                                                                                                         
rattigheter-och-mojligheter/], Hämtad 2018-10-30; Regeringskansliet, 28 juli 2017, 

[https://www.regeringen.se/artiklar/2015/04/hbt-strategin/], Hämtad 2018-10-30.  
11 Se ex. SOU 2018:68; SOU 2017:92; SOU 2016:11; SOU 2015:103; SOU 2014:91. 
12 Se prop. 2017/18:64; bet. 2017/18:SoU19; rskr. 2017/18:186; lagen (2018:162) om statlig ersättning till 

personer som har fått ändrad könstillhörighet fastställd i vissa fall. Ansökan om ersättning kan göras fram till 1 

maj 2020, se lagens 6 §.     
13 Se prop. 2017/18:155; bet. 2017/18:SoU20; rskr. 2017/18:368; lagen (2018:1279) om ändring i föräldrabalken. 
14 Vad som avses med binärt kön behandlas i avsnitt 1.5.2.  
15 Se SOU 2017:92, s. 595, 609–610, 614 och 637; Linander m.fl., 2017a, s. 13–14; Vogelsang m.fl., 2016, s. 

3583. Se ang. tvåkönsnormens betydelse för transpersoners livsvillkor, Diskrimineringsombudsmannen, 2010, s. 

25–26. Att omfattande medicinsk utredning i praktiken krävs, framgår av rekommendationer från 

Socialstyrelsens råd för vissa rättsliga, sociala och medicinska frågor (Socialstyrelsens rättsliga råd), det 

myndighetsorgan som prövar ärenden enligt könstillhörighetslagen i första instans, se Socialstyrelsens rättsliga 

råd, 2017. Prövningsförfarandet berörs närmare i avsnitt 4.2, och den medicinska utredningen i avsnitt 5.4–5.5.  
16 Jfr 1 och 4 §§ könstillhörighetslagen med den ursprungliga lydelsen, tillgänglig i prop. 1972:6, s. 2. Främst är 

det ändrade tidsangivelser och språkliga moderniseringar som genomförts. Kärnan i de kriterier som uppställs får 

dock anses vara densamma.   
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processen. 17  Lämpligheten av att en administrativ åtgärd som byte av juridiskt kön, i 

praktiken görs beroende av medicinsk utredning, har ifrågasatts. 18  Att den starkt 

medikaliserade processen kan anses patologiserande har också framhållits. 19  Det inslag i 

utredningsprocessen som brukar kallas real life experience, där den som önskar få tillgång till 

de åtgärder som regleras i könstillhörighetslagen måste leva helt i enlighet med sin 

könsidentitet som tillhörande ”det andra könet” under en viss tid, har till och med beskrivits 

som direkt farligt mot bakgrund av transpersoners särskilda utsatthet för våld, hot och andra 

kränkningar. Det kan exempelvis handla om krav på att välja könsindelade omklädningsrum, 

toaletter och liknande som överensstämmer med det juridiska kön personen önskar byta till, 

vilket kan bli riskfyllt om personen inte alltid passerar 20  som tillhörande detta kön i 

omgivningens ögon.21  

Den amerikanske juristen och transaktivisten Dean Spade, menar att system som 

reglerar viktiga könsbekräftande åtgärder ofta får så skadliga konsekvenser för transpersoner 

att detta kan beskrivas som en form av administrativt våld. Förvaltningsrättsliga22 system och 

deras omgärdande regelverk, fungerar enligt detta synsätt som viktiga normproducenter och 

fördelare av sårbarhet respektive trygghet mellan samhällsgrupper, där transpersoners 

utsatthet fortlöpande konstrueras och reproduceras.23  

Könstillhörighetslagen reglerar åtgärder som aktualiseras enbart för transpersoner, och 

lagstiftningen kan på många sätt vara avgörande för denna grupps livsvillkor.24 Det får därför 

anses högst problematiskt om det förhåller sig så att dessa bestämmelser, genom deras 

utformning, tolkning och tillämpning, försvårar tillgången till könsbekräftande åtgärder och 

konstruerar och reproducerar de normer som leder till utsatthet och ohälsa för individer inom 

                                                 
17 SOU 2017:92, s. 596–597 och 703–706; Segelmark, 6 oktober 2017, 

[http://www.lakartidningen.se/Opinion/Debatt/2017/10/Transvarden-bor-forandras-i-grunden--och-fort/], 

Hämtad 2018-11-02; Linander m.fl., 2017b, s. 13.    
18 SOU 2014:91, s. 158–159.  
19 Linander m.fl., 2017a, s. 14; Linander m.fl., 2017b, s. 12. I detta sammanhang kan även framhållas att 

användandet av begåvnings- och personlighetstester i utredningarna har ifrågasatts av personer som söker sig till 

vården för att få tillgång till könsbekräftande åtgärder, se SOU 2017:92, s. 606–607; Socialstyrelsen, 2010, s. 11; 

Segelmark, 6 oktober 2017, [http://www.lakartidningen.se/Opinion/Debatt/2017/10/Transvarden-bor-forandras-

i-grunden--och-fort/], Hämtad 2018-11-02. 
20 Att passera innebär att en person utifrån sitt utseende och/eller beteende godtas som man eller kvinna av 

omgivningen, oberoende av juridiskt kön eller kroppens anatomi, Darj och Nathorst-Böös, 2008, s. 2–3.    
21 SOU 2017:92, s. 610–611. Dessa problem diskuterades redan 2010 i en rapport från Socialstyrelsen, se 

Socialstyrelsen, 2010, s. 53.   
22 Med ”administrative law”, som står i fokus för Spades analyser, avses de regelverk som styr utövande av makt 

över enskilda vid myndigheter ansvariga för exempelvis hälso- och sjukvård, identitetshandlingar, 

socialförsäkringar m.m., Spade, 2015, s. 11 och 49. 
23 Se kapitel 3 där Spades teori presenteras närmare.    
24 Att kunna leva i enlighet med sin könsidentitet har i utredningar visat sig vara mycket viktigt för 

transpersoners hälsa och livsvillkor, se SOU 2017:92, s. 22; RFSL, 2017, s. 18.  
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gruppen. Mot denna bakgrund får det anses vara av stor vikt att könstillhörighetslagens 

hantering av juridiskt kön och könsbekräftande underlivskirurgi undersöks för att försöka 

bringa klarhet i om så kan anses vara fallet.25 En sådan studie bör även innefatta en analys av 

huruvida rätten kan utformas på ett sätt som förbättrar gruppens rättsställning i detta 

avseende.  

Våren 2017 tillkännagav den då sittande regeringen som sin avsikt att lägga fram två 

nya lagförslag, där tillstånd till byte av juridiskt kön regleras separat från tillstånd till 

könsbekräftande underlivskirurgi. Dessa två lagar skulle då ersätta könstillhörighetslagen.26 

Frågan har därefter utretts inom Regeringskansliet, och ett beredningsunderlag med förslag 

till två nya lagar har publicerats i form av två departementspromemorior. Lagförslagen 

innebär att den juridiska och medicinska processen särskiljs, men även i övrigt föreslås 

förändringar rörande hur de aktuella åtgärderna regleras.27 Bland annat ska inga särskilda krav 

uppställas första gången en person ansöker om att få byta juridiskt kön.28 I augusti 2018 

överlämnade regeringen en lagrådsremiss till lagrådet, där promemoriornas lagförslag läggs 

fram, dock med vissa modifieringar. 29  Någon proposition har ännu inte meddelats. Mot 

bakgrund av den kritik som riktats mot könstillhörighetslagen får det, trots att någon 

proposition ännu inte presenterats för riksdagen, anses vara av stort intresse huruvida de 

föreslagna lagändringarna skulle kunna förbättra transpersoners rättsställning.30 

     

1.2 Syfte och avgränsningar 

 

1.2.1 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka förutsättningarna för att enligt den svenska 

könstillhörighetslagen beviljas byte av juridiskt kön och få tillstånd till könsbekräftande 

underlivskirurgi. Syftet är vidare att utifrån ett socialkonstruktivistiskt ramverk, med 

utgångspunkt i Dean Spades teori om administrativt våld, analysera om, och i så fall hur, 

                                                 
25 Det kan noteras att svensk rättsvetenskaplig forskning hittills inte specifikt har berört könstillhörighetslagens 

bestämmelser (examensuppsatser bortses ifrån). Behovet av kunskap får därmed anses stort.    
26 Regeringskansliet, 16 mars 2017, [https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/03/regeringen-vill-

modernisera-konstillhorighetslagen/], Hämtad 2018-10-30. 
27 Se Ds 2018:11 och Ds 2018:17 samt Regeringskansliet, 19 maj 2018, 

[https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/05/forslag-till-en-modernare-konstillhorighetslagstiftning/], 

Hämtad 2018-10-30. Lagförslagen bygger i stor utsträckning på betänkandet SOU 2014:91.  
28 Ds 2018:17, s. 11.  
29 Se Lagrådsremiss, 2018.   
30 Enligt en artikel publicerad av DN uttryckte samtliga partiledare för riksdagspartierna, i en debatt arrangerad 

av RFSL, sitt stöd för att könstillhörighetslagstiftningen bör reformeras (bortsett från Sverigedemokraterna som 

inte inbjöds att delta), Westerlund, 6 augusti 2018, [https://www.dn.se/sthlm/partiledardebatt-stor-enighet-kring-

ny-konstillhorighetslag/], Hämtad 2018-11-27. Om dessa ståndpunkter fortfarande är aktuella, bör 

förutsättningarna för att få igenom lagförslagen i riksdagen vara goda. 
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lagreglernas utformning, tolkning och tillämpning kan anses konstruera och reproducera en 

tvåkönsnorm, samt, om så befinns vara fallet, att analysera konsekvenserna av en sådan 

tvåkönsnorm för transpersoner. Slutligen analyseras med hjälp av det socialkonstruktivistiska 

angreppssättet och Spades teori, huvuddragen i regeringens förslag till ny 

könstillhörighetslagstiftning, för att undersöka huruvida de lagändringar som där föreslås 

skulle kunna förbättra transpersoners rättsställning i förhållande till nuvarande rättsläge. För 

att besvara syftet bearbetas följande frågeställningar: 

1. Hur fungerar det svenska systemet för registrering av juridiskt kön, och vad kan 

utläsas ur de traditionella rättskällorna 31  angående förutsättningarna för att enligt 

könstillhörighetslagen beviljas byte av juridiskt kön och/eller få tillstånd till 

könsbekräftande underlivskirurgi?  

2. Vilken/vilka myndigheter prövar de kriterier som uppställs i lagreglerna, och hur 

påverkas processen för att få tillgång till de aktuella åtgärderna av de krav på 

beslutsunderlaget som de prövande myndigheterna uppställer i tolkningen och 

tillämpningen av bestämmelserna? 

3. Vilka grundantaganden rörande kön kan urskiljas i bestämmelsernas ursprungliga 

lydelse och den proposition som låg till grund för könstillhörighetslagens instiftande, 

och vilka normaliteter och ideal i fråga om kön kan anses konstrueras och 

reproduceras i utformningen, tolkningen och tillämpningen av de kriterier som i dag 

uppställs? 

4. Mot den bakgrund som ges genom bearbetning av ovan nämnda frågeställningar, vilka 

konsekvenser får lagreglernas utformning, tolkning och tillämpning för transpersoner, 

och utgör regeringens förslag till ny könstillhörighetslagstiftning ett alternativ med 

potential att förbättra transpersoners ställning i svensk rätt?         

 

1.2.2 Avgränsningar 

I uppsatsen berörs byte av juridiskt kön endast med avseende på 1 § könstillhörighetslagen, 

där tillgång till denna åtgärd avgörs uteslutande mot bakgrund av sökandens könsidentitet och 

hur denna uttrycks och uppfattas. 2 §, som berör byte av juridiskt kön för personer med 

intersexvariationer32, berörs därmed inte närmare. Även detta lagrum hade kunnat tänkas vara 

                                                 
31 De vedertagna rättskällorna har traditionellt ansetts vara lagregler, förarbeten till dessa, rättspraxis samt 

juridisk litteratur, se Kleineman, 2013, s. 21; Jareborg, 2004, s. 8. Jfr Sandgren, 2009, s. 120. För en närmare 

diskussion kring rättskällorna, se metodavsnittet nedan under 1.4. 
32 Personer med intersexvariationer är en kategori som bygger på indelningen i två ”biologiska kön”, där vissa 

variationer och kombinationer av könskromosomer, könskörtlar, yttre könsorgan och hormonnivåer anses 
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intressant att studera utifrån syftet med uppsatsen. Intersexvariationer får dock anses utgöra 

ett särskilt medicinskt komplext område, där förutsättningarna för byte av juridiskt kön 

kompliceras genom krav innehållande såväl anatomiska som identitetsmässiga aspekter. Att i 

uppsatsen redogöra för också denna reglering, skulle innebära en risk för att kvaliteten och 

djupet i studien blir lidande. Det kan även tilläggas att den kritik mot könstillhörighetslagen 

som redogjorts för i inledningen, främst har berört de kriterier som uppställs i 1 §. Mot denna 

bakgrund görs valet att enbart fokusera på 1 § i fråga om förutsättningarna för byte av 

juridiskt kön. 33  För tillgång till könsbekräftande underlivskirurgi krävs enligt 4–4 a §§ 

könstillhörighetslagen att förutsättningarna i antingen 1 eller 2 § är uppfyllda, alternativt att 

byte av juridiskt kön redan beviljats med stöd av något av dessa lagrum. Mot bakgrund av den 

avgränsning som görs här, studeras tillgång till könsbekräftande underlivskirurgi endast 

utifrån de förutsättningar som uppställs i 1 §. 

 Vidare analyseras tillgången till de åtgärder som regleras i könstillhörighetslagen 

endast med avseende på vuxna transpersoner, det vill säga personer som är 18 år eller äldre. 

De åldersgränser som uppställs i de aktuella bestämmelserna analyseras således inte närmare. 

Problematiserande av dessa åldersgränser hade visserligen kunnat mynna ut i en intressant 

diskussion, men detta får anses falla utanför uppsatsens huvudsakliga kunskapsintresse: att 

studera huruvida könstillhörighetslagens utformning, tolkning och tillämpning kan anses 

konstruera och reproducera en tvåkönsnorm, samt vilka konsekvenser detta i så fall får för 

gruppen transpersoner.  

 Mot bakgrund av det huvudsakliga kunskapsintresse som formulerats ovan, berörs 

EU- och Europarättslig författning, samt annan internationell författning, inte närmare. Syftet 

med uppsatsen är inte att studera hur könstillhörighetslagens utformning, tolkning och 

tillämpning förhåller sig till internationell rätt, utan att undersöka vilka normaliteter och ideal 

i fråga om kön som konstrueras och reproduceras genom den hantering av juridiskt kön och 

könsbekräftande underlivskirurgi som lagstiftningen resulterar i, samt vilka konsekvenser 

detta får för gruppen transpersoner.34 

                                                                                                                                                         
normala och andra avvikande. Benämningen avser tillstånd där kroppen inte enkelt kan könsbestämmas utifrån 

denna indelning, och där de kroppsliga egenskaperna skiljer sig från ”normalvariationerna” i en utsträckning som 

gör att tillståndet kan bli föremål för en diagnos. Det har framhållits att indelningen i två biologiska kön inte 

överensstämmer med den variation som i praktiken förekommer, SOU 2017:92, s. 61–63. I 2 § 

könstillhörighetslagen benämns sådana kroppsliga tillstånd ”medfödd avvikelse i könsutvecklingen”. 
33 Det kan poängteras att även personer med intersexvariationer har möjlighet att ansöka om byte av juridiskt kön 

enligt 1 § könstillhörighetslagen. I 1 § 2 st. föreskrivs uttryckligen att ett tidigare byte av juridiskt kön med stöd 

av 2 § inte hindrar en ny ansökan enligt 1 §.  
34 Här kan dock kort noteras att kammarrätten i Göteborg har prövat huruvida den svenska ordningen med krav 

på ett beslut enligt könstillhörighetslagen för att kunna erhålla ett nytt juridiskt kön, är förenlig med rätten till 

privatliv i artikel 8 i Europakonventionen. Domstolen kom fram till att så var fallet, och att den svenska 
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1.3 Kort om teoretiska utgångspunkter 

 

1.3.1 En socialkonstruktivistisk utgångspunkt gällande sambandet mellan kön 
och rätt 

Denna uppsats tar avstamp i en socialkonstruktivistisk syn på rättssystemet som en viktig 

arena där gränserna för kön fortlöpande konstrueras och reproduceras.35 Socialkonstruktivism 

som teoretiskt ramverk bidrar här med viktiga utgångspunkter för analysen av om, och i så 

fall hur, könstillhörighetslagens utformning, tolkning och tillämpning kan anses konstruera 

och reproducera en tvåkönsnorm. Många av de begrepp och koncept som denna uppsats 

bygger på, däribland Spades teori om administrativt våld, måste för att fullt ut förstås ses mot 

bakgrund av den socialkonstruktivistiska teoribildningen. Av denna anledning ges en 

introduktion till detta kunskapsfält i uppsatsen, där fokus ligger på hur kön kan teoretiseras 

som en socialt konstruerad kategori, samt hur vår kunskap om sociala koncept som ”kön” kan 

förstås som präglad av maktstrukturer och av den historiska, kulturella och språkliga kontext 

där konceptet existerar.36   

Socialkonstruktivism är ett mångtydigt begrepp, men grundläggande för denna 

riktning är ett kritiskt förhållningssätt till det omedelbart framträdande, där en djupare analys 

anses kunna blottlägga de bakomliggande och verkligt styrande mekanismerna. Detta synsätt 

gör det möjligt att analysera och ifrågasätta företeelser som annars ofta betraktas som 

naturliga och självklara.37 Genom att försöka demaskera det som vid en första anblick kan te 

sig naturligt och självklart, kan de komplicerade sociala processer som ofta döljer sig där 

bakom blottläggas och studeras.38 Søren Barlebo Wenneberg, som skrivit en bok om den 

socialkonstruktivistiska teoribildningen, menar att socialkonstruktivism existerar i fyra 

former: som kritiskt perspektiv, som sociologisk teori, som kunskapsteori och som 

ontologisk39 ståndpunkt.40 Denna indelning används i den beskrivning av kunskapsfältet som 

presenteras i uppsatsen, även om kategorierna får anses flytande och av främst teoretisk 

betydelse.  

För att ge en bild av relevant socialkonstruktivistisk teoribildning konsulteras, utöver 

Wenneberg, ett verk av Vivien Burr, som också berör socialkonstruktivism som kunskapsfält. 

                                                                                                                                                         
ordningen även var förenlig med övriga artiklar i Europakonventionen, se Kammarrätten i Göteborg, dom 2017-

05-18, mål 5249-16. Frågan tycks inte ha prövats i högsta instans.  
35 Gunnarsson m.fl., 2018, s. 38. Se även Andersson, 2004, s. 30–31 och Burman, 2007, s. 32 och 37. Jfr Butler, 

2004, s. 41.  
36 Se kapitel 2 nedan. 
37 Wenneberg, 2010, s. 10 och 13; Gunnarsson m.fl., 2018, s. 111; Burman, 2007, s. 32; Burr, 2003, s. 2–3.    
38 Wenneberg, 2010, s. 58. 
39 Ontologi kallas den gren inom filosofin som behandlar verklighetens beskaffenhet, Wenneberg, 2010, s. 91. 
40 Wenneberg, 2010, s. 13. 
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Även genusrättsvetenskaplig forskning, annan genusforskning, samt forskning inom 

queerteori41 studeras, detta för att undersöka hur det socialkonstruktivistiska synsättet har 

tillämpats och formulerats i studier som berör konstruktioner av kön, såväl i rätten som inom 

andra sociala institutioner. Rörande den socialkonstruktivistiska synen på kunskap, 

konsulteras även några av Foucaults verk. Den presentation av kunskapsfältet som läggs fram 

i denna uppsats, gör inte anspråk på att utgöra någon fullständig redogörelse för alla 

riktningar inom fältet och de debatter som där råder. Avsikten är endast att bidra med den 

teoretiska bakgrund som krävs för att fullt ut förstå Spades teori, samt att redovisa grunden för 

hur bearbetningen av de frågeställningar som här uppställs genomförs.        

 

1.3.2 Dean Spades teori om administrativt våld 

I denna uppsats anläggs ett teoretiskt ramverk som utarbetats av den amerikanske juristen och 

transaktivisten Dean Spade, i hans studier av vilken roll förvaltningsrättsliga bestämmelser 

spelar i transpersoners utsatthet. Grundläggande för Spades teori om administrativt våld är en 

syn på förvaltningsrättsliga system och deras omgärdande regelverk som viktiga 

normproducenter och fördelare av sårbarhet respektive trygghet mellan samhällsgrupper, där 

transpersoners utsatthet fortlöpande konstrueras och reproduceras.42  

 Spades teori om administrativt våld erbjuder här ett tydligt och konkret ramverk för 

rättsliga studier av strukturell ojämlikhet. De ofta outtalade och rättsligt inbäddade strukturer 

som annars kan vara svåra att både identifiera och definiera, konkretiseras med hjälp av ett 

våldsbegrepp som tar sikte på regleringens funktion och konsekvenser för transpersoners 

livsvillkor. Detta möjliggör synliggörande av hur rättsliga kategoriseringar i fråga om kön 

fungerar som en aktiv och meningsskapande process, där lagstiftningen inte enbart 

kategoriserar det redan existerande, utan även deltar i konstruktionen av kategorierna och 

fyller dem med mening. Ett synliggörande av denna process innebär även att 

kategoriseringarna kan analyseras och ifrågasättas, samt att alternativ till den nuvarande 

ordningen kan diskuteras på ett mer konstruktivt och insiktsfullt sätt. En annan styrka hos 

Spades teori är hans tydliga framåtblickande fokus, där transformering av rätten och 

meningsfull politisk förändring för gruppen transpersoner utgör kärnan i forskningen.                  

                                                 
41 Med queerteori avses en löst sammanhållen teoribildning innefattande olika perspektiv på identiteter, kultur 

och samhälle, vars gemensamma nämnare är ett fokus på föreställningar om normalitet och avvikelse. Särskilt 

normaliseringsprocesser i förhållande till kön, genus och sexualitet, samt konsekvenserna av dessa i form av 

individers självförståelse och levnadsvillkor, har teoretiserats, Ambjörnsson, 2016, s. 47.   
42 Se kapitel 3 där Spades teori presenteras närmare.   
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Teorin används i denna uppsats som ett analysverktyg, där den svenska regleringen 

studeras i syfte att undersöka i vilken utsträckning Spades syn på de förvaltningsrättsliga 

systemens delaktighet i transpersoners utsatthet, kan anses överensstämma med 

könstillhörighetslagens utformning, tolkning, tillämpning och konsekvenser. Teorin erbjuder 

här ett analytiskt ramverk för att studera hur normaliteter och ideal i fråga om kön konstrueras 

och reproduceras i och genom rätten, samt vilka konsekvenser detta får för gruppen 

transpersoner. En sådan analys möjliggör studier av hur rättens kategoriseringar bidrar till att 

fylla konceptet ”kön” med dess innehåll, vilket kan ge fördjupad kunskap rörande rätten som 

inte enbart kategoriserande det redan klart definierade, utan även som meningsskapande och 

normproducerande. Spade har också utarbetat en analysmodell för att utvärdera effektiviteten 

hos föreslagna åtgärder avsedda att förbättra situationen för utsatta grupper. Denna modell 

används i uppsatsen som ett analytiskt verktyg för att utvärdera huruvida regeringens förslag 

till ny könstillhörighetslagstiftning utgör ett alternativ med potential att förbättra 

transpersoners rättsställning i förhållande till nuvarande rättsläge.   

För att definiera Spades teori inom ramen för studien, studeras ett urval av hans 

relativt omfattande forskning. Detta material har valts ut utifrån hur väl teorin om 

administrativt våld kommer till uttryck, samt med hänsyn till relevansen i en svensk kontext.43 

Det bör poängteras att Spade själv inte benämner sina analyser av förvaltningsrättsliga system 

som en sammanhängande teori med ett visst innehåll. En systematisering av hans forskning 

har gjorts för att skapa ett tydligt teoretisk ramverk att anlägga när de frågeställningar som här 

uppställs bearbetas.  

Spade anlägger ofta ett intersektionellt perspektiv när han teoretiserar transpersoners, 

och i viss mån andra gruppers, utsatthet för administrativt våld. En utsatt samhällsposition 

anses då i många fall härröra från olika sammanstrålande maktstrukturer, vars 

marginaliserande verkan sker samtidigt på ett integrerat sätt, varför strukturerna måste 

teoretiseras gemensamt. Exempel på sådana maktstrukturer är cisnormativitet44, rasism och 

ekonomisk ojämlikhet.45 I denna uppsats finns en medvetenhet kring att skadliga strukturer 

som drabbar transpersoner slår hårdast mot de individer inom gruppen som samtidigt intar 

                                                 
43 Spade, som är verksam i USA, skriver ex. en hel del om hur transpersoner påverkas av de hårdare krav på 

identitetshandlingar som uppställts genom USA:s ”war on terror”, samt om hur den privata sjukförsäkringen 

försvårar tillgången till könsbekräftande vård, vilket inte har särskilt stor relevans i en svensk kontext. 
44 Detta begrepp definieras nedan i avsnitt 1.5.4. 
45 Se ex. Spade, 2003, s. 36; Spade, 2007, s. 245; Spade, 2009, s. 368 och 372–373; Spade, 2013. 

Intersektionalitetsbegreppet myntades från början av Kimberlé Crenshaw, se Crenshaw, 1991. 



15 

 

utsatta positioner inom flera olika maktstrukturer, men i övrigt kommer det intersektionella 

teoretiska ramverket inte att anläggas specifikt.46 

  

1.4 Metod och material 

För att undersöka gällande svensk rätt rörande byte av juridiskt kön och könsbekräftande 

underlivskirurgi, systematiseras och tolkas relevanta lagregler, förarbeten och rättsfall. Svensk 

juridisk litteratur saknas på detta område, då den svenska rättsvetenskapliga forskningen inte 

närmare berört könstillhörighetslagens bestämmelser.47 Källor av detta slag återfinns därmed 

inte i uppsatsen. Gällande rätt kan beskrivas som det resultat som nås genom att följa 

vedertagna regler för juridisk argumentation.48 När det rör sig om undersökningar avseende 

gällande rätt, får dessa vedertagna regler förstås som synonymt med vad som brukar 

benämnas rättskälleläran (se vidare om detta begrepp nedan).49 Med systematisering avses 

här att det rättsliga materialet analyseras och placeras i dess rättsliga sammanhang. Genom att 

systematisera rätten kan relationen mellan rättsregler undersökas, vilket kan erbjuda närmare 

förklaringar till vissa rättsliga förhållanden.50  

Rättskälleläran som medel för att undersöka gällande rätt, får förstås som ett begrepp 

betecknande en mer eller mindre allmän uppfattning inom den juridiska professionen rörande 

vilka källor som ska, bör och kan användas för att uttolka gällande rätt, det vill säga vilka 

kunskapskällor som utgör rättskällor. Även frågor som berör hur tolkningen bör ske, 

exempelvis den grad av auktoritet som bör tillmätas respektive rättskälla, kan hänföras till 

rättskälleläran. 51  Traditionellt har de mest vedertagna rättskällorna ansetts vara lagregler, 

förarbeten till dessa, rättspraxis samt juridisk litteratur. 52  Claes Sandgren och Eva-Maria 

Svensson betonar dock att rättskälleläran är ett begrepp med ett svårbestämt innehåll, där den 

betydelse som läggs i begreppet kan variera beroende på i vilket sammanhang, av vem och i 

vilket syfte läran tillämpas. 53  Det har framhållits att den rättsvetenskapligt godtagbara 

argumentationen inte är bunden till rättskälleläran och uppgiften att uttolka gällande rätt på 

samma sätt som den juridiska praktiken. Rättsvetenskapen problematiserar ofta rådande 

                                                 
46 För en diskussion kring särskilt utsatta individer bland personer som är i behov av könsbekräftande vård, se 

Socialstyrelsen, 2015, s. 23. Här nämns bl.a. hemlösa, papperslösa och intagna inom kriminalvården. Se även 

SOU 2017:92, s. 254–278 för ett kapitel om ”transpersoner med särskilda erfarenheter”.     
47 Det kan förtydligas att examensuppsatser bortses ifrån.  
48 Sandgren, 2009, s. 120. 
49 Se Sandgren, 2009, s. 118. Jfr Strömholm, 1996, s. 471.   
50 Sandgren, 2009, s. 104 och 106. 
51 Se Svensson, 2014, s. 220–221, i de delar där det hon benämner ”normativ rättskällelära” berörs; Kleineman, 

2013, s. 28; Strömholm, 1996, s. 318.  
52 Se Kleineman, 2013, s. 21 och 28; Jareborg, 2004, s. 8. Jfr Sandgren, 2009, s. 120. 
53 Sandgren, 2009, s. 120; Svensson, 2014, s. 220–221.   
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rättsläge och analyserar alternativa lösningar, där denna sistnämnda analys kan uppvisa större 

eller mindre förankring i rättskällorna.54  

Sandgren noterar även att det numera inom rättsvetenskapen finns en tendens att röra 

sig bort från begreppet ”rättskällor”, och synen på dessa som hierarkiskt ordnade, till förmån 

för begrepp som ”rättskällematerial” och ”rättskällefaktorer”, där tolkning snarare betraktas 

som en sammanvägning av relevant material än något som görs utifrån en hierarkisk 

indelning av källorna.55 Rättssystemet framstår vidare enligt Sandgren som öppet mot det 

omgivande samhället, där dess innehåll inte är statiskt och bestämt utan präglat av samhällelig 

debatt och det rådande samhällsklimatet.56  

Svensson framhåller att det inom rättsvetenskapen är möjligt att förhålla sig kritisk till 

rättskälleläran, exempelvis genom att ifrågasätta begränsningen till vissa källor, deras 

inbördes hierarki och den beskrivning av verkligheten som utgör utgångspunkten för det i 

dessa källor förordade sättet att lösa ett visst rättsligt problem på.57 Hon ifrågasätter även den 

traditionella uppfattningen att det är möjligt att först genomföra en objektiv, värderingsfri 

beskrivning av gällande rätt, för att därefter föra en värderingsbaserad argumentation med 

kritik och förslag till förbättringar. I stället betonas hur uttalanden om vad rätten är alltid 

bygger på en process där aktiva subjekt i en viss kontext tolkar det rättsliga materialet, och 

genom kommunikation och praktik ger uttryck för mer eller mindre allmänt hållna 

föreställningar om vad rätten är. Denna process präglas enligt Svensson av såväl 

systeminterna som externa kunskapsfaktorer.58  

Sandgrens och Svenssons förståelse av rättssystemet som öppet mot det omgivande 

samhället och präglat av den samhällskontext där systemet existerar, läggs i denna uppsats till 

grund för den socialkonstruktivistiska analysen av hur normaliteter och ideal i fråga om kön 

både konstrueras och reproduceras i rätten. Det förutsätts då att samhälleliga föreställningar 

om kön påverkar rättens utformning, tolkning och tillämpning, samtidigt som rättens 

                                                 
54 Sandgren, 2009, s. 124 och 197; Svensson, 2014, s. 219–220. Jfr Jareborg, 2004, s. 4 och Kleineman, 2013, s. 

39, som dock tycks företräda en mer traditionellt rättsdogmatisk syn på argumentationens bundenhet till 

rättskällorna.  
55 Sandgren, 2009, s. 123. 
56 Sandgren, 2009, s. 125. Dock Strömholm, 1996, s. 474–475 som inte tycks dela denna syn på rättssystemet. 
57 Svensson, 2014, s. 223. 
58 Svensson, 2014, s. 213–214 och 225–226. Svensson föreslår här även ett utmönstrande av begreppen de lege 

lata och de lege ferenda, till förmån för ett nytt begrepp, de lege interpretata (rätten som den har 

uttolkats/uttolkas). Detta begrepp anser Svensson bättre speglar den alltmer utbredda synen på kunskap som 

kontextuell och socialt konstruerad. Hon poängterar att så länge tolkningar av rätten görs med transparens 

avseende kunskapskällor och utgångspunkter, finns ingen risk för att detta skulle medföra ett läge där vilken 

tolkning som helst skulle vara gångbar. Se dock Kleineman, 2013, s. 24, som inte tycks finna distinktionen de 

lege lata/de lege ferenda problematisk. 
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kategoriseringar i fråga om kön även kan inverka på samhälleliga föreställningar genom 

rättssystemets normerande och meningsskapande funktion.   

Den viktigaste ansatsen för denna uppsats är att analysera hur normer rörande kön 

konstrueras och reproduceras genom utformningen, tolkningen och tillämpningen av 

könstillhörighetslagens bestämmelser, samt vilka konsekvenser detta får för gruppen 

transpersoner. Att undersöka gällande rätt är därmed inget självändamål i uppsatsen, vilket 

påverkar det material som används. Studien är inte begränsad till kunskapskällor som utgör 

traditionella rättskällor. Snarare undersöks alla de källor som kan ge ledning rörande hur de 

aktuella bestämmelserna är utformade, vilka grundantaganden rörande kön som ligger till 

grund för denna utformning, hur bestämmelserna tolkas och tillämpas i praktiken, samt vilka 

konsekvenser deras utformning, tolkning och tillämpning får för gruppen transpersoner 

genom de krav som uppställs i processen för att få tillgång till könstillhörighetslagens 

åtgärder, och genom de normer som där konstrueras och reproduceras.   

Undersökningen av bestämmelsernas utformning utgår avseende juridiskt kön från 1 § 

könstillhörighetslagen, och avseende könsbekräftande underlivskirurgi från 4–4a §§ i samma 

lag. Därutöver studeras lagstiftning som berör folkbokföring, samt propositioner och 

offentliga utredningar där det svenska folkbokföringssystemet berörs. Detta görs i syfte att 

undersöka var juridiskt kön framgår, hur och när det fastställs, samt hur denna typ av 

information används och vilken samhällelig betydelse den har. Även en förordning som styr 

Socialstyrelsens verksamhet studeras, i syfte att undersöka vilket myndighetsorgan som 

prövar ansökningar enligt könstillhörighetslagen i första instans. När bestämmelserna rörande 

underlivskirurgi behandlas, berörs även relevanta regler i steriliseringslagen (1975:580) 

(steriliseringslagen). Allt detta kan anses bidra till att placera bestämmelserna i deras rättsliga 

sammanhang och redogöra för deras relation till varandra och till andra viktiga bestämmelser 

på området, det vill säga till att systematisera det rättsliga materialet. Vidare studeras 

information från Socialstyrelsens hemsida för att få närmare inblick i den process som 

tillämpas i ärenden enligt könstillhörighetslagen. 

För att analysera vilka grundantaganden rörande kön som kan tänkas ligga bakom 

kriteriernas ursprungliga och nuvarande utformning, samt för att undersöka vilka av dessa 

antaganden som tycks ha bestått från könstillhörighetslagens ikraftträdande fram till i dag, 

studeras den proposition som låg till grund för lagens instiftande samt propositioner som 

publicerats i samband med senare lagändringar. Jan Kleineman framhåller att det i dag råder 

en debatt kring vilken vikt som bör tillmätas propositionsuttalanden som rättskälla. Det 

poängteras att riksdagen endast formellt antagit själva lagreglerna, och inte de 
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förarbetsuttalanden som i regeringens namn förespråkar vissa tolkningsramar för dessa 

regler. 59  Eva-Maria Svensson beskriver hur förarbeten, i stället för att användas som 

tolkningsunderlag för lagregler, kan studeras i syfte att synliggöra och ifrågasätta de 

utgångspunkter som ligger till grund för den verklighetsbeskrivning som där kommer till 

uttryck.60 I uppsatsen används propositioner främst i det syfte som Svensson här beskriver, 

med iakttagande av viss försiktighet rörande uttalandenas status som auktoritativ rättskälla. 

Betänkanden används i uppsatsen främst för att kontextualisera bestämmelserna och förstå det 

sammanhang i vilket de förekommer, där dessa källor erbjuder information om hur den 

praktiska processen för att få tillgång till åtgärder enligt könstillhörighetslagen går till, samt 

hur transpersoners livssituation kan förstås mot bakgrund av denna process.  

Svensson poängterar även att annan typ av kunskap än rättskällor ofta är nödvändig 

för att kunna värdera rättskällorna i sig, och ta ställning till om de för givet tagna ståndpunkter 

som dessa bygger på kan anses innebära att vissa intressen gynnas medan andra missgynnas.61 

I denna uppsats får det anses nödvändigt att studera den kontext i vilken 

könstillhörighetslagens bestämmelser aktualiseras. Denna kunskap krävs för att kunna 

analysera vilka konsekvenser bestämmelsernas utformning, tolkning och tillämpning får för 

den process som transpersoner måste genomgå för att få tillgång till byte av juridiskt kön och 

könsbekräftande underlivskirurgi. Denna process styr den faktiska tillgången till de aktuella 

åtgärderna, och mycket tyder på att processen får stora konsekvenser för transpersoners 

livssituation, varför den måste förstås på ett djupare plan för att konsekvenserna av 

lagstiftningen ska kunna analyseras. 

Avseende de aktuella bestämmelsernas tolkning och tillämpning studeras därför även 

icke-bindande rekommendationer från Socialstyrelsens rättsliga råd, det organ inom 

Socialstyrelsen som prövar ansökningar enligt könstillhörighetslagen i första instans. Dessa 

rekommendationer riktar sig till de utredningsteam som uttalar sig i det medicinska 

beslutsunderlag som i praktiken måste presenteras i samband med ansökan om tillstånd till 

åtgärder enligt könstillhörighetslagen. Detta material används för att nå kunskap om hur 

könstillhörighetslagens bestämmelser tolkas och tillämpas av det myndighetsorgan som ålagts 

ansvaret att avgöra ärenden enligt könstillhörighetslagen i första instans, samt vilka 

konsekvenser detta får för processen som helhet. Även om rådets beslut kan överklagas, utgör 

denna första prövning ett moment i processen som först måste gås igenom, och mycket tyder 

                                                 
59 Kleineman, 2013, s. 28. 
60 Svensson, 2014, s. 223. 
61 Svensson, 2014, s. 224. 
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på att rådets krav på beslutsunderlaget får stora konsekvenser för processen som helhet (se 

avsnitt 5.4 nedan). För att undersöka vilka ytterligare ramar som utredningsteamen har att 

förhålla sig till när de producerar viktiga delar av det juridiska beslutsunderlaget, studeras 

även ett icke-bindande kunskapsstöd från Socialstyrelsen. Dessa båda källor utgör inte 

rättskällor, men är av stor betydelse för vilka transpersoner som beviljas åtgärder enligt 

könstillhörighetslagen, samt för enskildas upplevelser av processen, då de ligger till grund för 

den medicinska utredning som i praktiken krävs för att uppfylla lagens kriterier.   

Vidare analyseras i uppsatsen en dom från kammarrätten i Stockholm. Det saknas 

prejudicerande rättsfall där de aktuella lagreglerna i könstillhörighetslagen prövas materiellt. 

Det studerade kammarrättsfallet utgör, efter en sökning på ”könstillhörighet” i 

rättsfallsregistren hos rättsdatabaserna Zeteo och Karnov, det enda fall som återfunnits där 

högre rätt gör en materiell prövning av könstillhörighetslagens bestämmelser. I fallet prövas 

kriterierna i 1 § könstillhörighetslagen. Analysen av detta kammarrättsfall görs inte i syfte att 

undersöka gällande rätt, utan för att exemplifiera de rättsliga diskussioner och överväganden 

som den aktuella lagstiftningen kan ge upphov till vid en rättslig prövning, och vilka faktorer 

domstolen fäster vikt vid när kriterierna i 1 § prövas. De argument, ställningstaganden och 

motiveringar som förs fram i rättsfallet, analyseras utifrån hur kön konstrueras genom de 

uttalade och icke uttalade utgångspunkter rörande kön som där framträder och måste 

navigeras. 

Ett centralt begrepp inom den socialkonstruktivistiska teoribildningen är diskurs. Åsa 

Gunnarsson m.fl. har beskrivit detta begrepp som åsyftande ett visst sätt att tala om och förstå 

omvärlden på. Diskurser produceras och reproduceras i realtid genom sociala processer, där 

de också befinner sig i ständig utveckling. I diskursen uppställs gränser för tänkandet, där vad 

som kan tänkas och hur begränsas.62 Claes Sandgren beskriver begreppet diskurs som en 

”reglerad samtalsordning”, bestående av en uppsättning muntliga eller nedskrivna utsagor 

samt mer eller mindre uttalade regler för vad som kan sägas eller skrivas i en viss social 

kontext. En diskurs handlar enligt Sandgren mycket om underförstådda ramar inom det 

aktuella sociala sammanhanget, och vem som tillskrivs makten att påverka dessa ramar. 

Särskilt makten över språket är avgörande, då språket i viss mån anses konstruera det som 

benämns (se vidare om diskursbegreppet nedan i avsnitt 2.2).63  

Denna uppsats gör inte anspråk på att utföra någon fullständig diskursanalys av det 

material som studeras. Däremot hämtas inspiration till analysen från den syn på kunskap och 

                                                 
62 Gunnarsson m.fl., 2018, s. 54.  
63 Sandgren, 2009, s. 192–193.   
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språk som kommer till uttryck genom diskursbegreppet. Detta sker främst genom att stor vikt 

läggs vid hur kön konstrueras genom språket i utformningen, tolkningen och tillämpningen av 

de aktuella bestämmelserna, samt vilka uttalade och icke uttalade utgångspunkter rörande kön 

som kan tänkas ligga till grund för vad som i dessa sammanhang kan tänkas, sägas och 

skrivas. 

För att ge en bild av hur transpersoner upplever och påverkas av processen för att 

beviljas byte av juridiskt kön och få tillgång till könsbekräftande underlivskirurgi, konsulteras 

betänkanden som berör transpersoners situation, en rapport som tagits fram av 

intresseorganisationen Transgender Europe, en avhandling som baseras på transpersoners 

egna berättelser, en debattartikel där en läkarstudent med transerfarenhet beskriver sin syn på 

processen, samt kvalitativa intervjustudier publicerade i vetenskapliga tidskrifter, där 

transpersoners beskrivningar av processen presenteras och analyseras. Visst material från 

Socialstyrelsen används också i denna del av uppsatsen. De källor som i detta syfte studeras, 

har valts ut utifrån kriteriet att utredningsprocessen för byte av juridiskt kön och tillgång till 

könsbekräftande underlivskirurgi ska beröras med utgångspunkt i transpersoners upplevelser, 

samt att det ska röra sig om information som tagits fram i en svensk kontext. Även 

publiceringstidpunkten har beaktats, där nyare material getts företräde.  

Information om hur transpersoner upplever den utredningsprocess som 

könstillhörighetslagens utformning, tolkning och tillämpning resulterar i, får anses nödvändig 

för att kunna genomföra en kunskapsgrundad analys av vilka konsekvenser dagens rättsläge 

får för transpersoner. Dessa konsekvenser kan tänkas inträda både i form av direkta 

upplevelser kopplade till utredningsprocessen, och genom att samhälleliga normer som 

särskilt drabbar denna grupp legitimeras och upprätthålls. Mot denna bakgrund analyseras 

huruvida dagens rättsläge kan anses konstruera kön på ett sätt som får så skadliga 

konsekvenser för transpersoner att detta kan betraktas som en form av administrativt våld. 

För att analysera huruvida regeringens förslag till ny könstillhörighetslagstiftning kan 

anses utgöra ett alternativ med potential att förbättra transpersoners rättsställning i förhållande 

till nuvarande rättsläge, studeras den lagrådsremiss som överlämnats till lagrådet. De två 

departementspromemorior som lagförslaget bygger på studeras inte närmare här, då det är 

förslaget i lagrådsremissen som regeringen formulerat och vill genomföra. Regeringens 

förslag bygger självklart till stor del på promemoriorna, men överensstämmelsen är inte 

fullständig. Huvuddragen i de förslag som presenteras i lagrådsremissen, sammanställs och 

analyseras inledningsvis utifrån deras potential att förbättra rättsställningen för gruppen 

transpersoner som helhet, i förhållande till nuvarande rättsläge. Vad som framkommit i 
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uppsatsen rörande konsekvenserna av nuvarande rättsläge, används då som utgångspunkt för 

bedömningen av lagförslagets potential att förbättra gruppens rättsställning.  

Därefter analyseras lagförslaget utifrån Dean Spades modell för utvärdering av 

föreslagna åtgärder som syftar till att förbättra situationen för utsatta grupper. Denna modell 

används då som ett ramverk för analysen, där vissa frågor utpekas som särskilt viktiga att 

överväga när sådana åtgärders lämplighet ska bedömas. Bland annat ska åtgärdernas 

konsekvenser för de mest marginaliserade inom den berörda gruppen analyseras särskilt. För 

att undersöka vilka individer inom gruppen som kan anses särskilt utsatta, studeras ett 

betänkande samt material från intresseorganisationer som berör transpersoners situation. De 

föreslagna åtgärderna ska enligt analysmodellen även analyseras utifrån hur väl de stämmer 

överens med gruppens större vision av hur samhället, eller det aktuella systemet, bör 

utformas.64  För att nå kunskap om hur denna vision kan tänkas se ut, studeras krav på 

förändring som formulerats inom intresseorganisationer med fokus på transpersoners 

situation.         

           

1.5 Terminologi 

 

1.5.1 Kön eller genus? 

I denna uppsats används begreppet kön i en rad olika sammanhang. Med kön åsyftas här den 

socialt konstruerade kategori som delar in människor i grupperna ”kvinnor” och ”män” utifrån 

de fysiska egenskaper som kopplas till kön och kategoriseras som kvinnliga eller manliga 

(främst könsorgan, könskromosomer, könskörtlar65 och hormonnivåer), och som även medför 

förväntningar på vissa egenskaper, beteenden och könsuttryck. 66  Ofta görs i akademiska 

sammanhang åtskillnad mellan begreppen kön och genus. Det svenska genusbegreppet är en 

översättning av engelskans gender, som på 1960-talet började användas av psykiatern Robert 

Stoller för att göra åtskillnad mellan transpersoners könsidentitet (betraktades som genus) och 

anatomi (betraktades som kön).67 Genusbegreppet togs därefter upp av feministisk forskning, 

där innebörden vidgades till att innefatta kulturella, och därmed föränderliga, föreställningar 

om kön. Dessa föreställningar om kön kunde då särskiljas från biologiska egenskaper, vilka 

ansågs naturliga och statiska.68  

                                                 
64 Analysmodellen presenteras närmare i avsnitt 3.3 nedan. 
65 Med könskörtlar avses äggstockar och testiklar, Ds 2018:11, s. 28. 
66 Jfr SOU 2017:92, s. 62; Darj och Nathorst-Böös, 2008, s. 2; Andersson, 2004, s. 26.  
67 Gunnarsson m.fl., 2018, s. 54; Carlson, 2001, s. 19–20. 
68 Gunnarsson m.fl., 2018, s. 54; Andersson, 2004, s. 23; Ambjörnsson, 2016, s. 92; Rosenberg, 2005, s. 23; 

Carlson, 2001, s. 18–19.       
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I dagens svenska genusforskning råder ingen konsensus rörande hur genusbegreppet 

ska förstås. Det kan användas för att beteckna motsatsen till ett biologiskt grundat 

könsbegrepp, som ett begrepp där både biologiska och sociala aspekter av kön ingår, eller för 

att betona att alla våra förståelser av och föreställningar om kön är socialt konstruerade. De 

flesta genusforskare kan dock i dag ansluta sig till en grundläggande syn på genus som något 

som görs och skapas. 69  Inom det genusrättsvetenskapliga fältet har det anförts att 

genusbegreppet lämpar sig väl för analyser av hur rätten konstruerar kön, medan 

könsbegreppet ligger närmare till hands när det som redogörs för är konkret rättstillämpning 

och dess effekter för enskilda. Här görs alltså en distinktion mellan kön/genus baserat på om 

begreppet är avsett att användas som analysverktyg eller för att beskriva faktiska 

förhållanden. Strukturer och maktrelationer kopplade till könskategorier, har ansetts lättare att 

inordna under genusbegreppet.70 På senare tid har dock fler forskare börjat använda begreppet 

kön i stället för genus, för att betona vikten av praktiska livsvillkor och erfarenheter för 

förståelsen av människan som könad varelse. Begreppet kön används då även i analytisk 

bemärkelse, och ger då, precis som genusbegreppet, uttryck för något som görs och skapas. 

Både kön och genus används därmed i forskningssammanhang för att beskriva något som 

anses socialt och kulturellt konstruerat. Återgången till könsbegreppet speglar då en ambition 

att ytterligare betona individuella och konkreta upplevelser av att vara en könad varelse.71  

I denna uppsats studeras ett rättsområde som kan anses reglera de socialt konstruerade 

gränserna för kön, vilket skulle kunna teoretiseras med hjälp av genusbegreppet. Men 

könstillhörighetslagens kategoriseringar har även mycket stor praktisk betydelse för 

transpersoner, och är på många sätt avgörande för gruppens livsvillkor. Vidare ingriper 

lagstiftningen på detta område på ett mycket påtagligt sätt i könade kroppar, genom 

begränsningar rörande tillåtna kirurgiska förändringar av dessa. Mycket tyder även på att det 

sätt på vilket kroppar presenteras och förstås som en del av en persons könsuttryck, tillmäts 

stor betydelse i de könsidentitetsutredningar som föregår byte av juridiskt kön.72 Mot denna 

bakgrund får det anses svårt att särskilja förkroppsligade och praktiska erfarenheter kopplade 

till könstillhörighetslagens bestämmelser, från den process där könskategorier fortlöpande 

konstrueras och reproduceras i och genom rätten. Utifrån en socialkonstruktivistisk syn på 

                                                 
69 Gunnarsson m.fl., 2018, s. 54–55 och 57. 
70 Gunnarsson m.fl., 2018, s. 55 och 59-60.  
71 Gunnarsson m.fl., 2018, s. 57 och 59. Jfr Carlson, 2001, s. 9. Ett exempel på ett sådant angreppssätt är Ulrika 

Anderssons användning av könsbegreppet i sin avhandling om straffrättsligt skydd mot sexuella övergrepp och 

rättsliga konstruktioner av kön, kropp och sexualitet på detta område, se Andersson, 2004, s. 26–27. 
72 Se SOU 2017:92, s. 595, 609–610, 614 och 637; Linander m.fl., 2017a, s. 13–14; Socialstyrelsens rättsliga råd, 

2017. 
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kön som en kulturellt präglad kategori, får det även i övrigt anses svårt att göra någon tydlig 

åtskillnad mellan det kroppsliga/materiella och det sociala/kulturella i fråga om kön.  

I uppsatsen används därför fortsättningsvis begreppet kön, vilket då innefattar såväl 

materiella som kulturella aspekter av att vara en könad varelse. Detta val görs mot bakgrund 

av att det förkroppsligade och det kulturella på detta område, i enlighet med vad som ovan 

nämnts, får anses sammanvävt, samt för att tydligt markera att kön som kategori inte är något 

statiskt och av naturen givet, utan föränderligt och kulturellt präglat.73   

 

1.5.2 Tvåkönsnormen, heteronormativitet, binärt/linjärt kön och cisperson 

Ett annat begrepp som är centralt för denna uppsats är tvåkönsnormen. Med tvåkönsnormen 

avses den samhälleliga norm som innebär att det endast finns två kön och att alla människor 

tillhör endast ett av dessa baserat på deras antagna reproduktiva förmåga (deras anatomi). 

Tvåkönsnormen bygger därmed på en binär könsuppfattning, där en person fullt ut och genom 

hela sitt livslopp betraktas som antingen kvinna eller man, och där det inte anses möjligt att 

existera mellan, inom båda eller bortom dessa kategorier. I tvåkönsnormen ingår även ett 

antagande om att denna fysiologiskt bestämda könstillhörighet medför vissa egenskaper som 

skiljer sig väsentligt från egenskaper hos ”det andra könet”, samt en uppfattning om att 

relationen mellan de två könen även i övrigt ser ut på ett visst sätt. Tvåkönsnormen är 

grundläggande för och genomsyrar hela vårt tankesätt kring kön. Den är strukturellt inbyggd i 

samhällets sociala institutioner och funktioner.74 

 Tvåkönsnormen kan sägas utgöra en del av det normsystem som brukar kallas 

heteronormativitet. Med heteronormativitet avses den större samhällsstruktur där 

heterosexualitet ständigt uppvärderas, och som bygger på antagandet att alla människor är 

antingen kvinna eller man och att dessa ”motsatta kön” attraheras av varandra. Detta innebär 

även att det som faller utanför normen konstrueras som avvikande.75 Queerteoretikern Judith 

Butler har utformat ett teoretiskt ramverk som benämns den heterosexuella matrisen för att 

förklara hur detta normsystem opererar. Inom den heterosexuella matrisen förutsätts genus76, 

sexualitet och begär sammanhänga på ett visst ”stabilt” sätt, där kroppar och identiteter för att 

bli kulturellt begripliga måste positionera sig i förhållande till den obligatoriska 

                                                 
73 Jfr Andersson, 2004, s. 26–27.  
74 Nationella sekretariatet för genusforskning, 2016, [https://www.genus.se/ord/binartlinjart-kon/], Hämtad 2018-

10-09; SOU 2014:91, s. 52 och 60–61; RFSL, 14 oktober 2015, [https://www.rfsl.se/hbtq-

fakta/hbtq/begreppsordlista/], Hämtad 2018-10-09; Darj och Nathorst-Böös, 2008, s. 3.  
75 SOU 2014:91, s. 52; Rosenberg, 2005, s. 11; Darj, Nathorst-Böös och Jarl-Åberg, 2011, s. 14–15.  
76 Butler använder begreppet genus på samma sätt som begreppet kön används i denna uppsats, dvs. som en 

samlande beteckning för såväl förkroppsligade som kulturella aspekter av kön, där dessa inte anses kunna 

särskiljas.  
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heterosexualitet där två tydliga könskategorier (kvinna/man respektive kvinnligt/manligt) 

konstrueras som varandras motsatser och förväntas begära varandra.77  

Utifrån tvåkönsnormen skapas ett ideal om linjärt kön, vilket syftar på det förhållandet 

att alla aspekter av en persons kön, så som anatomi, juridiskt kön, könsidentitet och 

könsuttryck, enkelt kan inordnas under en och samma kategori i det könsbinära systemet, där 

de förblir oföränderliga livet ut. En person vars alla könsaspekter följer denna linjära 

uppdelning brukar benämnas cisperson.78 Begreppet tvåkönsnormen används i denna uppsats 

i vid mening, som ett sammanfattande begrepp för den binära könsuppfattningen, 

heteronormativitet, idealet om linjärt kön och det hierarkiska värdesystem som kan beskrivas 

med termen cisnormativitet (se nedan under 1.5.4 där detta begrepp definieras). 79  Det 

förekommer dock även att de enskilda elementen i tvåkönsnormen lyfts fram särskilt för att 

tydliggöra vissa slutsatser i analysen.       

 

1.5.3 Begreppet transpersoner  

Begreppet transpersoner är en paraplyterm avsedd att innefatta personer med erfarenheter av 

att på olika sätt överskrida de samhälleliga normer och förväntningar rörande kön som 

redogjorts för ovan. Gemensamt för gruppen är att det juridiska kön som tilldelades vid 

födseln och baserades på kroppens anatomi, inte alls, inte fullt ut, eller inte alltid speglar 

personernas könsidentitet, och/eller att deras könsuttryck inte ligger i linje med de 

förväntningar och normer som är kopplade till detta juridiska kön.80  

I begreppet transpersoner innefattas exempelvis personer vars könsidentitet inrymmer 

båda de binära könskategorierna kvinna och man, personer vars könsidentitet ligger 

någonstans mellan de binära kategorierna, samt personer med en könsidentitet bortom de 

binära könen. Ett samlingsbegrepp för dessa könsidentiteter är ickebinära, men personer inom 

gruppen kan även identifiera sig som exempelvis bigender, intergender och genderqueer.81 

Transpersoner som identifierar sig som antingen kvinna eller man har däremot en binär 

                                                 
77 Butler, 2006, s. 150 och 184–185. Se även Rosenberg, 2005, s. 10–11 och Ambjörnsson, 2016, s. 94–95.  
78 Nationella sekretariatet för genusforskning, 2016, [https://www.genus.se/ord/binartlinjart-kon/], Hämtad 2018-

10-09; Alm m.fl., 2016, s. 62–63; Ambjörnsson, 2016, s. 96; Linander m.fl., 2017a, s. 4; SOU 2017:92, s. 62. 

Begreppet linjärt kön formulerades ursprungligen av Signe Bremer i hennes avhandling från 2011 som 

publicerades i ny upplaga 2017, se Bremer, 2017, s. 214. Cis är latin och betyder ”på samma sida”, Darj och 

Nathorst-Böös, 2008, s. 2.  
79 Jfr Ambjörnsson, 2016, s. 157, som också tycks använda en vid definition av tvåkönsnormen.  
80 Prop. 2012/13:107, s. 8; Ds 2018:17, s. 33; Nationella sekretariatet för genusforskning, 2016, 

[https://www.genus.se/ord/transpersontrans/], Hämtad 2018-10-08; RFSL Ungdom, 11 augusti 2017, 

[http://www.transformering.se/vad-ar-trans], Hämtad 2018-10-08; SOU 2015:103, s. 169; Spade, 2015, s. 21; 

SOU 2017:92, s. 65. Trans är latin och betyder ”överskrida”, Darj och Nathorst-Böös, 2008, s. 3.    
81 RFSL Ungdom, 11 augusti 2017, [http://www.transformering.se/vad-ar-trans], Hämtad 2018-10-08. 
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könsidentitet, och kallas ofta transsexuella.82  En transsexuell person identifierar sig som 

tillhörande ett av de två binära könen utifrån tvåkönsnormen, men tilldelades det andra av 

dessa två kön vid födseln.83 Slutligen kan till gruppen transpersoner även hänföras personer 

som inte tycker att det är betydelsefullt att definiera sig i fråga om kön, eller som av andra 

anledningar inte vill eller kan göra det (exempelvis agender, neutrois, nongender).84      

Somliga forskare väljer att i stället för samlingsbegreppet transpersoner använda 

”personer med transerfarenheter”; detta för att flytta fokus från definierade identiteter till 

erfarenheter av att överskrida den samhälleliga normen om linjärt kön.85 Generellt ser jag 

positivt på en sådan begreppsutveckling. En viktig del i denna uppsats är dock att avgränsa 

den grupp som berörs av könstillhörighetslagens regler. De senaste offentliga publikationerna 

som behandlar könstillhörighetslagen, använder alla begreppet transpersoner.86 Mot denna 

bakgrund får det inom ramen för uppsatsen anses tydligare att använda detta, i rättsliga 

sammanhang, mer etablerade begrepp. Det är dock viktigt att poängtera att begreppets 

användning i denna uppsats inte säger något om individers egendefinierade könsidentitet som 

tillhörande gruppen transpersoner. Individer som skulle räknas till gruppen enligt den 

definition som presenteras här, vill inte alltid förknippas med detta begrepp.87 Begreppet avser 

här endast den grupp som berörs av könstillhörighetslagens regler, och säger ingenting om 

dessa individers egen syn på tillhörighet till gruppen transpersoner, vilket är viktigt att ha i 

åtanke genom uppsatsen. Det kan även tydliggöras att begreppet inte förekommer uttryckligen 

i lagtexten. 

 

                                                 
82 SOU 2017:92, s. 61. Här berörs transsexualism med avseende på självdefinierad könsidentitet, men 

transsexualism är även en medicinsk diagnos, se vidare under avsnitt 5.5 nedan.   
83 SOU 2017:92, s. 66. Det kan poängteras att transsexualism, trots det något förvirrande namnet, inte har något 

med sexuell läggning att göra, prop. 2011/12:142, s. 15.  
84 RFSL Ungdom, 11 augusti 2017, [http://www.transformering.se/vad-ar-trans], Hämtad 2018-10-08. Även 

personer som använder kläder eller andra attribut som brukar förknippas med ett annat kön än det personen 

identifierar sig med (crossdresser, transvestit) kan innefattas i gruppen transpersoner, men de berörs vanligen 

inte av könstillhörighetslagens bestämmelser då det i regel inte blir aktuellt med byte av juridiskt kön eller 

underlivskirurgi, SOU 2017:92, s. 64; Darj och Nathorst-Böös, 2008, s. 3; RFSL Ungdom, 11 augusti 2017, 

[http://www.transformering.se/vad-ar-trans], Hämtad 2018-10-08. Även personer som utövar drag, dvs. 

överdriver könskodade attribut i syfte att underhålla och/eller bedriva könsaktivism, innefattas ibland i begreppet 

transpersoner, SOU 2017:92, s. 64, men inte i den definition av begreppet som används i uppsatsen.  
85 Linander m.fl., 2017a, s. 4.  
86 Se SOU 2017:92; Ds 2018:11, s. 29; Ds 2018:17, s. 33; Lagrådsremiss, 2018, s. 32. I SOU 2017:92, s. 65, där 

begreppet transpersoner förklaras, har dock rubriken formulerats som ”Transpersoner och personer med 

transerfarenhet eller transbakgrund”.  
87 Jfr Bremer, 2017, s. 18.  
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1.5.4 Cisnormativitet 

Tvåkönsnormen, och det därmed sammanhängande idealet om linjärt kön, innebär att 

transpersoner, deras könsidentiteter och könsuttryck konstrueras som avvikande. 88  Det 

slentrianmässiga antagandet att alla personer följer idealet om linjärt kön, brukar benämnas 

cisnormativitet.89 Detta begrepp riktar uppmärksamheten från de normbrytande individerna 

till den underliggande maktstruktur som genom hierarkiskt kodade kategoriseringar 

(”naturlig”, ”normal”, ”önskvärd”, ”frisk” – cis, respektive ”onaturlig”, ”onormal”, 

”opassande”, ”patologisk” – trans), utgör grunden för hur kön och kropp uppfattas och 

värderas. På detta sätt konstrueras det som avviker från normen som problematiskt och 

hierarkiskt underordnat. 90  I denna uppsats används som tidigare nämnts begreppet 

tvåkönsnormen som ett samlingsbegrepp, där även den cisnormativa maktstrukturen ingår.   

 

1.5.5 Könsbekräftande vård och behandling 

Med könsbekräftande vård och behandling avses olika sätt att förändra kroppen så att den i 

enlighet med individens önskemål bättre bekräftar dennes könsidentitet.91  Ett exempel är 

könsbekräftande underlivskirurgi, det vill säga de kirurgiska ingrepp som regleras i 4–4a §§ 

könstillhörighetslagen och innebär avlägsnande av könskörtlana (kastrering) och/eller ingrepp 

i könsorganen som enligt lagtexten genomförs för att ”göra dem mer lika det andra könets”.92 

Andra former av könsbekräftande vård regleras inte i könstillhörighetslagen, utan faller i 

huvudsak in under tillämpningsområdet för hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) (HSL).93 Det 

kan exempelvis handla om hormonbehandling, och kirurgi som förändrar andra delar av 

kroppen än könsorganen.94 Ett exempel på sådan kirurgi är bröstborttagning. Andra åtgärder 

som kan komma i fråga är hårborttagning och röstterapi. 95  I uppsatsen används även 

begreppet transvård som synonymt med könsbekräftande vård och behandling.96  

 

                                                 
88 Nationella sekretariatet för genusforskning, 2016, [https://www.genus.se/ord/binartlinjart-kon/], Hämtad 2018-

10-09; Linander m.fl., 2017a, s. 4–5. 
89 SOU 2017:92, s. 62; Linander m.fl., 2017a, s. 4.     
90 Alm m.fl., 2016, s. 63.  
91 SOU 2017:92, s. 65. 
92 Ds 2018:11, s. 28. 
93 SOU 2014:91, s. 142. 
94 SOU 2017:92, s. 585. 
95 Socialstyrelsen, 2010, s. 53. 
96 Detta begrepp används på samma sätt i SOU 2017:92, se ex. s. 336. 
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1.6 Positionering 

I egenskap av akademiker med en transidentitet, har Dean Spade belyst och kritiserat den 

akademiska tradition där han menar att transpersoner ofta använts för att bekräfta vissa teorier 

och poänger rörande könspraktiker (sätt att ”göra kön”). Detta har enligt Spade ofta inneburit 

att transpersoner gjorts till forskningsobjekt, medan forskarnas egna könspraktiker (normativa 

sätt att ”göra kön”) i regel inte studerats närmare, vilket har förstärkt normaliseringen av 

dessa. Med en ambition att försöka överbrygga detta alienerande avstånd mellan forskaren 

och den studerade gruppen, inkorporerar Spade medvetet och strategiskt sina egna 

transerfarenheter i sitt akademiska arbete.97 

 För egen del, i egenskap av cisperson, är denna kritik något jag bär med mig genom 

uppsatsen, och strävar efter att på bästa sätt förhålla mig till. Det kan på många sätt vara 

problematiskt att ta sig an uppgiften att analysera och problematisera rättens konsekvenser för 

en utsatt grupp, när den egna tillhörigheten ligger hos den grupp som utgör normen. 

Exempelvis förutsätter ett sådant arbete att eventuella problematiska resultat av den rättsliga 

ordningen definieras, och det kan ifrågasättas vem som egentligen är berättigad att sätta 

ramarna för vad som ska anses utgöra ”problemet”. Min förhoppning är att jag, genom att i 

uppsatsen använda utredningar, studier och rapporter där transpersoner själva fått beskriva sin 

livssituation, samt genom att inkorporera Spades teori, kan undvika att ta mig det 

tolkningsföreträde jag så uppenbart inte besitter i dessa frågor.  

Det Spade beskriver ovan, hur ett uteslutande fokus på det som avviker från normen 

upprätthåller och förstärker normsystemet i fråga, hoppas jag kunna undvika genom att tydligt 

fokusera på konstruktion och reproduktion av tvåkönsnormen, och inte de sätt på vilka 

transpersoner avviker från denna norm. Snarare ligger fokus på hur rätten producerar och 

förstärker normaliteter och ideal i fråga om kön, vilket får konsekvenser såväl inom som utom 

gruppen transpersoner. Dock ligger fokus i uppsatsen på de särskilda konsekvenser som 

denna produktionsprocess kan tänkas få i form av utsatthet för transpersoner.       

 Här bör även understrykas att utsattheten och den höga förekomsten av psykisk ohälsa 

självklart inte är någonting som sammanhänger med inneboende egenskaper hos 

transpersoner som grupp. Det finns inget nödvändigt samband mellan transidentiteter och 

uttryck, och psykisk ohälsa och utsatthet. Utsattheten och den psykiska ohälsan uppstår till 

följd av de samhälleliga normer och förväntningar som konstruerar transpersoner, deras 

                                                 
97 Se Spade, 2010, s. 435–436. 
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identiteter och uttryck som avvikande och hierarkiskt underordnade.98 Detta är viktigt att 

poängtera, då beskrivningar av utsatthet annars riskerar att bli förminskande och något som 

berövar individer inom gruppen deras aktörskap, eller i värsta fall något som patologiserar 

dessa individer.    

 

1.7 Disposition 

I kapitel 2 redogörs mer ingående för den socialkonstruktivistiska teoribildningen. Därefter 

utvecklas Dean Spades teori om administrativt våld i kapitel 3. I kapitel 4 återfinns en 

redogörelse för hur juridiskt kön registreras i Sverige, samt vilka formella krav och vilket 

prövningsförfarande som tillämpas vid en ansökan om byte av juridiskt kön. I kapitel 5 

behandlas den ursprungliga och nuvarande utformningen av 1 § könstillhörighetslagen. Här 

analyseras vilka utgångspunkter rörande kön som kan utläsas i de ursprungliga respektive de 

senare publicerade förarbetena till könstillhörighetslagen, samt vilka mönster i konstruktionen 

av kön som tycks ha bestått över tid. Även det beslutsunderlag som i praktiken krävs för att få 

tillgång till könstillhörighetslagens åtgärder, och den utredningsprocess som syftar till att få 

fram erforderligt beslutsunderlag, behandlas närmare i detta kapitel. Kapitlet avslutas med en 

analys av ett kammarrättsfall där 1 § könstillhörighetslagen aktualiseras. Denna analys 

fokuserar främst på hur kön konstrueras genom de uttalade och icke uttalade utgångspunkter 

kring kön som kan urskiljas i de argument, ställningstaganden och motiveringar som framförs.   

Kapitel 6 behandlar förutsättningarna för att beviljas tillstånd till könsbekräftande 

underlivskirurgi, där särskilt fokus fästs vid hur kön konstrueras mot bakgrund av hur rätten 

behandlar förhållandet mellan kropp och juridiskt kön. I kapitel 7 sammanställs material som 

berör transpersoners upplevelser av utredningsprocessen för byte av juridiskt kön och tillstånd 

till könsbekräftande underlivskirurgi. Informationen läggs till grund för en analys av hur 

dessa upplevelser, och möjliga konsekvenser av processen på en större, samhällelig nivå i 

form av legitimerande och upprätthållande av normer, förhåller sig till könstillhörighetslagens 

utformning, tolkning och tillämpning. Mot denna bakgrund behandlas frågan huruvida dagens 

rättsläge kan anses konstruera kön på ett för transpersoner så skadligt sätt att det kan betraktas 

som en form av administrativt våld. Därefter analyseras i kapitel 8 huvuddragen i regeringens 

förslag till ny könstillhörighetslagstiftning. Utgångspunkten för denna analys är lagförslagets 

potential att förbättra transpersoners rättsställning i förhållande till nuvarande rättsläge. 

Slutligen görs i kapitel 9 en sammanfattning av studiens resultat och slutsatser.         

                                                 
98 Jfr Folkhälsomyndigheten, 2015, s. 50; Ungdomsstyrelsen, 2010, s. 3. 
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2 En socialkonstruktivistisk utgångspunkt gällande 
sambandet mellan kön och rätt 

 

Nedan presenteras huvuddragen i den socialkonstruktivistiska teoribildningen, med särskilt 

fokus på hur det socialkonstruktivistiska synsättet kan användas för att teoretisera kön som 

kategori. Søren Barlebo Wennebergs indelning av socialkonstruktivism i fyra former: som 

kritiskt perspektiv, som sociologisk teori, som kunskapsteori och som ontologisk ståndpunkt, 

används i den beskrivning av kunskapsfältet som presenteras här.99 

 

2.1 Ett kritiskt och demaskerande perspektiv samt en teori om det 
sociala 

Socialkonstruktivism som kritiskt perspektiv bygger på ett antagande om att det som framstår 

som naturligt inte bör tas för givet. Jämförelser mellan olika kulturer visar ofta att 

handlingsmönster som uppfattas vara fysiologiskt bestämda i själva verket varierar mellan 

kulturer, och att vad som uppfattas som ”naturligt” därmed är kulturellt betingat.100  Mot 

denna bakgrund kan exempelvis essentialistiska och biologiskt deterministiska föreställningar 

om sociala könsskillnader som ett direkt resultat av fysiologi ifrågasättas.101 

Socialkonstruktivism som sociologisk teori ersätter den demaskerade naturligheten 

med en teori om det sociala. Denna teori bygger på tanken att den sociala världen är 

sammansatt av en mängd olika socialt konstruerade institutioner. Att en institution är socialt 

konstruerad innebär att den är uppbyggd genom processer av socialt handlande.102  Dessa 

processer pågår ständigt, och den sociala ordningen produceras och reproduceras på detta sätt 

kontinuerligt i realtid. 103  Socialkonstruktivism möjliggör i detta sammanhang analys och 

ifrågasättande av sociala institutioner som annars ofta tas för givna, då de existerade före oss 

nu levande, och i stor utsträckning betraktas som självklara i det samhälle vi socialiseras in 

i.104  

Ett exempel på en sådan social institution är kön som grund för kategorisering av 

människor. Att kroppsliga variationer kopplade till kön blir så avgörande för människors 

levnadsvillkor, har sin grund i sociala processer. Dessa processer kan utifrån en 

socialkonstruktivistisk utgångspunkt synliggöras och ifrågasättas. Att göra skillnad mellan 

                                                 
99 Wenneberg, 2010, s. 13. 
100 Wenneberg, 2010, s. 13–14; Crawley, Foley och Shehan, 2016, s. 30.  
101 Crawley, Foley och Shehan, 2016, s. 28. 
102 Wenneberg, 2010, s. 12 och 108.   
103 Gunnarsson m.fl., 2018, s. 78; Wenneberg, 2010, s. 69.  
104 Wenneberg, 2010, s. 14. Se även Burr, 2003, s. 7. 
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människor utifrån fysiologiska skillnader rörande könsorganens utseende, är ingen naturlig 

och självklar grund för kategorisering, utan en socialt konstruerad ordning.105 Rätten utgör i 

detta sammanhang ett viktigt forum där olika kategorier konstrueras och reproduceras. Dessa 

kategoriseringar sker bland annat genom de kriterier som uppställs för inkludering under vissa 

stadganden, en gränsdragning som även innebär exkludering för dem som inte uppfyller 

kriterierna.106 I fråga om kön har detta uttryckts som att könade subjekt framträder i och 

genom reglering, och att regleringen på detta sätt kan anses producera kön.107  

 

2.2 Kunskap – en historisk, kulturell och språklig produkt präglad av 
makt 

Socialkonstruktivismens kunskapsteori innebär att sociala faktorer som makt och intressen 

anses bestämmande för vår kunskap om verkligheten. Kunskap betraktas som en historisk och 

kulturell produkt, som fortlöpande konstrueras genom de sociala processer där människor 

ständigt interagerar i ett visst kulturellt sammanhang. Detta innebär att existensen av objektiv 

kunskap ifrågasätts, och att den historiska och kulturella kontext där kunskapen producerats 

betonas.108 Foucault har uttryckt detta som att varje samhälle har sin ”sanningsregim”, det vill 

säga ramar för kunskapen som styr vilka typer av diskurser som accepteras och tillämpas som 

sanna, hur och av vem sann kunskap anses kunna skiljas från falsk, vilka metoder för 

kunskapsinhämtning som konstrueras som värdefulla samt vilken status som tillskrivs de 

aktörer som anförtros uppgiften att bevaka gränserna för den sanna kunskapen.109  

En grundläggande utgångspunkt för den socialkonstruktivistiska kunskapsteorin är att 

språket på många sätt är avgörande för kunskapens innehåll, då språket är det verktyg med 

vilket vi förstår vår verklighet. Kunskap är socialt konstruerad eftersom det vi ”vet” om vår 

omvärld har filtrerats genom ett i förväg konstruerat språk.110 I synnerhet vårt sätt att skapa, 

förstå och tillämpa rätten sker genom språket.111 Ett centralt begrepp i detta sammanhang är 

diskurs, som berörts kort i metodavsnittet. Diskursbegreppet har beskrivits som mångtydigt 

och svårt att definiera, då det används på olika sätt inom olika vetenskapsfält och snarare 

                                                 
105 Wenneberg, 2010, s. 65; Burr, 2003, s. 3–4; Crawley, Foley och Shehan, 2016, s. 28. Se även Gunnarsson 

m.fl., 2018, s. 86. 
106 Gunnarsson m.fl., 2018, s. 86. 
107 Butler, 2004, s. 41. 
108 Wenneberg, 2010, s. 80–81; Gunnarsson m.fl., 2018, s. 78–79, 85 och 111; Burman, 2007, s. 32; Burr, 2003, 

s. 3–4; Fausto-Sterling, 2000, s. 7. Foucault har betonat att makt inte enbart bör betraktas som något som 

begränsar kunskapens innehåll, utan som kunskapsproducerande i sig genom att den skapar och formar kunskap 

och diskurser, Foucault, 1980, s. 59 och 119.      
109 Foucault, 1980, s. 131.  
110 Wenneberg, 2010, s. 12 och 14; Burr, 2003, s. 8; Andersson, 2004, s. 31–32.   
111 Gunnarsson m.fl., 2018, s. 52; Burman, 2007, s. 33.  
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beskriver en funktion än något med ett visst bestämt innehåll. Genom representation i 

diskurser konstrueras subjekt, objekt och företeelser som meningsfulla. Diskursbegreppet 

berör att, hur och i vilken kontext något framställs genom språket. 112  Foucaults 

diskursbegrepp har tolkats som innefattande inte enbart språk, utan även sociala och 

institutionella praktiker, där former för språket styr vad som kan tänkas och sägas, men även 

vad som kan göras av och mot individer i sociala och institutionella sammanhang. Genom vad 

som sägs, skrivs och på andra sätt representeras, konstrueras förståelser av verkligheten eller 

delar av den. Diskurser uppställer därmed ramar för hur vi upplever och förstår vår verklighet, 

vilket även innebär att andra förståelser av verkligheten exkluderas eller marginaliseras.113 

Diskursbegreppet kopplas ofta samman med ett visst professions- eller kunskapsområde, 

exempelvis medicinsk, psykiatrisk eller straffrättslig diskurs.114    

De konstruktioner av kunskap som genom språk, kontext och social interaktion växer 

fram, är nära sammanbundna med samhälleliga maktrelationer. Genom och mot bakgrund av 

dessa konstruktioner avgörs nämligen vilka sociala och institutionella praktiker som 

upprätthålls och vilka som anses olämpliga eller otänkbara, vilket styr gränserna för 

accepterade beteenden och tillåtna sätt att behandla människor.115 De kan även avgöra vem 

som ges auktoritet att föra fram sin åsikt och vilka åsikter som tas på allvar.116 Rättssystemet 

förstås utifrån detta synsätt som ett i allra högsta grad subjektivt normsystem, där rättsliga 

begrepp, principer och regler skapas utifrån värderingar, ställningstaganden och 

föreställningar hos de aktörer vars intressen tillåts styra rättsutvecklingen. Detta innebär ett 

ifrågasättande av föreställningen om rätten som ett slutet kunskapssystem opåverkat av de 

normer som i övrigt präglar samhället.117  

 

2.3 Socialkonstruktivism och graden av konstruerad verklighet 

Socialkonstruktivism som ontologisk ståndpunkt, går ett steg längre och menar att 

verkligheten i sig, och inte bara kunskapen om den, kan anses socialt konstruerad. 118 

Wenneberg anser att detta är en rimlig position i fråga om den sociala verkligheten, då denna 

verklighet är beroende av tankar, beteendetolkningar och intentioner hos de sociala 

                                                 
112 Burman, 2007, s. 33. 
113 Burr, 2003, s. 63–65; Andersson, 2004, s. 31–32.    
114 Burman, 2007, s. 34–35; Andersson, 2004, s. 32.  
115 Burr, 2003, s. 5 och 68. 
116 Andersson, 2004, s. 32. 
117 Gunnarsson m.fl., 2018, s. 79; Svensson, 2013, s. 274–275 och 281–282.  
118 Wenneberg, 2010, s. 93. 
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aktörerna. 119  Han anser dock att den naturliga, fysiska verkligheten intar en i viss mån 

självständig position vid sidan av den sociala verkligheten, även om det sociala och det 

naturliga alltid befinner sig i ett kontinuerligt samspel.120   

I denna socialkonstruktivistiska diskussion om hur stor del av verkligheten som kan 

anses socialt konstruerad, har genusforskare intresserat sig för hur sociala normer rörande kön 

och sexualitet ingriper i och formar våra fysiska kroppar och förståelser av dessa. Det har 

framhållits att även om vi alla föds med vissa fysiska förutsättningar, påverkar dessa normer 

hur vi använder och förstår kroppar som könade. Över tid kan socialt konstruerade 

föreställningar manifesteras i fysiska kroppar, genom att skillnader avseende exempelvis 

styrka, storlek och proportioner skapas eller förstärks till följd av att könade kroppar används 

olika. Vidare tolkas alltid det fysiska och förkroppsligade genom och mot bakgrund av det 

sociala/kulturella. Det finns därför ingen upplevelse av det kroppsliga som inte samtidigt 

präglas av den kulturella kontext där denna kropp används och tolkas. Slutsatsen blir därför 

att den sociala och den fysiska världen tillsammans konstruerar könade kroppar.121  

Även queerteoretikern Judith Butler ifrågasätter föreställningen om den könade 

kroppen som något fördiskursivt och mer ursprungligt än den kultur där denna kropp 

existerar. Butler menar att kroppsligt kön, så som vi förstår det, är ett koncept konstruerat med 

utgångspunkt i diskursivt skapade binära kategorier. Kroppar görs begripliga för oss genom 

kulturella tolkningsscheman, och det finns ingen upplevelse av kroppen som föregår och kan 

särskiljas från denna ”genusmärkning”. Därmed utmanas även distinktionen mellan kön och 

genus, där Butler väljer att enbart använda genusbegreppet. Butler förstår kroppsligt kön som 

ytterligare en manifestation av genus, där genus betecknar kulturellt konstruerade 

föreställningar om och sociala betydelser av kön. 122  Butler menar inte att kroppsliga 

könsskillnader är ett resultat av diskurser, men framhåller att kön som kategori formas av 

sociala och diskursiva praktiker som alltid präglar vår upplevelse av kroppar som könade.123 

Ulrika Andersson har i sin könsteoretiska avhandling om straffrättsligt skydd mot sexuella 

övergrepp, uttryckt denna del av Butlers teori som att det inte finns ”något givet, av språket 

opåverkat kön eller någon språkligt opåverkad och given kropp”.124     

                                                 
119 Wenneberg, 2010, s. 98. Se även Gunnarsson m.fl., 2018, s. 84. 
120 Wenneberg, 2010, s. 136 och 139. 
121 Crawley, Foley och Shehan, 2016, s. 28–30; Fausto-Sterling, 2000, s. 22–23.  
122 Butler, 2006, s. 8–12 och 202. 
123 Butler, 1993, s. 1–2 och 10–12. Andra teoretiker har påpekat att Butlers teori i detta avseende ger upphov till 

obesvarade frågor om vad en formande diskurs egentligen är, och varför kön och kroppar inte tycks kunna 

formas på vilket sätt som helst, se Carlson, 2001, s. 15–16.    
124 Andersson, 2004, s. 26. 
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Genus (synonymt med hur begreppet kön används i uppsatsen) och sexualitet bör 

enligt Butler förstås som performativa, vilket syftar på att de upprepade ord, handlingar, 

gester och begär som vanligen tolkas som att det finns ett visst inneboende kön eller en viss 

bestämd identitet hos individer, i själva verket är det som skapar och iscensätter det binära 

genussystem där kropp, identitet, uttryck och sexualitet förutsätts sammanhänga på ett visst 

bestämt sätt. Utanför dessa performativa ”göranden” med redan etablerade sociala betydelser, 

existerar inte genus, men genom dem upprätthålls illusionen av genussystemets naturlighet 

och nödvändighet, vilket bibehåller dess legitimitet. De sociala sanktionerna för individer som 

”gör genus” på ”fel” sätt kan vara mycket hårda, och normkonformitet blir därmed ett sätt att 

säkra kulturell överlevnad i ett tvingande genussystem där individer förmänskligas och görs 

kulturellt begripliga först genom sin placering i en av två binära kategorier.125 Genussystemet 

som en konstruktion bestående av upprepade sociala praktiker, möjliggör dock motstånd i 

form av normbrytande sätt att ”göra genus”, vilket kan förändra normer och maktstrukturer.126  

Ur denna diskussion kring kön som socialt och kulturellt konstruerat, hämtas ett 

kritiskt förhållningssätt till kön som kategori. Detta innebär inom ramen för denna uppsats att 

rättens kategorisering av människor som könade inte enbart förstås som kategoriserande det 

redan klart avgränsade och definierade, utan även i viss mån som en process där konceptet 

kön ges sitt innehåll.127 Denna syn på rätten som meningsskapande utgör grunden för den 

analys som här genomförs och vars syfte är att undersöka om, och i så fall hur, 

könstillhörighetslagens utformning, tolkning och tillämpning kan anses konstruera och 

reproducera en tvåkönsnorm, samt vilka konsekvenser detta i så fall medför för gruppen 

transpersoner.  

Synen på kön som performativt och präglat av de könade praktiker där föreställningar 

om kön uttrycks, förhandlas och navigeras, tillämpas också när det material som här berörs 

analyseras. I uppsatsen analyseras även, särskilt i fråga om tillgång till könsbekräftande 

underlivskirurgi, det sätt på vilket könade kroppar framträder i och formas av rätten, och vilka 

föreställningar om kön som tycks läggas till grund för hur dessa kroppar förstås och tillåts 

formas kirurgiskt. Inspiration till analysen hämtas även från Butlers syn på olika aspekter av 

kön och sexualitet som sammanhängande element av ett och samma kulturella 

tolkningsschema, där dessa aspekter vävs samman och tolkas mot bakgrund av varandra.       

                                                 
125 Butler, 2006, s. 185–186 och 190–192. Det sammanhängande genussystem som här nämns får förstås som 

synonymt med den heterosexuella matrisen, ett begrepp som berörts i avsnitt 1.5.2 ovan. Butlers 

performativitetsteori behandlas närmare i bl.a. Ambjörnsson, 2016, s. 112–115 och Gunnarsson m.fl., 2018, s. 

57–58. För en mycket ingående beskrivning av Butlers teorier se Carlson, 2001, s. 132–236.  
126 Butler, 2006, s. 192–193. 
127 Denna syn på kategorisering utgör en viktig del av Spades teori, se avsnitt 3.2 nedan. 
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3 Dean Spades teori om administrativt våld 
         

I kapitlet ovan har viktiga idéströmningar inom socialkonstruktivismen presenterats, då dessa 

teoribildningar utgör viktiga teoretiska utgångspunkter för denna studie, och underlättar 

förståelsen av Spades teori om administrativt våld. I detta kapitel återfinns en systematisering 

av Spades forskning, och en på denna grund formulerad teori om vilken roll 

förvaltningsrättsliga system och deras omgärdande regelverk spelar i transpersoners utsatthet. 

  

3.1 Decentraliserad maktutövning och rättsliga strategier mot utsatthet 

För att förstå Spades teori om administrativt våld krävs inledningsvis en närmare titt på hur 

han ser på makt och maktutövning. Enligt Spade är makt mycket mer komplext än något som 

innehas och utövas enbart av vissa specifika individer eller institutioner. Maktutövning är en 

ständigt pågående och decentraliserad process som inkluderar en rad olika aktörer, 

samhällsområden, nivåer och former för maktutövning. Denna komplexa process präglas ofta 

av motstridigheter och inkonsekvenser, men genom cirkulering och upprepning formas och 

befästs dominerande normer, kunskapssystem, makttekniker och tillämpningar.128  

Utifrån denna utgångspunkt handlar transpersoners utsatthet oftast inte om att 

makthavare siktar in sig på denna grupp och aktivt försöker marginalisera och skada gruppen. 

I stället härrör utsattheten främst från den konstruktion och reproduktion av normer som i 

slutändan avgör hur sårbarhet respektive trygghet fördelas bland grupper och individer i 

samhället. Normerna finns inbäddade i våra förvaltningsrättsliga system, där de fungerar som 

givna utgångspunkter så självklara att de sällan synliggörs och ifrågasätts. Dessa normer, och 

deras funktionssätt, är därmed inte lika tydligt framträdande som när en person exkluderas, 

avskedas eller till och med dödas uttryckligen på grund av dennes transidentitet. De kan dock 

vara än mer skadliga för gruppen som helhet, då de strukturerar hela den kontext inom vilken 

människor lever sina liv. På detta sätt avgörs transpersoners livsvillkor till stor del utifrån 

system som utger sig för att vara neutrala och ”enbart” administrativa, men som i själva 

verket genomsyras av könsnormer och på ett effektivt sätt kontrollerar och definierar 

gränserna för kön.129  

Denna syn på makt och förvaltningssystemens funktion, har stor betydelse för vilka 

rättsliga medel som anses effektiva när det gäller att förbättra livssituationen för 

transpersoner. Spade intar generellt ett kritiskt förhållningssätt till föreställningen om rättsliga 

                                                 
128 Spade, 2015, s. 2–4. Jfr Foucault, 1980, s. 60, 119 och 122; Foucault, 2017, s. 176–177, 226–227 och 271–

272. Det kan poängteras att Spade framhåller Foucault som en viktig inspirationskälla, se Spade, 2015, s. 51. 
129 Spade, 2015, s. 4–5; Spade, 2009, s. 368.      
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reformer som det enda eller det viktigaste verktyget för att åstadkomma meningsfull 

förändring för utsatta grupper. Särskilt ifrågasätts effektiviteten hos rättsliga reformer avsedda 

att med hjälp av antidiskriminerings- och hatbrottslagstiftning tillgodose transpersoners 

rättigheter. Spade menar att denna strategi inte tar hänsyn till hur makt fungerar och vilken 

roll rätten har i detta avseende, då den individualiserar upplevelser av och uttryck för förtryck 

samt utgår ifrån att makt utövas uppifrån och ned. I stället för att fokusera främst på 

individuella rättigheter, och bestraffning av individer som kränker dessa, bör större fokus 

läggas på förvaltningsrättsliga system och hur dessa konstruerar och reproducerar sårbarhet 

för transpersoner. Det som behöver adresseras är inte i första hand enskilda kränkningar av 

transpersoners individuella rättigheter, utan hur könskategorier påtvingas alla människor på 

ett sätt som får särskilt skadliga konsekvenser för transpersoner. Ett sådant angreppssätt 

innefattar analyser av hur förvaltningsrättsliga normer och strukturer skapar strukturell 

otrygghet och ojämlika livsförutsättningar mellan samhällsgrupper. Även på det 

förvaltningsrättsliga området betraktas dock rättsliga reformer som en förhållandevis liten del 

av en bredare transformativ rörelse vars krav på förändring sträcker sig bortom vad som kan 

uppnås med enbart lagstiftningsåtgärder.130  

En medvetenhet kring lagstiftningens begränsningar som verktyg för att skapa 

meningsfull förändring för utsatta grupper finns med genom uppsatsen. Det bör dock 

poängteras att i fokus för denna studie står just rätten, och hur denna kan utformas för att 

främja goda livsvillkor för transpersoner. Även om lagstiftningsåtgärder ofta måste åtföljas av 

andra insatser, får det anses vara av stor vikt att de regelverk som särskilt ingriper i utsatta 

gruppers livsförutsättningar, inte konstruerar och reproducerar de normer som leder till ohälsa 

och utsatthet för individer inom gruppen.       

 

3.2 Kategorisering – maktutövning genom konstruktion och 
meningsskapande 

Spades analysmodell möjliggör synliggörande och ifrågasättande av hur förvaltningsrättsliga 

regelverk konstruerar vad som vanligen uppfattas som naturliga eller redan existerande 

identiteter. Han menar att de förvaltningssystem som ansvarar för att kategorisera människor, 

inte enbart kategoriserar och kontrollerar det redan existerande. Dessa system konstruerar 

                                                 
130 Spade, 2015, s. 9 och 50–52; Spade, 2009, s. 354 och 360–361. Jfr Foucault, 1980, s. 60, som menar att 

samhällelig förändring är omöjlig att nå om förändringen inte samtidigt omfattar de mycket mer frekventa och 

vardagliga maktmekanismer som opererar utanför, under och jämsides med offentliga institutioner. Spade har 

även framhållit att hatbrotts- och antidiskrimineringslagstiftning främst gynnar de mest priviligierade inom 

gruppen transpersoner, medan livssituationen för transpersoner som också upplever ex. socioekonomisk utsatthet 

och/eller rasism inte förbättras nämnvärt med hjälp av sådan lagstiftning, Spade, 2007, s. 244–245 och 255. 
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kategorierna och fyller dem med mening, och denna process av konstruktion och 

meningsskapande utgör en form av maktutövning. Genom kategoriseringarna kontrolleras 

befolkningar, och sårbarhet respektive trygghet fördelas mellan samhällsgrupper. 131  Ett 

exempel är hur kön som kategori fördelar sårbarhet respektive trygghet på ett sätt som får 

särskilt svåra konsekvenser för transpersoner.132  

Spade identifierar tre rättsområden som särskilt ingriper i transpersoners liv, och har 

en avgörande betydelse för gruppens livsvillkor: regler som avgör vilket kön som framgår av 

en persons identitetshandlingar, regler som avgör tillgången till könsbekräftande vård, samt 

regler som styr könssegregering av viktiga institutioner och platser, så som skydds- och 

gruppboenden, kriminalvårdsanstalter och offentliga toaletter.133 Denna uppsats berör regler 

som avgör en persons juridiska kön, samt regler som styr tillgången till könsbekräftande 

underlivskirurgi (de två förstnämnda rättsområdena i uppräkningen ovan). 

I en artikel där Spade jämför det amerikanska system som styr tillgång till 

könsbekräftande vård och identitetshandlingar med vår svenska motsvarighet, kritiseras båda 

systemen för de kriterier som uppställs för att få tillgång till dessa åtgärder. Spade menar att 

den medikaliserade processen gör medicinsk profession till ”grindvakter” i fråga om tillgång 

till könsbekräftande åtgärder, och att de bedömningar som görs inom denna process 

reproducerar och befäster binära och stereotypa föreställningar om ”normala” könsuttryck och 

identiteter.134 Även om den svenska transvården är betydligt mer lättillgänglig till följd av vår 

allmänna sjukvård, menar Spade att det svenska och det amerikanska systemet tycks operera 

utifrån samma målsättning: att producera ”riktiga” män och kvinnor och att strikt upprätthålla 

gränserna mellan dessa kategorier. Det framhålls även att problemen rörande 

identitetshandlingar för de transpersoner som faller utanför förvaltningssystemens strikta 

gränser för kön, troligen uppvisar stora likheter länderna emellan. Även om det svenska 

systemet inte innehåller samma grad av administrativt våld, och det finns ett betydligt starkare 

socialt skyddsnät, menar Spade att syftet bakom systemet tycks vara detsamma: att producera 

”riktiga” män och kvinnor, där distributionen av sårbarhet respektive trygghet i stor 

utsträckning avgörs utifrån hur väl individer lyckas förhålla sig till dessa normaliteter och 

ideal.135  

                                                 
131 Spade, 2015, s. 11. Se även Spade, 2008, s. 818–819. Jfr Butler, 2006, s. 3; Butler, 2004, s. 41.  
132 Spade, 2015, s. 83–84.   
133 Spade, 2015, s. 12. 
134 Spade, 2009, s. 368–369. Se även Spade, 2003, s. 28–29. 
135 Spade, 2009, s. 369–370. Det bör framhållas att denna diskussion bygger på utsagor från de svenska 

transaktivister Spade träffat, och inte från egna studier av det svenska rättssystemet. Det får därför anses vara 
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Spade menar vidare att den medikaliserade diskursen patologiserar normbrytande 

könsidentiteter och uttryck, vilket även innebär ökade incitament för social övervakning och 

kontroll i syfte att säkerställa och upprätthålla deras könsnormativa motsvarigheter. Föräldrar 

kan mot en sådan bakgrund exempelvis bli oroliga och försöka rätta ett barn som upplevs röra 

sig utanför de könsnormativa gränserna. Genom denna patologiserande diskurs kontrolleras 

och befästs således gränserna för kön såväl inom som utom gruppen transpersoner.136  

Spade har även poängterat det paradoxala i att kraven på könsnormativa utryck hos de 

transpersoner som söker tillgång till könsbekräftande åtgärder, många gånger ställs betydligt 

högre än de förväntningar på vissa beteenden och könsuttryck som cispersoner möter i sin 

vardag. Därmed uppmanas i praktiken transpersoner att avhålla sig från könspraktiker som 

skulle kunna luckra upp gränserna för kön. Det framhålls att processen många gånger upplevs 

som dehumaniserande, traumatisk eller rent av omöjlig att genomföra.137  

Utöver att processen i sig kan skapa utsatthet, uppstår ofta problem när transpersoner 

inte har möjlighet att erhålla identitetshandlingar som överensstämmer med deras 

könsidentitet och/eller könsuttryck. Aktiviteter som kräver uppvisande av legitimation kan 

försvåras, exempelvis resande, bankärenden och tillträde till platser med åldersgräns. Mot 

bakgrund av gruppens särskilda utsatthet för bland annat diskriminering, kan det även vara 

problematiskt när legitimationen anger ett visst kön men individens könsuttryck inte ligger i 

linje med de binära förväntningar som ofta medföljer detta juridiska kön. Detta gör det 

möjligt att identifiera personer som trans, vilket kan leda till ökad sårbarhet. Att nekas tillgång 

till könsbekräftande vård kan även leda till depression, ångest och i värsta fall 

självmordsbenägenhet.138         

 

3.3 En modell för att bedöma lämpligheten hos föreslagna åtgärder 

Spades forskning har även handlat om hur politiska strategier för att förbättra transpersoners 

situation konkret bör utformas.139 För att erbjuda ett praktiskt ramverk för utformning av 

effektiva strategier mot utsatthet och förtryck, har Spade formulerat en uppsättning frågor att 

                                                                                                                                                         
högst intressant hur väl dessa iakttagelser stämmer överens med de slutsatser som i denna uppsats dras efter en 

mer ingående studie av könstillhörighetslagens regler och deras tolkning och tillämpning.  
136 Spade, 2003, s. 24–25. Jfr Foucault, 2017, s. 234, som beskriver normalisering, och den därmed förbundna 

disciplineringen av normavvikare, som ett viktigt maktredskap av betydelse för hur individer klassificeras och 

rangordnas i hierarkiska system. Foucault har även framhållit den medicinska diskursens inflytande och 

spridning till olika samhällsnivåer och aktörer, där individer mot bakgrund av denna diskurs kontrollerats och 

klassificerats som galna, brottsliga, sjuka osv., Foucault, 1980, s. 62. 
137 Spade, 2003, s. 27 och 29.  
138 Spade, 2015, s. 80 och 83. 
139 Se ex. Spade, 2007; Spade, 2015, s. 94–116.   
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överväga när lämpligheten hos en åtgärd ska bedömas. Först bör åtgärdens konsekvenser för 

de mest sårbara inom den aktuella gruppen utvärderas. Därefter bör risken för att åtgärden, 

eller den retorik som omgärdar den, exkluderar eller marginaliserar någon medlem inom 

gruppen övervägas. Slutligen bör den föreslagna åtgärden analyseras utifrån hur väl den 

stämmer överens med gruppens större vision av hur samhället, eller det aktuella systemet, bör 

utformas. Detta inkluderar frågan huruvida den föreslagna strategin kan anses legitimera ett 

förtryckande system. Om detta kan anses vara fallet, bör det diskuteras huruvida kortsiktiga 

fördelar i form av minskad utsatthet och ökade möjligheter till politiskt deltagande och 

aktivism överväger denna negativa effekt. Detta kan exempelvis vara fallet om de kortsiktiga 

fördelarna skulle kunna stärka de mest utsatta inom gruppen på ett sätt som gör det möjligt för 

dem att ta sig an en aktiv och ledande roll i en rörelse för förändring som på längre sikt kan 

underminera det förtryckande systemet i fråga.140 Denna modell används i uppsatsen för att 

utvärdera huvuddragen i regeringens förslag till ny könstillhörighetslagstiftning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
140 Spade, 2007, s. 256. 
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4 Juridiskt kön – registreringsprocess samt formella krav 
och prövningsförfarande vid byte  

 

I detta kapitel återfinns en redogörelse för hur juridiskt kön registreras i Sverige, var det 

juridiska könet framgår, samt i vilka situationer och av vem sådana uppgifter används. I 

avsnittet berörs även de formella krav och det prövningsförfarande som tillämpas vid en 

ansökan om byte av juridiskt kön. 

 

4.1 Juridiskt kön framgår av personnumret i folkbokföringen 

Med folkbokföring avses enligt 1 § 1 st. folkbokföringslagen (1991:481) (FOL) att en persons 

bosättning fastställs, samt att uppgifter om personens identitet, familj och andra förhållanden 

registreras i en folkbokföringsdatabas. Dessa uppgifter används inom en mängd olika 

myndigheters respektive verksamheter. 141  Uppgifterna används även av privata aktörer, 

exempelvis vid köp på avbetalning eller kredit, medlemskapsregistrering och uthyrning.142   

Folkbokföring faller inom Skatteverkets ansvarsområde, 1 § 3 st. FOL. Av en 

hänvisning i 1 § 1 st. FOL framgår att information om vilka uppgifter som får registreras 

återfinns i lagen (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets 

folkbokföringsverksamhet. Bland annat registreras personnummer med stöd av 2 kap. 3 § 1 st. 

1 p. i denna lag. Enligt 2 § FOL ska nyfödda barn folkbokföras, och i 24 § 1 st. FOL stadgas 

att ett barns födelse ska anmälas till Skatteverket. Om barnet föds på ett sjukhus, ansvarar 

sjukhuset för att så snart som möjligt göra en anmälan till Skatteverket, medan en förlossning 

som äger rum utanför sjukhusmiljön men med hjälp av en barnmorska, resulterar i ett 

anmälningsansvar för barnmorskan, 24 § 2 st. FOL. I annat fall ska barnets vårdnadshavare 

inom en månad göra anmälan, 24 § 3 st. FOL.  

I 18 § 1 st. FOL stadgas att varje folkbokförd person ska få ett personnummer 

fastställt, vilket gäller som identitetsbeteckning. Av 18 § 2 st. FOL kan utläsas att 

personnumrets näst sista siffra visar vilket av två juridiska kön personen i fråga har, där en 

udda siffra betecknar det juridiska könet ”man”, medan en jämn siffra, eller siffran 0, 

betecknar det juridiska könet ”kvinna”. På detta sätt folkbokförs en persons kön indirekt 

genom att könsbestämda personnummer registreras för alla nyfödda barn. Vilket juridiskt kön 

som genom personnumret ska registreras för det nyfödda barnet, avgörs i regel utifrån 

                                                 
141 Prop. 2011/12:142, s. 21 och 68.   
142 Lagrådsremiss, 2018, s. 21.  

https://zeteo-nj-se.proxy.ub.umu.se/linkresolver/clink/xsfs_2001q182x
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vårdpersonalens tolkning av barnets kropp, främst de yttre könsorganen. 143  Av det som 

redogjorts för ovan framgår att svensk rätt endast erkänner de två binära könen man och 

kvinna, och att juridiskt kön framgår av det personnummer som registreras i folkbokföringen 

utifrån hur födelsekroppen tolkas. Denna ordning innebär bland annat att det i dagsläget 

saknas möjlighet för en ickebinär transperson att få sin könsidentitet rättsligt erkänd.144 

Personnumret används i praktiken dels som ett instrument för identifiering av 

personer, dels som ett sökbegrepp som främst myndigheter, men även andra aktörer, kan 

använda för att söka reda på och utbyta information inom olika datoriserade system. 

Personnumret används således för att koppla samman information om en viss person från 

olika aktörer. Ofta registreras kön automatiskt när den näst sista siffran i personnumret läses 

av inom dessa datoriserade system.145 Det könade personnumret framgår även av personens 

pass, körkort och andra ID-handlingar.146    

 I 2 § förordningen (2001:589) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets 

folkbokföringsverksamhet, stadgas att om ändringar görs i de uppgifter som Skatteverket får 

registrera, ska dessa ändringar föras in i folkbokföringsdatabasen. I nuläget finns dock inga 

bestämmelser som uttryckligen föreskriver att registrerade uppgifter ska ändras i samband 

med att en person byter juridiskt kön. I stället följs den myndighetspraxis som utbildats i 

dessa situationer.147 Efter att ha beviljat byte av juridiskt kön, sänder Socialstyrelsens rättsliga 

råd en kopia av beslutet till Skatteverket. Därefter registreras ändringen manuellt av en 

handläggare på Skatteverket. Detta görs genom att personen tilldelas ett nytt personnummer, 

där den näst sista siffran speglar den nya juridiska könstillhörigheten. Det gamla 

personnumret sparas dock i folkbokföringsdatabasen som en tidigare uppgift. För att andra 

myndigheter och aktörer ska kunna uppdatera sin information om personen, görs en 

hänvisning mellan det gamla och det nya personnumret.148 Uppgifter som registrerats på det 

gamla personnumret i databasen förs i samband med ändringen över till det nya.149 

 

                                                 
143 SOU 2017:92, s. 551. 
144 Ickebinära transpersoner kan dock ändå vilja byta till det andra av de två juridiska könen, exempelvis om 

personen mot bakgrund av tvåkönsnormen vanligen passerar som tillhörande ”det andra könet” ute i samhället, 

och därför finner det tryggare och mer bekvämt att tillhöra detta juridiskt, se Magnusson, 16 januari 2018, 

[https://www.ottar.se/artiklar/f-rvaltningsr-tten-avslog-r-tt-till-byte-av-juridiskt-k-n-f-r-ickebin-r-person], 

Hämtad 2018-11-27.        
145 SOU 2017:92, s. 402.  
146 Prop. 2011/12:142, s. 68. 
147 Prop. 2011/12:142, s. 22. 
148 Lagrådsremiss, 2018, s. 22–23. Se vidare nedan under 4.2 om prövningsförfarandet vid ansökan om byte av 

juridiskt kön. 
149 Prop. 2011/12:142, s. 22. 
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4.2 Prövningsförfarande och formella krav för byte av juridiskt kön  

För att få en ansökan om fastställelse av ändrad könstillhörighet (det vill säga byte av juridiskt 

kön) beviljad, krävs, utöver uppfyllelse av kriterierna i 1 §, att personen som ansökan avser är 

folkbokförd i Sverige, vilket framgår av 3 § 1 st. könstillhörighetslagen. Enligt 3 § 2 st. får 

ansökan inte beviljas om sökanden är registrerad partner. I 1 kap. 1 § lagen (1994:1117) om 

registrerat partnerskap, stadgas nämligen att registrering av partnerskap endast är möjlig för 

två personer av samma kön, vilket är anledningen till denna begränsning.150  

Prövande myndighet för alla ansökningar som berör åtgärder enligt 

könstillhörighetslagen är Socialstyrelsen, 5 § könstillhörighetslagen. Ett av Socialstyrelsen 

fattat beslut får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol enligt 6 § 1 st. 

könstillhörighetslagen. Vid överklagande till kammarrätt krävs enligt 6 § 2 st. 

prövningstillstånd. I 18 § 1 st. förordningen (2015:284) med instruktion för Socialstyrelsen, 

föreskrivs att det inom Socialstyrelsen ska finnas ett särskilt beslutsorgan, Socialstyrelsens 

rättsliga råd. Rådet avgör enligt 18 § 1 st. 2 p. i samma förordning bland annat ärenden som 

rör byte av juridiskt kön och tillstånd till könsbekräftande underlivskirurgi enligt 

könstillhörighetslagen. Socialstyrelsens rättsliga råd består enligt 18 § 3 st. i den ovan nämnda 

förordningen av en ordförande och två ersättare för ordföranden som alla måste ha arbetat 

som lagfarna domare, samt det antal ledamöter som regeringen fastställt. Ledamöterna utses 

för en bestämd tid av regeringen, efter att Socialstyrelsen lämnat förslag på lämpliga 

kandidater, 23 § i den förordning som angetts ovan.  

Ärenden som rör åtgärder enligt könstillhörighetslagen, hänförs till allmänpsykiatriska 

ärenden enligt den uppdelning i ärendetyper som görs av Socialstyrelsens rättsliga råd. Detta 

innebär att rådet, när frågor rörande könstillhörighetslagen ska avgöras, sammanträder i en 

sammansättning där, utöver ordföranden, även läkare specialiserade på psykiatri, psykologer, 

beteendevetare och allmänföreträdare ingår.151 Allmänföreträdarna är ofta politiker eller före 

detta politiker.152 Att det är fråga om en starkt medikaliserad process får anses tydligt mot 

bakgrund av den konstellation som i första instans avgör ärenden där könstillhörighetslagens 

bestämmelser aktualiseras.       

 

                                                 
150 Lagen är numera upphävd genom lagen (2009:260) om upphävande av lagen (1994:1117) om registrerat 

partnerskap, men tillämpas fortfarande rörande tidigare registrerade partnerskap enligt 2 § i denna 

upphävningslag. 
151 Socialstyrelsen, 

[https://www.socialstyrelsen.se/omsocialstyrelsen/organisation/radochnamnder/rattsligaradet], Hämtad 2018-11-

20.  
152 SOU 2017:92, s. 734. 
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5 Kriterier för byte av juridiskt kön enligt 1 § 
könstillhörighetslagen 

 

I detta kapitel analyseras vilka utgångspunkter rörande kön som kan utläsas i de ursprungliga 

respektive de senare publicerade förarbetena till könstillhörighetslagen, samt vilka mönster i 

hanteringen av frågan om byte av juridiskt kön, och de konstruktioner av kön som där kan 

urskiljas, som tycks ha bestått över tid vid en jämförelse mellan den ursprungliga och 

nuvarande utformningen av 1 §. Även det beslutsunderlag som i praktiken krävs för att få 

tillgång till könstillhörighetslagens åtgärder, och den utredningsprocess som syftar till att få 

fram erforderligt beslutsunderlag, behandlas närmare i detta kapitel. Kapitlet avslutas med en 

analys av ett kammarrättsfall där 1 § könstillhörighetslagen aktualiseras. Fokus för denna 

analys ligger i huvudsak på hur kön konstrueras genom de uttalade och icke uttalade 

utgångspunkter kring kön som kan urskiljas i de argument, ställningstaganden och 

motiveringar som framförs.   

 

5.1 Ursprunglig lydelse och utgångspunkter vid lagens instiftande 

För att fullt ut förstå könstillhörighetslagens bestämmelser, får det anses vara av stor vikt att 

inledningsvis ge en bakgrund rörande de ställningstaganden som låg till grund för lagens 

utformning vid dess tillkomst. Detta är av särskilt intresse eftersom lagens grundläggande 

utformning i fråga om de bestämmelser som här studeras, utöver steriliseringskravet, inte 

förändrats i särskilt stor utsträckning sedan ikraftträdandet.153 I ett betänkande från 2017 av 

Utredningen om stärkt ställning och bättre levnadsvillkor för transpersoner, framkommer 

dessutom att Socialstyrelsens rättsliga råd i flera avslagsbeslut hänvisar till de ursprungliga 

förarbetena som stöd för att utredningstiden och real life-perioden varit för kort.154 Därmed 

tycks förarbetsuttalandena fortfarande tillmätas betydelse i den bedömning som görs av 

Socialstyrelsens rättsliga råd, där tillgången till åtgärder enligt könstillhörighetslagen avgörs i 

första instans.   

När könstillhörighetslagen trädde i kraft den 1 juli 1972 blev Sverige det första landet 

i världen att införa en särskild lagstiftning som reglerade ändrad könstillhörighet.155 I den 

proposition som låg till grund för ikraftträdandet, framhöll regeringens föredragande, 

                                                 
153 Jfr 1 och 4 §§ könstillhörighetslagen med den ursprungliga lydelsen, tillgänglig i prop. 1972:6, s. 2. Främst 

rör ändringarna tidskriterier och språkliga moderniseringar, medan kärnan i de krav som uppställs får anses vara 

i stor utsträckning densamma.   
154 SOU 2017:92, s. 754. Se nedan under 5.4 ang. de krav på viss utredning som Socialstyrelsens rättsliga råd 

uppställer för att bevilja byte av juridiskt kön.  
155 SOU 2014:91, s. 141. 
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statsrådet Carl Lidbom, att intersexuella 156  möter svåra ”anpassningsproblem”. Han 

poängterade även att deras situation försvårades av avsaknaden av tydliga regler och enhetlig 

praxis rörande möjligheten att få den egna könsidentiteten erkänd utåt, och menade att det inte 

minst av humanitära skäl fanns anledning att reglera dessa frågor.157 

I propositionen återfinns ett långt avsnitt där delar av det betänkande 158  som 

propositionen bygger på återges av föredraganden. Här framhålls bland annat de svårigheter 

som transsexuella 159  möter när de uppträder i en ”motsatt könsroll” medan deras 

legitimationshandlingar lämnar uppgift om ”den ursprungliga könstillhörigheten”, och det 

poängteras att denna livssituation ofta leder till depressioner och ibland till 

självmordsförsök.160 I samma avsnitt betonas vikten av överensstämmelse mellan individers 

officiella könstillhörighet och deras verkliga könstillhörighet. Det framhålls som ett angeläget 

intresse att individens egen uppfattning om könsidentiteten i så stor utsträckning som möjligt 

klart bekräftas utåt. I anslutning till detta uttalas dock att en lagreform inte får vara så 

långtgående att det uppstår starka motsättningar i förhållande till grundläggande och allmänt 

hållna samhälleliga värderingar. I en diskussion kring huruvida byte av juridiskt kön bör 

medföra alla rättsverkningar som tillkommer ”det motsatta könet”, uttalas att så måste bli 

fallet, då alternativet skulle innebära att ”mellanformer” mellan manligt och kvinnligt kön 

måste införas, vilket skulle medföra konsekvenser som inte kunde överblickas. En 

konsekvens av detta ställningstagande sades vara att kraven för att få byta juridiskt kön inte 

fick ställas för lågt. För att bevilja en sådan ansökan måste det kunna anses motiverat att 

sökanden ska inta en rättsställning där samtliga rättsverkningar som tillkommer ”det motsatta 

könet” ges full verkan.161 Föredraganden anslöt sig till de sakkunnigas uppfattning om att 

”mellanformer” borde undvikas, och att kraven för byte av juridiskt kön därför borde ställas 

högt.162  

                                                 
156 I 1972 års proposition talas det i stället för transpersoner och personer med intersexvariationer om två former 

av intersexualitet: somatisk och icke-somatisk intersexualitet, där den förstnämnda tycks innefatta det som i dag 

benämns intersexvariationer och den sistnämnda transsexualism, prop. 1972:6, s. 11–12 och 44. Det bör 

poängteras att det språk som används för att beskriva dessa tillstånd är mycket föråldrat och stigmatiserande. 
157 Prop. 1972:6, s. 46. 
158 Se SOU 1968:28. 
159 Enligt de ursprungliga förarbetena omfattade 1 § könstillhörighetslagen endast transsexuella personer, prop. 

1972:6, s. 57.  
160 Prop. 1972:6, s. 13. I uppsatsen hänvisas till hur de sakkunnigas uppfattning återges i propositionen, och inte 

till själva betänkandet i sig, då det som uttryckligen återges i propositionen får anses ha ett högre värde som 

kunskapskälla rörande vilka utgångspunkter som låg till grund för lagens utformning vid dess tillkomst.   
161 Prop. 1972:6, s. 16–17. Som argument mot dessa “mellanformer” anfördes här även att detta inte låg i de 

berörda individernas eget intresse, då de sades vara inställda på att helt och fullt tillhöra endast ett av könen. 

Detta hänger samman med att det som ovan nämnts endast var transsexuella personer som ansågs omfattas av 1 

§.   
162 Prop. 1972:6, s. 47. 
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Föredraganden uttalade vidare i detta avseende att ändring av juridiskt kön bör kunna 

ske endast i de fall där mycket starka skäl talar för att genomföra en sådan åtgärd. Detta sades 

särskilt gälla transsexuella personer, med en hänvisning till att de utifrån deras kropp klart kan 

anses tillhöra ett visst kön, och att det som talar i motsatt riktning är en inre upplevelse. Synen 

på transsexualism som en sjukdom blir mycket tydlig genom att föredraganden, med 

hänvisning till vissa remissutlåtanden, uttalar att om framgångsrika metoder för att ”häva 

transsexualism” senare upptäcks, skulle detta utgöra skäl att ompröva regleringen.163  

Mot denna bakgrund kan konstateras att det tycks ha funnits en medvetenhet kring 

transpersoners utsatthet, och en vilja att mildra denna genom lagstiftning, men samtidigt en 

grundläggande syn på transpersoner som avvikande, och en oro för vad en alltför omfattande 

uppluckring av könskategorierna skulle kunna innebära. Denna oro tycks ha resulterat i en 

stark betoning av den binära och ömsesidigt uteslutande karaktären av könskategorierna, där 

en person helt och hållet måste hänföras till en kategori, och där höga krav uppställs för byte 

till ett juridiskt kön som inte ligger i normativ, linjär överensstämmelse med kroppen.      

Angående kraven för att byte av juridiskt kön och tillstånd till medicinska åtgärder ska 

kunna komma i fråga, återges de sakkunnigas uppfattning att transsexualism bör vara 

konstaterad efter noggrann utredning och ingående observation av personen i fråga. Det talas 

om att mäta graden av femininitet respektive maskulinitet genom olika tester. Personen ska 

bland annat, genom att under lång tid uppträda i ”den motsatta könsrollen”, ha demonstrerat 

sina möjligheter att klara av ett liv i denna. Det poängteras att detta förvisso ofta är förknippat 

med stora påfrestningar, men att sådana svårigheter vanligtvis inte hindrar ”den genuint 

transsexuelle” från att tidigt i livet inta ”den motsatta könsrollen”. Personligheten bör vara 

motståndskraftig i förhållande till de svårigheter som det förutsätts att personen aldrig 

kommer att undkomma. En nyanserad och intellektuell bearbetning av personens problematik 

bör genomföras, och personen får inte uppvisa några tecken på psykotiska reaktioner. För att 

bevilja de aktuella åtgärderna krävs att den detaljerade bedömningen landar i övertygelsen att 

andra, mindre ingripande åtgärder skulle vara verkningslösa i det enskilda fallet.164 Sökandens 

upplevelse av att tillhöra ”det motsatta könet” får inte heller vara tvetydig. En sådan 

tvetydighet sägs kunna misstänkas om sökanden tvekar inför att fysiskt förändra sin kropp.165  

                                                 
163 Prop. 1972:6, s. 46–47. 
164 Prop. 1972:6, s. 15. 
165 Prop. 1972:6, s. 19 och 22–23.  
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Föredraganden uttalar i detta avseende att det måste krävas att den inre upplevelsen av 

att tillhöra ett annat kön ”sedan länge är mycket fast grundad i personligheten”.166  Han 

ansluter sig till de sakkunnigas bedömning att en ovilja att genomgå fysiska förändringar kan 

ge anledning till tvekan rörande könsidentitetens styrka, och framhåller att det krävs ingående 

och långvarig medicinsk och psykiatrisk utredning för att kunna bekräfta att upplevelsen av 

att tillhöra ”motsatt kön” är tillräckligt stark. Föredraganden instämmer även i att 

underlåtenhet att utåt uppträda i enlighet med sin könsidentitet kan utgöra skäl att betvivla 

styrkan av denna identitet, och ansluter sig till uppfattningen att sökanden bör ha visat sig 

klara av att leva i ”den nya könsrollen”.167 Att könsidentiteten vävs samman med och tolkas 

mot bakgrund av könsuttryck och kropp blir här mycket tydligt. Om sökanden inte uttrycker 

sig och vill förändra sin kropp i enlighet med normativa och linjära förväntningar kopplade 

till en viss könsidentitet, kan könsidentitetens styrka ifrågasättas.                     

Som tidigare nämnts uppställdes i den ursprungliga lydelsen av 1 § ett krav på att den 

som ansökte om att få byta juridiskt kön skulle ha genomgått sterilisering eller av annan orsak 

sakna fortplantningsförmåga. Detta motiverades av föredraganden i propositionen med att det 

var nödvändigt att eliminera risken för den ”förvirring i släktskapsförhållandena” som skulle 

uppstå om en person fick egna barn efter att ha ändrat juridiskt kön.168 I övrigt uppställdes 

fyra krav: en upplevelse av att sedan ungdomen tillhöra ett annat kön än det som registrerats i 

”kyrkobokföringen”, ett uppträdande i enlighet med detta andra kön som skulle ha varat under 

avsevärd tid, en prognos där personen måste kunna antas även framdeles ”leva i sådan 

könsroll169”, samt en ålder av minst 18 år.170  

Efter att ha studerat de utgångspunkter och ställningstaganden rörande kön som tycks 

ha legat till grund för lagens utformning vid dess tillkomst, får följande citat anses 

representativt för den syn på lagens funktion som där kommer till uttryck: 

                                                 
166 Prop. 1972:6, s. 46. 
167 Prop. 1972:6, s. 48. 
168 Prop. 1972:6, s. 50. I den ursprungliga 3 § uppställdes även ett krav på att sökanden skulle vara ogift, vilket 

var en konsekvens av att äktenskap vid denna tid endast kunde ingås mellan personer av samma kön, prop. 

1972:6, s. 49. Denna lydelse finns tillgänglig i prop. 1972:6, s. 2. Kravet på ett civilstånd som ogift upphävdes 

från och med den 1 januari 2013 genom lagen (2012:456) om ändring i lagen (1972:119) om fastställande av 

könstillhörighet i vissa fall. Till grund för lagändringen låg prop. 2011/12:142. 
169 Begreppet ”könsroll” i lagens ursprungliga lydelse ändrades den 1 januari 2013 genom lagen (2012:456) om 

ändring i lagen (1972:119) om fastställande av könstillhörighet i vissa fall till ”könsidentitet”. Detta gjordes för 

att betona förankringen i identiteten och förtydliga att det inte är fråga om en roll som personen kan träda in i och 

ut ur, prop. 2011/12:142, s. 34.   
170 Den ursprungliga lydelsen finns tillgänglig i prop. 1972:6, s. 2.  
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Målet vid behandling av patienter med störd könsutveckling är enligt de sakkunniga att 

erhålla en individ, som är socialt och sexuellt så väl anpassad som möjligt.171        

 

Spades uttalanden angående den huvudsakliga funktionen hos lagstiftningen: att producera 

riktiga män och kvinnor och att strikt upprätthålla gränserna mellan dessa könskategorier, 

tycks överensstämma väl med de utgångspunkter rörande kön som kan urskiljas i den 

proposition som låg till grund för könstillhörighetslagens instiftande och utformning.    

  

5.2 Kriteriernas nuvarande utformning och motivering 

För att en person ska kunna erhålla rättslig fastställelse av att ”han eller hon” har en annan 

könstillhörighet än den som framgår av folkbokföringen (det vill säga få tillstånd att byta 

juridiskt kön), krävs enligt 1 § 1 st. 1 p. könstillhörighetslagen att personen sedan en lång tid 

upplever sig tillhöra ”det andra könet”. Det krävs även enligt 2 p. i samma paragraf och 

stycke att ”han eller hon” sedan en tid tillbaka uppträder i enlighet med sin könsidentitet som 

tillhörande detta andra kön, och det måste enligt 3 p. kunna antas att personen kommer att 

leva i samma könsidentitet även i framtiden. Slutligen uppställs i 4 p. ett krav på att den som 

ansöker om ändrad könstillhörighet ska ha fyllt arton år. Ansökan får enligt 1 § 2 st. 

könstillhörighetslagen bifallas även om ändrad könstillhörighet tidigare har beviljats med stöd 

av 2 §, som berör byte av juridiskt kön för personer med intersexvariationer. Att en person 

tidigare har beviljats byte av juridiskt kön med stöd av 2 §, utgör alltså inget hinder mot ett 

beviljande av en senare ansökan enligt 1 §.172       

 Kravet i 1 § 1 st. 1 p. könstillhörighetslagen, där det anges att den sökande sedan en 

lång tid ska ha upplevt sig tillhöra ”det andra könet”, har i förarbetena förklarats som 

innebärande att upplevelsen av att tillhöra ”det andra könet” ska vara mycket fast grundad hos 

sökanden. Upplevelsen ska inte kunna anses övergående eller hastigt påkommen, utan måste 

bedömas som bestående över tid och djupt förankrad. I viss mån anses tidskravet återspegla 

ett krav på en viss styrka i personens upplevelse av att tillhöra ett annat kön, även om 

regeringen medvetet valt att inte uttryckligen reglera hur stark denna upplevelse måste vara. 

                                                 
171 Prop. 1972:6, s. 14. Med behandling tycks här avses såväl rättsliga som medicinska åtgärder, se prop. 1972:6, 

s. 14–15. 
172 Av förarbetena kan även utläsas att ett tidigare byte av juridiskt kön med stöd av 1 § inte anses hindra en ny 

prövning enligt detta lagrum, se prop. 2011/12:142, s. 18. Denna tolkning gjorde även kammarrätten i 

Stockholm, se Kammarrätten i Stockholm, dom 2017-08-29, mål 3488-17.  
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Även personer som först i vuxen ålder kommer till insikt om sin könsidentitet som tillhörande 

ett annat kön än det som framgår av folkbokföringen kan omfattas.173  

 Angående kravet i 1 § 1 st. 2 p. könstillhörighetslagen på ett uppträdande i enlighet 

med den könsidentitet personen vill få återspeglad i folkbokföringen, har i förarbetena uttalats 

att innebörden av detta beror av individuella förhållanden. Direkt därefter uttalas dock att 

detta krav ofta innebär att den som ansöker om tillstånd att byta juridiskt kön ska ha uppträtt 

konsekvent i enlighet med denna könsidentitet i alla sammanhang där personen vistas, 

exempelvis ute i samhället, på sin arbetsplats och tillsammans med sin familj, vilket benämns 

real life experience. Angående det tidskrav som anges, ”sedan en tid”, uppges att det inte 

finns någon fast tidsgräns för hur länge perioden bör pågå. I bedömningspraxis (det vill säga 

de bedömningar som görs av Socialstyrelsens rättsliga råd) ställs dock ofta krav på minst ett 

år, och i vissa fall kan en längre tid vara motiverad. Det framhålls att tidskravet ”sedan en tid” 

även tillåter framtida förändringar gällande tolkningen av bestämmelsen, vilket kan vara 

behövligt om nya metoder eller ny kunskap utvecklas och förändrar ”behandlingspraxis” i 

dessa ärenden.174 Det krävs att sökanden kan anses vara fast etablerad i sin könsidentitet. Hur 

lång tid en person måste ha uppträtt i enlighet med sin könsidentitet som tillhörande ”det 

andra könet” överlämnas dock i förarbetena uttryckligen åt medicinsk profession och praxis 

att avgöra.175 Syftet med att genomgå real life experience har angetts vara att sökandens 

drivkraft och förmåga att leva i sin könsidentitet testas.176   

Innebörden av kravet i 1 § 1 st. 3 p. på att personen måste kunna antas komma att leva 

i samma könsidentitet även i framtiden, har inte getts någon tydlig förklaring i de senare 

förarbetena. I den proposition som låg till grund för könstillhörighetslagens ikraftträdande år 

1972, återges dock uppfattningen hos de sakkunniga i det föregående betänkandet att, genom 

att möjligheten att byta juridiskt kön begränsas till fall där könsidentiteten som tillhörande 

”det andra könet” är helt bestämd och har bestått under en längre tid (i princip vad som krävs 

enligt 1 p.), bör det inte behöva befaras att personen i fråga ångrar sig, eller att det i övrigt 

uppstår någon anledning att ändra tillbaka till den tidigare könstillhörigheten. Här uttalas även 

att individen ska vara så etablerad i ”den nya könsrollen” att en återgång till den tidigare 

                                                 
173 Prop. 2011/12:142, s. 33 och 72. Jfr prop. 1972:6, s. 46, där det uttalas att upplevelsen av att tillhöra ett annat 

kön sedan länge ska vara ”mycket fast grundad i personligheten”.   
174 Prop. 2011/12:142, s. 33–34. Här uttalas alltså att ettårsgränsen är något som vuxit fram i bedömningspraxis 

från Socialstyrelsens rättsliga råd. Intressant att notera är dock att i de ursprungliga förarbetena från 1972, uttalas 

ang. detta kriterium att ”kortare tid än ett år torde inte kunna godtas”. Det får därmed anses troligt att 

Socialstyrelsens rättsliga råd, som ålagts uppgiften att tolka kriteriet i första instans, influerats av detta 

förarbetsuttalande, se prop. 1972:6, s. 57.    
175 Prop. 2011/12:142, s. 72. Jfr prop. 1972:6, s. 57. 
176 Prop. 2012/13:107, s. 8. 
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måste anses praktiskt taget utesluten.177 Kravet i 1 p. tycks därmed fungera som en slags 

garanti för att kravet i 3 p. ska kunna anses uppfyllt. Regeringens föredragande i 1972 års 

proposition uttalar angående kravet i 2 p. att det krävs att sökanden visat sig klara av att leva i 

”den nya könsrollen” ute i samhället för att det ska kunna förväntas att personen stannar kvar 

i denna könsroll.178 Även kravet i 2 p. tycks således i viss utsträckning fungera som en garanti 

för att kravet i 3 p. ska kunna anses uppfyllt.  

 

5.3 Mönster och utgångspunkter som tycks ha bestått sedan instiftandet  

Vid en jämförelse med den ursprungliga lydelsen av 1 § kan konstateras att de fyra krav som i 

dag uppställs för att få byta juridiskt kön, återfanns i lagtexten även vid lagens ikraftträdande, 

dock uttryckta på ett delvis annat sätt och med andra tidskriterier. Ända sedan 

könstillhörighetslagen trädde i kraft år 1972 har det i lagtexten ställts krav på en upplevelse av 

att tillhöra det andra könet utifrån tvåkönsnormen, ett uppträdande som bekräftar denna 

upplevelse utåt, en prognos som förutspår stabilitet över tid rörande könsidentiteten samt en 

ålder av minst 18 år. 179  Den grundläggande formen för hur kön fastställs utifrån 1 § 

könstillhörighetslagen har därmed bibehållits genom de lagändringar som genomförts sedan 

ikraftträdandet år 1972. 

Att avsikten ända sedan lagens ikraftträdande har varit att ge den medicinska 

professionen ett betydande inflytande över bedömningen av om en person ska tillåtas byta 

juridiskt kön, blir mycket tydligt mot bakgrund av de förarbetsuttalanden som redogjorts för 

ovan. Kravet i 1 § 1 st. 2 p. könstillhörighetslagen, lämnas i senare förarbeten uttryckligen 

öppet och formbart för medicinsk profession och praxis. Socialstyrelsens rättsliga råd, som 

avgör ärenden enligt könstillhörighetslagen i första instans, sammanträder som nämnts ovan i 

avsnitt 4.2 i en högst medicinskt präglad konstellation i dessa ärenden. 

En grundläggande utgångspunkt som tycks ha funnits med ända sedan lagen 

instiftades är att en persons egna uppgifter om sin könsidentitet, och vilket juridiskt kön hen 

finner det lättast att leva sitt liv inom, inte utan vidare kan godtas. Dessa uppgifter måste 

prövas ingående av företrädare för den medicinska professionen, vilket kan tolkas som en 

presumtion för att personens egen uppfattning i frågan inte är tillförlitlig. Först när medicinskt 

sakkunniga bekräftat att den sökande lever upp till bilden av den ”genuina transpersonen”180 

                                                 
177 Prop. 1972:6, s. 19 och 23.   
178 Prop. 1972:6, s. 48. 
179 Den ursprungliga lydelsen finns tillgänglig i prop. 1972:6, s. 2. 
180 Jfr prop. 1972:6, s. 15, där det talas om hur den ”genuint transsexuelle” inte låter sig hindras av en fientlig 

miljö när det gäller att uttrycka sig i enlighet med sin könsidentitet.    
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kan rättsligt erkännande av könsidentiteten, eller i vissa fall byte till det juridiska kön som är 

tryggast för personen i fråga, komma till stånd.181 Att könsidentiteten måste utredas, tydligt 

manifesteras utåt i enlighet med normativa förväntningar, och bekräftas av medicinskt 

sakkunniga för att bli betrodd, kan tolkas som ett tydligt uttryck för normen om linjärt kön. 

Genom att personens kropp tolkas som tillhörande ett visst kön utifrån tvåkönsnormen, 

presumeras att även identiteten ska kunna placeras inom samma kategori. En person som 

hävdar att könsidentiteten skiljer sig från dessa normativa förväntningar kan inte utan vidare 

bli betrodd. Bevis måste läggas fram som styrker personens utsaga om sin könsidentitet.  

Genom dessa krav konstrueras identiteter som inte lever upp till normen om linjär 

överensstämmelse mellan kropp och könsidentitet som avvikande. De betraktas som så 

ovanliga att de måste prövas, utredas och bekräftas av experter för att kunna accepteras och 

erkännas rättsligt. Genom att transidentiteter och uttryck konstrueras som avvikande, befästs 

även det som utgör normen: cispersoners linjära förhållande mellan kropp, könsidentitet och 

könsuttryck. Dessa identiteter och uttryck behöver aldrig ifrågasättas eller prövas, då deras 

status som norm innebär att de går obemärkt förbi och aldrig orsakar problem för den person 

hos vilken de återfinns. De är neutrala och osynliga i sin ”naturlighet”. Kriteriernas 

utformning har även, ända sedan ikraftträdandet, starkt präglats av en syn på kön som 

bestående av binära och ömsesidigt uteslutande kategorier. Detta kommer till uttryck genom 

formuleringar som ”han eller hon” och ”det andra könet”, där kön konstrueras som bestående 

av två helt åtskilda kategorier. Kravet på ett uppträdande i enlighet med könsidentiteten, får 

även anses ge uttryck för uppfattningen att det finns vissa uppträdanden som är typiska för ett 

visst kön. Denna ordning får sammantaget anses innebära att tvåkönsnormen i stor 

utsträckning konstrueras och reproduceras genom det sätt på vilket könstillhörighetslagen 

hanterar frågan om juridiskt kön, och genom de normaliteter och ideal som därigenom 

befästs.              

Det är även intressant att notera att det tycks finnas en oro för att personen i fråga ska 

komma att ändra sig, något som kommer till uttryck i prognoskriteriet i 1 § 1 st. 3 p. 

könstillhörighetslagen, och som tros kunna undvikas genom krav på noggrann utredning av 

könsidentiteten för att säkerställa stabilitet över tid. Tillgänglig kunskap tyder dock på att det 

är ovanligt att en person ångrar könsbekräftande åtgärder, och studier som undersökt 

                                                 
181 Jfr Linander m.fl., 2017b, s. 14. Icke-binära transpersoner har i dag ingen möjlighet att få sin verkliga 

könsidentitet rättsligt erkänd, då svensk rätt enligt vad som redogjorts för ovan endast erkänner de binära könen 

kvinna och man. De kan dock i vissa fall av trygghetsskäl och för att underlätta vardagen vilja byta till det 

juridiska kön de utifrån tvåkönsnormen oftast passerar som ute i samhället, se Magnusson, 16 januari 2018, 

[https://www.ottar.se/artiklar/f-rvaltningsr-tten-avslog-r-tt-till-byte-av-juridiskt-k-n-f-r-ickebin-r-person], 

Hämtad 2018-11-27.   
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förekomsten av ånger under längre tidsperioder visar att antalet personer som ångrar sig 

sjunker.182 Det kan därmed ifrågasättas huruvida den omfattande utredning av könsidentiteten 

som till stor del är avsedd att säkerställa stabilitet över tid, verkligen är nödvändig. Nedan 

redogörs mer ingående för de krav på medicinsk utredning som ställs vid den bedömning 

enligt 1 § könstillhörighetslagen som görs av Socialstyrelsens rättsliga råd.         

 

5.4 Socialstyrelsens rättsliga råd ställer krav på medicinsk utredning 

Socialstyrelsens rättsliga råd har utarbetat rekommendationer angående vilket beslutsunderlag 

som krävs för att rådet ska kunna göra en bedömning av huruvida könstillhörighetslagens 

krav för byte av juridiskt kön och tillstånd till könsbekräftande underlivskirurgi är 

uppfyllda. 183  Rekommendationerna riktar sig uttryckligen till de specialiserade 

utredningsteam som gör könsidentitetsutredningar och uttalar sig i ärenden som berör åtgärder 

enligt könstillhörighetslagen.184 Specialiserade utredningsteam finns i dagsläget i Stockholm, 

Alingsås, Lund, Linköping, Umeå, Östersund och Uppsala. 185  Syftet med de 

rekommendationer som ges är att säkerställa att beslutsunderlaget håller god kvalitet, och 

därigenom undvika fördröjningar orsakade av att kompletteringar måste göras.186  

Även om dessa rekommendationer inte har status som rättskälla, får de anses vara av 

stor betydelse för hur den faktiska tillgången till de åtgärder som här berörs ser ut. Ur dessa 

rekommendationer kan nämligen utläsas vilken utredning Socialstyrelsens rättsliga råd i 

praktiken kräver när det fattar beslut enligt könstillhörighetslagen, vilket ger ledning rörande 

hur bestämmelserna tolkas och tillämpas av det myndighetsorgan som ålagts ansvaret att som 

första instans avgöra vilka personer som beviljas och vilka som nekas tillgång till de aktuella 

åtgärderna. Detta får stor betydelse för processen som helhet.      

För bedömning av kraven i 1 § 1 st. 1–3 p. könstillhörighetslagen, behövs enligt rådet 

ett underlag innehållande utlåtande från läkare, samt i regel även ett utlåtande från psykolog. 

Därutöver behövs social utredning som utförts av socionom. Angående 1 p. (upplevelse sedan 

en lång tid av att tillhöra ”det andra könet”), krävs ett underlag som beskriver sökandens 

levnadshistoria. Detta underlag ska särskilt fokusera på utvecklingen av könsidentiteten, och 

bör innehålla uppgift om att sökanden under en tids observation stått fast vid sin uppfattning 

om könsidentiteten. Det framhålls att det inte finns någon exakt tidsgräns för denna 

                                                 
182 Socialstyrelsen, 2015, s. 13; Dhejne m.fl., 2014. 
183 Se Socialstyrelsens rättsliga råd, 2017. 
184 Socialstyrelsens rättsliga råd, 2017, s. 1. 
185 Ds 2018:11, s. 33. 
186 Socialstyrelsens rättsliga råd, 2017, s. 1. 
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observation, men med hänvisning till Socialstyrelsens kunskapsstöd (se vidare om detta 

kunskapsstöd nedan under 5.5) poängteras betydelsen av en grundlig utredning, och det 

uttalas att den tid som tas i anspråk måste vara tillräcklig för att åstadkomma en sådan 

utredning.187     

Rörande 2 p. (ett uppträdande sedan en tid i enlighet med könsidentiteten som 

tillhörande ”det andra könet”), uttalas att det av utredningen måste framgå att sökanden i sin 

vardag lever och uppträder i ”den önskade könsidentiteten” 188 , vilket benämns real life 

(tidigare i uppsatsen real life experience). Det framhålls att det inte krävs att sökanden 

uteslutande passerar som tillhörande detta kön, men att det är viktigt att personen konsekvent 

presenterar sig utåt i enlighet med det ”önskade” könet. Syftet med detta krav uppges vara att 

sökanden ska ha fått möjlighet att prova på hur det är att leva i denna könsidentitet, och att 

hen mot bakgrund av detta ska kunna fatta ett beslut som är så välgrundat som möjligt. Inte 

heller för real life-perioden finns enligt rådet någon exakt tidsgräns, men samma krav på en 

grundlig utredning gäller här, vilket påverkar den tid som måste tas i anspråk.189         

 Angående 3 p. (sökanden måste antas komma att leva i samma könsidentitet även i 

framtiden) krävs enligt Socialstyrelsens rättsliga råd ett underlag som gör det möjligt för rådet 

att bedöma stabiliteten hos sökandens könsidentitet med avseende på framtiden. Det uttalas 

att ett sådant underlag ofta tas fram genom en psykologutredning. Även rörande bedömningen 

enligt 3 p. anser rådet att det är viktigt att följa hur real life-perioden fortskrider, och att i 

beslutsunderlaget beskriva exempelvis vad som hänt under förloppet, hur sökanden har 

upplevt perioden och i vilken utsträckning sökanden har passerat. Förekomsten av 

komplicerande faktorer som exempelvis social problematik eller psykiatrisk samsjuklighet190 

är enligt rådet också viktigt att beröra. Rådet avslutar med följande rekommendation: 

 

Om något framstår som atypiskt eller motsägelsefullt är det viktigt att problematisera och 

resonera kring hur den sökande ser på framtiden.191              

 

                                                 
187 Socialstyrelsens rättsliga råd, 2017, s. 1. 
188 Formuleringen ”den önskade könsidentiteten” får anses något märklig, då könsidentiteten är en inneboende 

upplevelse som självklart finns där alldeles oavsett vilka medicinska och juridiska åtgärder sökanden beviljas 

tillgång till. 
189 Socialstyrelsens rättsliga råd, 2017, s. 2. 
190 Användningen av begreppet ”samsjuklighet” här får anses utgöra ett tydligt uttryck för synen på 

transidentiteter som psykiatriska sjukdomstillstånd. Det som avses är att det utöver transidentiteten finns 

ytterligare psykiatrisk sjukdom. 
191 Socialstyrelsens rättsliga råd, 2017, s. 2. 
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Den misstänksamhet mot tvetydigheter i de olika aspekterna av kön som tydligt kom till 

uttryck i den proposition som låg till grund för könstillhörighetslagens instiftande, tycks mot 

bakgrund av detta uttalande fortfarande leva kvar i den process som krävs för tillgång till de 

aktuella åtgärderna.   

 Utöver det som redogjorts för ovan tycks det förväntas att ytterligare medicinsk 

information bifogas i form av journalutdrag, då det uttalas att utlåtanden från läkare och 

psykolog samt den sociala utredningen, gärna får dokumenteras i separata dokument 

fristående från ”övrig journaltext”. Relevanta remisser, remissvar och journalkopior från 

andra enheter än den där utredningsteamet eller den utredande läkaren är verksam bör helst 

sammanfattas, särskilt om sådant material inte bifogas ansökan. Om möjligt bör 

läkarutlåtandet alltid avslutas med utredningsteamets eller den utredande läkarens bedömning 

och rekommendationer.192 

I ett betänkande från 2017 framkommer information från utredningsteamen om att 

deras verksamhet påverkas av rekommendationerna, exempelvis avseende journalföring. 

Även om journaler, till skillnad från läkarintyg, inte skrivs i syfte att de ska fungera som 

juridiskt beslutsunderlag, begärs dessa regelmässigt in av Socialstyrelsens rättsliga råd. Detta 

leder till att utredarna i sin journalföring försöker skriva in den dokumentation som krävs för 

att uppfylla de krav som uppställs i prövningen av ansökan om åtgärder enligt 

könstillhörighetslagen.193 Rekommendationerna tycks därmed få genomslag i praktiken hos 

de olika utredningsteamen, vilket innebär att de får betydelse för den utredningsprocess som 

transpersoner måste genomgå för att få tillgång till könstillhörighetslagens åtgärder. 

Processens starkt medikaliserade karaktär framträder tydligt genom rådets krav. Kön ska 

utredas ingående av medicinskt sakkunniga, utifrån rekommendationer där könsidentitet 

konstrueras som stabilt över tid och alltid linjärt överensstämmande med könsuttrycket.    

 

5.5 Närmare om den medicinska processen för att få fram erforderligt 
beslutsunderlag 

I den proposition som låg till grund för steriliseringskravets upphävande, uttalas att en 

fullständig utredning enligt 1 § könstillhörighetslagen i regel tar minst två år att genomföra. 

Utredningen innefattar psykiatrisk bedömning, psykologisk undersökning och utredning av 

personens kroppsliga tillstånd. Vanligen ingår även en real life-period.194  

                                                 
192 Socialstyrelsens rättsliga råd, 2017, s. 2. 
193 SOU 2017:92, s. 756. 
194 Prop. 2012/13:107, s. 8. 
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Enligt 9 § könstillhörighetslagen får regeringen eller den myndighet som regeringen 

bestämmer meddela föreskrifter om kraven för byte av juridiskt kön i 1 § 1 st. 1–3 p. 

könstillhörighetslagen. I 2 § 1 p. förordningen (1985:796) med vissa bemyndiganden för 

Socialstyrelsen att meddela föreskrifter m.m., ges Socialstyrelsen behörighet att meddela 

sådana föreskrifter. Enligt förarbetena var avsikten att möjliggöra föreskrifter rörande 

exempelvis hur länge en person som ansöker om att få byta juridiskt kön måste ha uppträtt i 

enlighet med det juridiska kön hen önskar byta till.195 Möjligheten att meddela föreskrifter på 

detta område tycks dock inte ha utnyttjats av Socialstyrelsen.196 Däremot har myndigheten 

gett ut ett nationellt kunskapsstöd för hälso- och sjukvården, där rekommendationer ges för 

innehållet i utredning, vård och behandling vid könsdysfori (se nedan angående innebörden av 

begreppet könsdysfori).197  

Det bör poängteras att Socialstyrelsens kunskapsstöd inte har ställning som rättskälla. 

Det kan dock ge ledning rörande vilka medicinska utgångspunkter som ligger till grund för de 

utredningar som utgör juridiskt beslutsunderlag när Socialstyrelsens rättsliga råd avgör 

ärenden enligt könstillhörighetslagen. Viktigt att ha i åtanke är dock att kunskapsstödets 

ställning som icke-bindande rekommendationer, innebär att efterlevnaden av dessa 

rekommendationer kan se olika ut på olika vårdenheter.198 I betänkandet av Utredningen för 

stärkt ställning och bättre levnadsvillkor för transpersoner, framkommer dock information om 

att kunskapsstöden används av utredningsteamen som vägledning för verksamheten och stöd 

för verksamhetsutvecklingen, även om efterlevnaden påverkas av exempelvis tillgängliga 

resurser.199 

Könsdysfori, som utgör ett viktigt begrepp i kunskapsstödet, är en medicinsk diagnos 

som fastställs efter en könsutredning. Diagnosen avser ett lidande som orsakas av att det kön 

som tilldelades vid födseln och/eller den kropp personen föddes med, inte speglar dennes 

könsidentitet. 200  I kunskapsstödet används begreppet könsdysfori som en samlande 

benämning för de olika tillstånd som där berörs. Termen relaterar till diagnoser som återfinns 

i två olika klassificeringssystem: International classification of diseases and related health 

                                                 
195 Prop. 2011/12:142, s. 34. 
196 Åtminstone återfinns inga sådana bland de nu gällande föreskrifter och allmänna råd som beslutats av 

Socialstyrelsen, se gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, 

folkhälsa m.m. 
197 Se Socialstyrelsen, 2015. Det poängteras att kunskapsstödet främst bygger på klinisk svensk erfarenhet och 

relevanta internationella riktlinjer, medan det vetenskapliga stödet inte är särskilt starkt, Socialstyrelsen, 2015, s. 

17. 
198 Transgender Europe, 2017, s. 68.  
199 SOU 2017:92, s. 561. 
200 Socialstyrelsen, 2015, s. 7 och 15; prop. 2011/12:142, s. 15; SOU 2017:92, s. 65; Socialstyrelsen, 2017, s. 1. 

Jfr Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, 2018, s. 1. 
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problems (ICD), som ges ut av Världshälsoorganisationen (WHO), samt Diagnostic and 

statistical manual of mental disorders (DSM) som ges ut av American Psychiatric 

Association.201  

Enligt den nu gällande DSM-5, ställs diagnosen könsdysfori vid en utpräglad brist på 

samstämmighet mellan det kön som tilldelats vid födseln och personens könsidentitet, om 

detta ger upphov till ett ”kliniskt signifikant lidande” eller orsakar en försämring i personens 

förmåga att fungera socialt. Tillståndet ska ha varat i minst sex månader. I den nu gällande 

versionen av ICD, ICD-10 (översatt till svenska genom ICD-10-SE), finns tre olika diagnoser 

som berör könsdysfori: ”transsexualism”, ”andra specificerade könsidentitetsstörningar” samt 

”könsidentitetsstörning ospecificerad”. Transsexualism definieras där som: 

 

En önskan om att leva och bli accepterad som en medlem av det motsatta könet, ofta åtföljt 

av en känsla av obehag eller otillräcklighet med det egna anatomiska könet och en önskan 

om hormonell eller kirurgisk behandling för att kroppsligen likna det prefererade könet så 

mycket som möjligt.202  

 

Resterande två diagnoser används när en person har en ”könsidentitetsstörning” men utan att 

uppfylla kriterierna för diagnosen transsexualism. För dessa diagnoser saknas en närmare 

beskrivning av tillstånden, vilket beror på att de tagits fram endast av klassifikationstekniska 

skäl. Enligt patientregister från Socialstyrelsen är den vanligaste diagnosen i vård och 

behandling transsexualism.203  

Enligt förarbetena till den nuvarande lydelsen av 1 § 1 st. 1–3 p. 

könstillhörighetslagen, krävs inte att diagnosen transsexualism har ställts för att en person ska 

                                                 
201 Socialstyrelsen, 2015, s 13–14.   
202 Socialstyrelsen, 2015, s. 14, där diagnosen transsexualism citeras (ICD-10, diagnoskod F64.0), och 

diagnoserna könsdysfori (DSM-5, diagnoskod 302.85), andra specificerade könsidentitetsstörningar (ICD-10, 

diagnoskod F64.8) och könsidentitetsstörning ospecificerad (ICD-10, diagnoskod F64.9) beskrivs.   
203 Socialstyrelsen, 2015, s. 14. Det kan tilläggas att en ny version av ICD, ICD-11, gjordes tillgänglig för 

medlemsstaterna av WHO den 18 juni 2018. De gavs därigenom möjlighet att förbereda sig inför presentationen 

av den slutliga ICD-11 under 2019, varefter implementering kan påbörjas i de olika länderna. Diagnoser som 

berör könsdysfori flyttas i den nya versionen från kapitlet om psykiska sjukdomar, till ett kapitel som berör 

sexuell hälsa. Detta motiveras med att tillgänglig kunskap tydligt visar att det inte är fråga om en psykisk 

sjukdom, och att klassificeringen i denna kategori kan orsaka omfattande stigmatisering. Samtidigt framhålls att 

gruppen ofta har ett behov av insatser från hälso- och sjukvården, varför det är viktigt att tillståndet som sådant 

finns med i ICD, WHO, 18 juni 2018, [http://www.who.int/health-topics/international-classification-of-diseases], 

Hämtad 2018-11-21. Termen ”könsidentitetsstörningar” (gender identity disorders) byts dessutom ut mot 

”könsinkongruens” (gender incongruence), WHO, 2018, [https://icd.who.int/browse11/l-

m/en#/http%3a%2f%2fid.who.int%2ficd%2fentity%2f411470068], Hämtad 2018-11-21. Internationella 

organisationer med fokus på transpersoners situation har i flera år arbetat för en sådan utveckling, RFSL, 12 maj 

2017, [https://www.rfsl.se/hbtq-fakta/faq-koensdysfori-som-diagnos/], Hämtad 2018-11-21. Socialstyrelsen 

utreder för närvarande ett svenskt införande av ICD-11, Socialstyrelsen, 

[https://www.socialstyrelsen.se/klassificeringochkoder/utvecklingsarbeten], Hämtad 2018-11-21.  

https://www.google.se/search?q=American+Psychiatric+Association&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3sEwvTDIrV-IEsQ1NLU3TtWSyk630k_Lzs_XLizJLSlLz4svzi7KtEktLMvKLAOlx0Go3AAAA&sa=X&ved=2ahUKEwikn4izp-XeAhWxiIsKHbwbB-0QmxMoATAPegQIBRAH
https://www.google.se/search?q=American+Psychiatric+Association&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3sEwvTDIrV-IEsQ1NLU3TtWSyk630k_Lzs_XLizJLSlLz4svzi7KtEktLMvKLAOlx0Go3AAAA&sa=X&ved=2ahUKEwikn4izp-XeAhWxiIsKHbwbB-0QmxMoATAPegQIBRAH
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kunna beviljas byte av juridiskt kön med stöd av 1 §. Detta motiveras med att en sådan 

ordning skulle kunna utestänga personer från möjligheten att ansöka om byte av juridiskt 

kön.204  I den proposition som kort därefter lades fram till grund för steriliseringskravets 

upphävande, används dock uteslutande begreppet transsexuella när den grupp som berörs av 

1 § könstillhörighetslagen benämns.205 I det betänkande som ligger till grund för regeringens 

förslag till en ny könstillhörighetslagstiftning, framhålls att 1 § fortfarande är starkt 

medicinskt präglad, genom att dess tillämpning i praktiken bygger på att sökanden har en 

medicinsk diagnos och ett medicinskt underlag. Det uttalas att nuvarande rättsläge gör det 

mycket svårt för en transperson att kunna byta juridiskt kön utan att uppsöka hälso- och 

sjukvården, och att utformningen och tillämpningen av 1 § i praktiken riktar sig till personer 

med någon av diagnoserna kopplade till könsdysfori. Det betonas att paragrafen får anses 

särskilt präglad av en inriktning mot transsexuella personer.206  

Mot denna bakgrund, och med tanke på att det i 1 § används ett binärt språk med 

uttryck som ”han eller hon” och ”det andra könet”, får bestämmelsen i nuläget anses riktad till 

transpersoner med en binär könsidentitet, det vill säga transsexuella. Även om det inte finns 

några uttryckliga krav på en viss medicinsk diagnos eller viss medicinsk utredning i den 

nuvarande lydelsen av 1 §, får bestämmelsens utformning, tolkning och tillämpning anses 

bygga på förekomsten av medicinsk utredning, samtidigt som paragrafens binära utformning 

premierar könsuttryck och identiteter som följer tvåkönsnormen.     

Socialstyrelsen poängterar i sitt kunskapsstöd att en diagnos inte alltid behöver vara en 

sjukdom, men att den kan ange ett vårdbehov.207 Det uttalas att personer som funderar kring 

sin könsidentitet vanligen i första hand vänder sig till primärvården eller allmänpsykiatrin. 

Om det finns misstanke om könsdysfori är det enligt Socialstyrelsen viktigt att personalen vid 

dessa enheter remitterar personerna till de specialiserade utredningsteamen, då stöd, 

rådgivning och utredning vid könsdysfori kräver specialistkunskap. 208  Att få påbörja en 

utredning hos dessa enheter kan dock ta lång tid. Även att få en remiss till specialistenheterna 

från primärvården eller allmänpsykiatrin kan ibland ta tid. Vissa av dessa enheter har dock 

                                                 
204 Prop. 2011/12:142, s. 34 och 38. Detta uttalande innebär ett ändrat synsätt på paragrafens 

tillämpningsområde, då det i den proposition som låg till grund för lagens ikraftträdande uttryckligen uppges att 

1 § enbart riktar sig till transsexuella, prop. 1972:6, s. 57.        
205 Prop. 2012/13:107, s. 7–8. 
206 SOU 2014:91, s. 155–157. 
207 Socialstyrelsen, 2015, s. 15. Uttalandet bör ses mot bakgrund av den kritik som riktats mot patologiseringen 

av transpersoner.  
208 Socialstyrelsen, 2015, s. 21. 
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öppnat upp för att sökande ska kunna vända sig direkt till dem utan föregående remiss, vilket 

förenklar processen åtminstone i detta avseende.209 

Behandling av könsdysfori inleds alltid med en utredning innehållande psykiatriska, 

psykologiska och sociala inslag. Syftet är att utreda om personen kan diagnostiseras med 

könsdysfori och hur allvarlig denna i så fall kan anses vara. Vidare är syftet att bedöma 

huruvida personen lider av psykisk ohälsa som måste behandlas, samt att uppskatta personens 

psykosociala förutsättningar för att inleda behandling för könsdysfori. Först efter att 

könsdysfori har konstaterats kan hormonbehandling, hårborttagning, röstträning, bröstkirurgi 

med mera inledas. Efter att diagnosen har ställts inleds vanligen real life-perioden för 

personer som vill ansöka om byte av juridiskt kön och tillstånd till underlivskirurgi.210  

Under real life-perioden är det meningen att personen ska leva i den sociala roll som 

överensstämmer med dennes könsidentitet, bland annat för att se om ”livet i denna roll” lever 

upp till personens förväntningar. För att under denna period passera som tillhörande det 

juridiska kön personen önskar byta till, kan det enligt Socialstyrelsen ibland vara nödvändigt 

att först genomgå vissa fysiska förändringar. Om personen inte kan eller inte vill genomgå 

sådan behandling, står i väntekö för att få genomgå kirurgiska ingrepp, eller om behandlingen 

befinner sig i ett tidigt skede utan tydliga resultat, kan hjälpmedel som exempelvis bröst- och 

penisproteser, peruker och binders (bröstlindor) användas. Perioden inleds först när personen i 

fråga själv vill det.211  

Intressant att notera är att könsidentiteten här tycks betraktas som nödvändigt 

sammanbunden med en viss social roll, där denna roll uppenbarligen ställer krav på ett visst 

utseende. Det tycks förutsättas att en person som vill få tillgång till könsbekräftande vård 

och/eller ansöka om att få byta juridiskt kön, också kommer att drastiskt förändra sitt 

könsuttryck utöver det rent anatomiska, samt sina sociala mönster i övrigt. Därför måste 

denna dramatiska sociala övergång först prövas ingående, för personens egen skull, men 

också för att utredningsteamet ska kunna ta ställning i frågan om personens könsidentitet. 

Tvåkönsnormens grundläggande byggsten, där två tydliga könskategorier konstrueras och 

framställs som varandras raka motsatser, framträder här mycket tydligt. Ett linjärt förhållande 

mellan könsidentitet och könsuttryck kontrolleras och upprätthålls även effektivt genom den 

förväntade normativa samstämmigheten mellan dessa könsaspekter.       

 

                                                 
209 Transgender Europe, 2017, s. 68.  
210 Socialstyrelsen, 2015, s. 30. 
211 Socialstyrelsen, 2015, s. 36–37. 
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5.6 Tolkning och tillämpning av 1 § i en dom från kammarrätten i 
Stockholm 

Kammarrätten i Stockholm har i ett mål från 2017, angående 1 § 1 st. 1 p. 

könstillhörighetslagen (upplevelse sedan en lång tid av att tillhöra ”det andra könet”), uttalat 

att bedömningen av vilka omständigheter som bör anses ge uttryck för en individs 

könsidentitet måste ske med försiktighet, detta då det saknas ledning i praxis och förarbeten 

rörande vad som kännetecknar en sådan könsidentitet som krävs enligt 1 p, utöver att den ska 

vara fast grundad, bestående över tid och djupt förankrad.212 Målet berörde en person som 

tidigare med stöd av 1 § fått sitt juridiska kön ändrat från man till kvinna, men senare insett 

att han213 identifierade sig och ville leva som man. Därför ansökte han hos Socialstyrelsens 

rättsliga råd om att det juridiska könet skulle ändras tillbaka. Ansökan avslogs dock, och även 

överklagandet till förvaltningsrätt avslogs. Efter överklagande till kammarrätten i Stockholm 

gjordes en ny prövning. När kammarrätten i målet uttalar sig över den bevisning som getts in, 

blir det tydligt att det som talar till nackdel för sökanden är ett läkarintyg där det anges att han 

utåt sett lever som man, men upplever sig vara kvinna på insidan. Även journalanteckningar 

där det anges att sökanden upprepade gånger uttryckt att han befinner sig mellan könen nämns 

i detta sammanhang. Kammarrätten uttalar här att detta kan tolkas som att sökanden uttryckt 

tveksamhet angående könsidentiteten.214  

 Sökanden uppgav dock att dessa journalanteckningar inte stämde överens med hur han 

upplevt läkarkontakterna, och tillbakavisade påståendet att han skulle befinna sig mellan 

könen. Han menade att det han avsett var att han hade en manlig könsidentitet, men levde 

med ett kvinnligt könsorgan efter tidigare underlivskirurgi. Kammarrätten uttalade i detta 

avseende att förekomsten av missförstånd kring en persons könsidentitet inte framstod som 

orimligt, och godtog sökandens förklaring. Av samma journalanteckningar framgick även att 

sökanden redan två och ett halvt år tillbaka uttryckt en vilja att leva i ”det sociala könet man”, 

och att ett liv som kvinna var otänkbart för honom. Hans läkare vid denna tidpunkt hade 

också rekommenderat honom att ansöka om att få byta till det juridiska könet man. I 

kammarrätten hade sökanden även gett in ett nytt läkarintyg, där det angavs att han kände sig 

som man, ville passera som tillhörande detta kön och också gjorde det, då omgivningen 

uppfattade honom som man. Viljan att leva i en ”manlig könsroll” beskrevs i det nya intyget 

                                                 
212 Kammarrätten i Stockholm, dom 2017-08-29, mål 3488-17. Se s. 5 i domen.  
213 Här används pronomenet ”han”, med anledning av att sökanden i målet uppger att hans könsidentitet är man. 

Det bör dock poängteras att bestämmelsens krav på en könsidentitet som tillhörande ”det andra könet” kan 

avskräcka sökande från att ge uttryck för en icke-binär könsidentitet.    
214 S. 5–6 i domen.  
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som väl förankrad. Dessa omständigheter, tillsammans med sökandens muntliga redogörelse 

för hur han upplevde sin könsidentitet, vilken enligt kammarrätten framstod som tillförlitlig, 

ansågs ge stöd för sökandens upplevelse av att tillhöra ”det andra könet”, varför 1 § 1 st. 1 p. 

könstillhörighetslagen ansågs uppfylld.215 

 Angående kravet i 1 § 1 st. 2 p. på ett uppträdande sedan en tid i enlighet med 

könsidentiteten som tillhörande ”det andra könet”, hänvisade kammarrätten till de ovan 

nämnda journalanteckningarna och läkarintygen, där det framgick att sökanden levt i enlighet 

med sin könsidentitet som man i åtminstone två och ett halvt år. Det hänvisades även till 

uttalanden i dessa handlingar som innebar att sökanden uppfattades som man av omgivningen 

och utåt sett levde som man. Inget i utredningen ansågs tala emot att sökanden ute i samhället 

uppträdde och uppfattades i enlighet med könsidentiteten som man. Kammarrättens slutsats 

blev därför att utredningen kunde anses ge stöd för att även kriteriet i 2 p. var uppfyllt.216 

 När kravet i 3 p. (sökanden måste antas komma att leva i samma könsidentitet även i 

framtiden) skulle bedömas, uttalades att sökandens psykiska hälsa enligt utredningen hade 

förbättrats sedan han började leva i en manlig könsidentitet, och att han trivdes bra i denna. 

Det hänvisades även till uppgifter från sökanden om att han nu hade hittat sig själv och kände 

sig mer säker på sin identitet. Här poängterade kammarrätten även att det faktum att sökanden 

tidigare ändrat juridiskt kön och nu önskade byta tillbaka, inte i sig utgjorde skäl att befara att 

han skulle komma att ångra sig. Slutligen framhölls att sökanden under den muntliga 

förhandlingen hade förmedlat intrycket att han kände sig säker på sin könsidentitet. 

Sammantaget ansågs även kravet i 3 p. uppfyllt. Överklagandet bifölls därför, och sökandens 

juridiska kön fastställdes till man.217 

 Även om kammarrätten i detta fall tycks fästa stort vikt vid sökandens egen 

uppfattning om sin könsidentitet och vad han anför angående detta i målet, är det tydligt att 

läkarintyg och journalanteckningar får avgörande betydelse för huruvida kriterierna i 1 § 1 st. 

1–3 p. könstillhörighetslagen anses uppfyllda. Sökanden anför i målet att han inte tagit del av 

det läkarintyg och de journalanteckningar där de omständigheter som talar till hans nackdel 

uttalas. Då den läkare som skrev intyget också rekommenderade honom att ansöka om att få 

byta juridiskt kön, utgick sökanden från att intyget författats på ett sätt som han inte hade 

                                                 
215 S. 5–7 i domen.  
216 S. 7 i domen. 
217 S. 8 i domen.  
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anledning att ifrågasätta. På grund av detta hade han inte upptäckt att läkaren missförstått 

hans upplevelse av könsidentiteten.218  

Att en person som ansöker om att få byta juridiskt kön är praktiskt taget helt utlämnad 

åt den tolkning och bedömning av könsidentitet respektive könsuttryck som görs av den 

utredande läkaren, blir här mycket tydligt. Missuppfattningar rörande hur personen verkligen 

upplever sin könsidentitet är en risk som får anses sammanhänga med att sökandens utsaga 

filtreras genom den utredande läkarens tolkning av densamma. Sökanden riskerar även att få 

sin egen könsidentitet juridiskt ogiltigförklarad om den, mot bakgrund av den medicinska 

utredningen, inte anses leva upp till kraven i 1 § könstillhörighetslagen. 

 Socialstyrelsen, som var motpart i målet och yrkade att överklagandet skulle avslås av 

kammarrätten, anförde till stöd för sitt yrkande bland annat följande: 

 

Det nya läkarintyget innehåller inte någon egentlig bedömning, utan utgör snarare en 

beskrivning av vad A har fört fram vid ett uppföljande besök.219 

 

Att sökandens beskrivning av sin könsidentitet, så som den uppfattas av den intygande 

läkaren, utan vidare skulle godtas, tycks enligt Socialstyrelsens uppfattning vara uteslutet. 

Den sökande måste bedömas i syfte att utreda om dennes uppfattning angående sin 

könsidentitet verkligen kan anses riktig, och denna bedömning ska utföras av en medicinskt 

sakkunnig person. Detta uttalande kan anses konstruera transidentiteter som främmande och 

avvikande, något som kräver ett medicinskt expertutlåtande för att kunna betros och erkännas.    

Den nuvarande utformningen av 1 § och det sätt på vilket kriterierna tolkas, tycks 

även leda till att den sökande bestämt måste ta avstånd från allt som kan tänkas ge uttryck för 

en ickebinär könsidentitet. Efter att ha fått avslag från såväl Socialstyrelsens rättsliga råd som 

förvaltningsrätten, hävdade sökanden i kammarrätten med bestämdhet att ”han är en man, 

både på insidan och på utsidan”, även om hans anatomi till följd av den genomgångna 

underlivskirurgin inte helt tolkades som manlig. Han tycks även ha känt sig tvungen att 

förklara varför han inte återigen ville förändra sina könsorgan, och poängterade att de 

operationer som fanns tillgängliga utgjorde dåliga alternativ för honom. Han tillbakavisade 

också att han skulle uppleva sig tillhöra ett tredje kön eller ett kön som inrymmer båda de 

binära könen.220  

                                                 
218 S. 2 i domen.  
219 S. 3 i domen. 
220 S. 2 i domen. För omständigheterna som fördes fram i förvaltningsrätten, se Förvaltningsrätten i Stockholm, 

dom 2017-05-23, mål 4505-17. 
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Det kan därmed hävdas att den nuvarande utformningen av 1 §, utan att uttryckligen 

utesluta ickebinära könsidentiteter, tycks ge upphov till en situation där den sökande bestämt 

måste ta avstånd från identiteter och uttryck som inte överensstämmer med tvåkönsnormen. 

Intressant att notera är även att den uppfattning som kom till uttryck i 1972 års proposition, att 

tvekan inför fysiska ingrepp kan tolkas som en vacklande könsidentitet, i viss mån tycks leva 

kvar genom att sådan tvekan av sökanden upplevs kräva en godtagbar förklaring.221 Sökanden 

måste positionera sig i förhållande till normen om linjär samstämmighet mellan kropp, 

juridiskt kön och könsidentitet, genom att ge en legitim förklaring till avsaknaden av sådan 

överensstämmelse. Detta befäster och upprätthåller den linjära samstämmigheten som norm.  

Den rättsliga diskurs som här kommer till uttryck, tycks operera på ett sådant sätt att 

uppfyllelse av kraven i 1 § säkras genom avståndstagande från icke-normativa könsidentiteter, 

könsuttryck och kroppar, vilket innebär att tvåkönsnormen konstrueras och reproduceras. 

Normbrytande sätt att ”göra kön” hindras därmed från att ta utrymme i det rättsliga samtalet, 

medan normativa könspraktiker premieras. Även om sökanden i en situation där identitet, 

uttryck och kropp inte utsätts för denna ingående prövning, inte förhåller sig till kön på det 

normativa sätt som krävs för uppfyllelse av kriterierna i 1 §, är incitamenten för att förmedla 

ett sådant normativt förhållningssätt starka. Genom att göra det kan nämligen tillgången till 

livsviktiga könsbekräftande åtgärder säkras.  

Det bör framhållas att för vissa ickebinära transpersoner är byte till en annan binär 

könskategori att föredra, även om detta fortfarande innebär att den verkliga könsidentiteten 

inte erkänns rättsligt. Det kan exempelvis handla om att personen vanligen passerar som 

tillhörande det andra av de binära könen utifrån tvåkönsnormen, och då hellre har 

identitetshandlingar som överensstämmer med detta kön för att underlätta vardagen, slippa 

problem vid resor och känna sig tryggare mot bakgrund av det hat, hot och våld som 

transpersoner är särskilt utsatta för. 222  Denna möjlighet försvåras av de strukturer som 

beskrivits ovan. Ickebinära personer måste antingen förställa sig och förmedla en binär 

könsidentitet som inte överensstämmer med den verkliga, vilket då befäster och upprätthåller 

det normsystem som skadar gruppen, eller riskera att ansökan inte beviljas.   

 

  

                                                 
221 Jfr prop. 1972:6, s. 48.   
222 Magnusson, 16 januari 2018, [https://www.ottar.se/artiklar/f-rvaltningsr-tten-avslog-r-tt-till-byte-av-juridiskt-

k-n-f-r-ickebin-r-person], Hämtad 2018-11-27. 
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6 Tillstånd till könsbekräftande underlivskirurgi enligt 
könstillhörighetslagen 

 

Ovan har processen för att enligt 1 § könstillhörighetslagen beviljas byte av juridiskt kön 

behandlats. Denna kunskap är nödvändig för att förstå regleringen som berör tillstånd till 

könsbekräftande underlivskirurgi, då dessa bestämmelser hänvisar tillbaka till kriterierna i 1 

§. I detta kapitel redogörs närmare för könstillhörighetslagens reglering av könsbekräftande 

underlivskirurgi, där särskilt analytiskt fokus fästs vid hur kön konstrueras genom rättens 

hantering av förhållandet mellan kropp och juridiskt kön.    

 

6.1 Förutsättningar för att beviljas tillstånd till underlivskirurgi 

I 4 § 1 st. könstillhörighetslagen stadgas att i samband med en ansökan om byte av juridiskt 

kön, får tillstånd beviljas till ingrepp i könsorganen som syftar till att ”göra dem mer lika det 

andra könets”. Ett sådant tillstånd får enligt samma lagrum beviljas endast om 

förutsättningarna för byte av juridiskt kön i 1 eller 2 § är uppfyllda (i uppsatsen berörs endast 

1 §). I förarbetena framhålls att bestämmelsen endast omfattar ingrepp som genomförs i 

samband med ansökan. Efter att det juridiska könet har ändrats, får sådan underlivskirurgi 

utföras utan tillstånd från Socialstyrelsens rättsliga råd.223 Exempel på de kirurgiska ingrepp 

som här avses är avlägsnande av penis i samband med kirurgisk konstruktion av en vagina, 

samt stängning av vaginalöppningen i den kirurgiska processen för att konstruera en penis.224 

I samband med en ansökan om byte av juridiskt kön enligt 1 § får även tillstånd till 

avlägsnande av könskörtlarna 225  (kastrering) beviljas, detta enligt 4 a § 1 st. 

könstillhörighetslagen. Ett sådant tillstånd kräver enligt samma lagrum att förutsättningar för 

byte av juridiskt kön enligt 1 § 1 st. föreligger. Tillstånd enligt könstillhörighetslagen krävs 

för denna typ av ingrepp även efter att en person beviljats byte av juridiskt kön, vilket framgår 

av 4 a § 2 st. könstillhörighetslagen. Detta får förstås som en konsekvens av att det i 4 a § 3 st. 

könstillhörighetslagen stadgas att tillstånd till avlägsnande av könskörtlarna för en person 

under 23 år, endast får beviljas om det finns synnerliga skäl. Här återfinns alltså ett ålderskrav 

som skiljer sig från 18-årsgränsen i 1 §, varför ett beviljande av byte av juridiskt kön inte 

utgör någon garanti för att även detta krav är uppfyllt.  

I den proposition som låg till grund för att möjligheten till avlägsnande av 

könskörtlarna i samband med könstillhörighetsärenden infördes i könstillhörighetslagen, 

                                                 
223 Prop. 2011/12:142, s. 74. Jfr prop. 1972:6, s. 59–60. 
224 Lagrådsremiss, 2018, s. 28.  
225 Med könskörtlar avses, som tidigare nämnts, äggstockar och testiklar, Ds 2018:11, s. 28. 
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uttalas att åldersgränsen på 23 år, såvida inte synnerliga skäl föreligger, hänger samman med 

att personen ska ha uppnått sådan mognad att konsekvenserna av ingreppet kan överblickas 

och fullt ut förstås. Vikten av att sökanden är fullt fysiskt utvecklad poängteras också. Kravet 

på att förutsättningarna för juridiskt könsbyte måste vara uppfyllda, motiveras med att 

avlägsnande av könskörtlarna är ett allvarligt steg för den berörda personen.226 Synnerliga 

skäl att bevilja tillstånd till avlägsnande av könskörtlarna före 23 års ålder, kan enligt 

förarbetena föreligga exempelvis om personen riskerar omfattande psykiskt lidande genom att 

tvingas vänta i flera år på ingreppet.227  

Båda de typer av könsbekräftande underlivskirurgi som berörts ovan, är endast tillåtna 

om personen befinner sig i ansökningsprocessen för att få byta juridiskt kön eller har beviljats 

sådant byte. Det finns ingen möjlighet att på annat sätt än enligt könstillhörighetslagen få 

tillstånd till ingreppen.228 Vill personen inte ändra juridiskt kön är ingreppen således inte 

tillåtna, då tillstånd till dessa åtgärder kräver en process för byte av juridiskt kön,  

Underlivskirurgi kan medföra olika konsekvenser i fråga om fertilitet. Som nämnts 

ovan behövs tillstånd enligt 4 a könstillhörighetslagen till ingrepp som innebär att 

könskörtlarna avlägsnas. Vissa ingrepp enligt 4 § könstillhörighetslagen (som syftar till att 

göra könsorganen mer lika ”det andra könets”) kan innebära att personens fertilitet varaktigt 

upphävs, men utan att könskörtlarna avlägsnas. 229  Ingrepp i könsorganen som varaktigt 

upphäver fortplantningsförmågan men utan att innebära kastrering (det vill säga utan att 

könskörtlarna avlägsnas), utgör sterilisering enligt 1 § steriliseringslagen, och omfattas av 

denna lag.  

Personer som är 25 år eller äldre och bosatta i Sverige får enligt 2 § steriliseringslagen 

på egen begäran steriliseras (det vill säga utan ett särskilt tillstånd enligt steriliseringslagen). 

Av samma lagrum framgår att om personen i ett sådant fall vägras sterilisering, ska frågan 

omedelbart hänföras till Socialstyrelsen för prövning. Enligt 18 § 1 st. 3 p. förordningen 

(2015:284) med instruktion för Socialstyrelsen, avgör Socialstyrelsens rättsliga råd ärenden 

som berör tillstånd enligt steriliseringslagen. Personer som är mellan 18 och 24 år, måste 

alltid ansöka om tillstånd hos Socialstyrelsens rättsliga råd för att få genomgå ingrepp som 

innebär sterilisering, detta enligt 3 § steriliseringslagen. I 3 § 3 p. steriliseringslagen stadgas 

                                                 
226 Prop. 1992/93:197, s. 9–10. Före denna lagändring, reglerades tillstånd till avlägsnande av könskörtlarna 

uteslutande genom den numera upphävda lagen (1944:133) om kastrering, se prop. 1992/93:197, s. 6.    
227 Prop. 1992/93:197, s. 13. I Könstillhörighetsutredningens betänkande från 2007, uttalas dock att det i 

utredningen framkommit att Socialstyrelsens rättsliga råd regelmässigt gör undantag från 23-årsgränsen, och att 

denna åldersgräns således endast förekommer i lagtexten men inte i den faktiska tillämpningen, SOU 2007:16, s. 

161. Denna bild bekräftas i Ds 2018:11, s. 60.   
228 Prop. 1972:6, s. 60; Lagrådsremiss, 2018, s. 41.   
229 Se Lagrådsremiss, 2018, s. 28. 
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att en person mellan 18 och 24 år som är boende i Sverige, ska beviljas sterilisering om 

ansökan görs i samband med en ansökan om byte av juridiskt kön enligt 1 § 

könstillhörighetslagen, under förutsättning att kriterierna för ett sådant byte är uppfyllda. För 

att få tillgång till den underlivskirurgi som regleras i 4 § könstillhörighetslagen, krävs således 

tillstånd enligt både könstillhörighetslagen och steriliseringslagen för personer mellan 18 och 

24 år, om ingreppet innebär sterilisering. Båda dessa tillstånd kräver att förutsättningarna för 

byte av juridiskt kön i 1 § könstillhörighetslagen är uppfyllda. Beslut fattade av 

Socialstyrelsens rättsliga råd i ärenden om tillstånd till sterilisering får inte överklagas, detta 

enligt 4 § steriliseringslagen. Innan sterilisering sker måste den berörda personen enligt 5 § 

steriliseringslagen noggrant informeras om innebörden av ingreppet och dess följder. 

Enligt 8 § könstillhörighetslagen utgör det ett brott att uppsåtligen eller av oaktsamhet 

utföra ingrepp enligt 4 eller 4 a § på en person som saknar tillstånd till sådant ingrepp. 

Gärningen bestraffas med böter eller fängelse i högst sex månader. Om den aktuella 

gärningen är belagd med straff enligt brottsbalken, äger dock bestämmelsen i brottsbalken 

företräde, och 8 § könstillhörighetslagen tillämpas då inte. Även ingrepp som utförs i strid 

med steriliseringslagen utgör ett brott, vilket framgår av 8 § steriliseringslagen. Straffskalan är 

densamma som för otillåtna ingrepp enligt könstillhörighetslagen, men för att dömas till 

ansvar krävs uppsåt. Även här ges företräde till straffbestämmelser i brottsbalken.    

Socialstyrelsens rättsliga råd betonar i sina rekommendationer att den prövning som 

görs av rådet endast utgör en juridisk prövning av kriterierna i könstillhörighetslagen, medan 

medicinska bedömningar, exempelvis inför kirurgiska ingrepp, alltid utförs av den 

behandlande läkaren.230  Socialstyrelsen har i sitt kunskapsstöd rekommenderat hälso- och 

sjukvården att använda sig av vissa kriterier för att avgöra när kirurgiska ingrepp i könsorgan 

och könskörtlar bör ske. Dessa är enligt myndigheten avsedda att utgöra ett komplement till 

könstillhörighetslagens bestämmelser. För det första bör enligt Socialstyrelsen krävas 

ihållande och väldokumenterad ”könsidentitetsproblematik”. Här hänvisas till de tre 

diagnoskoder som relaterar till könsdysfori i ICD-10 (se avsnitt 5.5 ovan). Därutöver bör 

eventuella allvarliga medicinska eller psykiska problem ha utretts och behandlats i så stor 

utsträckning som möjligt. Först efter att könsidentitetsutredningen har bekräftat att personen 

lider av könsdysfori, kan kirurgisk behandling planeras.231  

Tillgången till underlivskirurgi avgörs därmed inte uteslutande av Socialstyrelsens 

rättsliga råd med utgångspunkt i könstillhörighetslagen och steriliseringslagen, utan även av 

                                                 
230 Socialstyrelsens rättsliga råd, 2017, s. 2. 
231 Socialstyrelsen, 2015, s. 49 och 51-52. 



64 

 

behandlande läkare mot bakgrund av diagnoser som berör könsdysfori. Personer som vill få 

tillgång till könsbekräftande underlivskirurgi blir därmed medicinskt bedömda i två processer, 

dels i det utredningsunderlag som Socialstyrelsens rättsliga råd kräver när det prövar frågor 

utifrån könstillhörighetslagen, dels i den bedömning som behandlande läkare gör för att 

avgöra förutsättningarna för kirurgiska ingrepp. 

 

6.2 Vikten av samstämmighet mellan kropp och juridiskt kön 

Det som redogjorts för ovan angående kriterierna för att beviljas tillstånd till underlivskirurgi, 

innebär att tillgången till dessa ingrepp villkoras av att förutsättningar för byte av juridiskt 

kön enligt 1 § föreligger, alternativt att byte av juridiskt kön redan har skett. Lagstiftaren 

tycks därmed vilja undvika en situation där en person genomgår underlivskirurgi, men utan att 

byta juridiskt kön. Det tycks således vara viktigt att en persons könsorgan och könskörtlar 

befinner sig i normativ linjär överensstämmelse med det juridiska kön hen tillhör utifrån 

tvåkönsnormen. Särskilt normen om linjärt kön framträder här mycket tydligt. Tvetydigheter i 

de olika aspekterna av kön undviks effektivt med denna typ av lagstiftning, där de kroppar 

som kontrolleras av rätten endast tillåts formas kirurgiskt på ett sätt som upprätthåller normen 

om linjärt kön. En person med det juridiska könet man, får inte ha könsdelar som förstås som 

kvinnliga och tvärtom. Här ingriper rätten på ett mycket påtagligt sätt i könade kroppar, och 

synliggör med all önskvärd tydlighet sin producerande funktion i fråga om kön. 

Denna ordning får anses innebära att könstillhörighetslagens hantering av 

könsbekräftande underlivskirurgi, i stor utsträckning överensstämmer med Spades syn på 

regleringens funktion: att producera ”riktiga” män och kvinnor och att strikt upprätthålla de 

könsnormativa gränserna mellan de två kategorierna. Även Butlers syn på hur olika 

könsaspekter hela tiden vävs samman och tolkas mot bakgrund av varandra för att konstruera 

kulturellt begripliga individer, kan användas för att belysa hur kön konstrueras i denna 

reglering. Könsdelar och juridiskt kön måste sammanhänga linjärt för att en person ska kunna 

placeras och förstås utifrån tvåkönsnormen, och denna positionering krävs för att frambringas 

som en kulturellt begriplig individ i detta tvingande normsystem.       

 Intressant att notera är att andra former av könsbekräftande vård i huvudsak faller 

under HSL.232 Därmed krävs inte för dessa vårdinsatser att personen också erhållit en ny 

juridisk könstillhörighet. Det tycks således fästas särskild vikt vid linjär överensstämmelse 

mellan just personens juridiska kön och dennes könsorgan respektive könskörtlar. I den 

                                                 
232 SOU 2014:91, s. 142. Jfr prop. 1972:6, s. 59. 
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proposition som låg till grund för könstillhörighetslagens instiftande, poängteras att 

möjligheten till underlivskirurgi (här åsyftas ingrepp enligt 4 §) inte kan tillåtas vara 

okontrollerad. Nödvändigheten av att tillstånd till sådan kirurgi villkoras av att förutsättningar 

för byte av juridiskt kön föreligger, motiveras med att:  

 

I annat fall skulle ingreppet kunna medföra en meningslös stympning som försätter 

individen i en ännu svårare situation än förut.233 

 

Underlivskirurgi som genomförs utan att det juridiska könet senare ändras, betraktades alltså 

vid tiden för könstillhörighetslagens ikraftträdande som meningslös och till och med skadlig 

för personen i fråga.  

I propositionen återges även uppfattningen hos de sakkunniga i det betänkande som 

föregick propositionen att det bör undvikas att den berörda personen försätts i en 

”mellanposition” som kan visa sig mer påfrestande än situationen före behandlingen. Därför 

bör behandlingsinsatser omfatta alla typer av åtgärder, det vill säga rättsliga, kirurgiska och 

hormonella.234 Här diskuteras även vikten av att underlivskirurgi regleras särskilt. Det uttalas 

att annan typ av kirurgi, exempelvis bröstreduktion, inte är lika komplicerad och inte har 

samma ”verkningar på organismen” som avlägsnande av könskörtlarna, och inte samma 

betydelse för bedömningen av en persons könsidentitet som ingrepp i könsorganen, vilka 

betraktas som det allra mest karakteriserande för personens kön.235   

 Dessa överväganden tycks ha varit viktiga för det uppställda kravet på att 

förutsättningar för byte av juridiskt kön måste föreligga, alternativt att ett sådant byte redan 

beviljats. Samstämmighet mellan en persons juridiska kön och dennes könsorgan respektive 

könskörtlar tycks således vara ett viktigt intresse som funnits med ända sedan 

könstillhörighetslagen instiftades. Underlivskirurgi som genomförs utan att det juridiska könet 

ändras, konstrueras i lagstiftning och förarbeten som problematiskt. Normen är linjär 

samstämmighet mellan dessa aspekter av kön, och sådan samstämmighet kontrolleras och 

upprätthålls effektivt genom lagstiftningens utformning. Att tillstånd till könsbekräftande 

underlivskirurgi villkoras av att förutsättningar för byte av juridiskt kön föreligger, innebär 

även att samma omfattande utredningsprocess som beskrivits ovan i kapitel 5 krävs för att få 

tillstånd till dessa ingrepp.     

                                                 
233 Prop. 1972:6, s. 54. 
234 Prop. 1972:6, s. 15. Det får anses tydligt att det som avses är att alla medel bör brukas för att föra personen i 

riktning mot ett av de två könen utifrån tvåkönsnormen. 
235 Prop. 1972:6, s. 28. 



66 

 

7 Transpersoners upplevelser av processen för byte av 
juridiskt kön och tillstånd till underlivskirurgi 

 

I detta kapitel sammanställs information från i huvudsak rapporter, betänkanden och 

vetenskapliga studier som berör transpersoners upplevelser av utredningsprocessen för byte 

av juridiskt kön och tillstånd till könsbekräftande underlivskirurgi. Denna information är 

nödvändig för att kunna genomföra en kunskapsgrundad analys av vilka konsekvenser 

könstillhörighetslagens utformning, tolkning och tillämpning får för transpersoner. Mot denna 

bakgrund behandlas frågan huruvida dagens rättsläge kan anses konstruera kön på ett för 

transpersoner så skadligt sätt att det kan betraktas som en form av administrativt våld. 

 

7.1 Långvariga, komplexa och medicinskt präglade utredningsprocesser 

 

7.1.1 Krav på omfattande medicinsk utredning leder till utdragna processer  

I kapitel 5 har den omfattande utredningsprocessen för att beviljas åtgärder enligt 

könstillhörighetslagen beskrivits. I förarbetena till könstillhörighetslagen har uttalats att en 

fullständig utredning enligt 1 § i regel tar minst två år att genomföra.236 Uttalandet avser 

själva utredningsförfarandet, vilket innebär att det utöver detta tillkommer väntetid för att få 

påbörja utredning, samt handläggningstid hos Socialstyrelsens rättsliga råd, och hos 

Skatteverket i fråga om uppgifter i folkbokföringen. I de fall personen önskar genomgå 

underlivskirurgi, tillkommer även väntetid inför medicinsk bedömning och operation.237  

I en svensk intervjustudie med sex deltagare, varav fem hade erhållit ett nytt juridiskt 

kön och genomgått underlivskirurgi, framkom att dessa fem deltagares respektive processer i 

deras helhet hade tagit mellan tre och åtta år. Processerna hade avslutats mellan 2010–

2013. 238  I betänkandet av Utredningen om stärkt ställning och bättre levnadsvillkor för 

transpersoner, vittnade flera personer om processer som varat i mellan tre och fyra år.239 I 

transpersoners egna beskrivningar av processen, framkommer att den långdragna väntan 

orsakar psykisk ohälsa i form av oro, ångest och sömnproblem, samt känslor av att vara 

maktlös och sitta fast utan att kunna ta sig framåt i livet.240   

I en enkätundersökning utförd av den internationella organisationen Transgender 

Europe, framkom att många av studiens svenska respondenter upplevde frustration rörande 

                                                 
236 Prop. 2012/13:107, s. 8. 
237 Jfr Linander m.fl., 2017b, s. 13; SOU 2017:92, s. 704.  
238 Vogelsang m.fl., 2016, s. 3580. 
239 SOU 2017:92, s. 704. Här poängteras dock att även personer vars processer tagit kortare tid än så, ofta ansåg 

att väntetiderna var för långa, och att väntan skapade lidande och ohälsa.   
240 Linander m.fl., 2017b, s. 13; SOU 2017:92, s. 595–598 och 704.  
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vänte- och handläggningstider inom den svenska transvården. 94,6 % av de svenska 

respondenterna uppgav att det var nödvändigt att minska väntetiderna.241 Läkarstudenten Leo 

Segelmark beskriver i en debattartikel sina erfarenheter av att som transman242 utredas inom 

den svenska transvården. Han kritiserar de långa väntetiderna till de specialiserade 

utredningsteamen, samt den medvetna användningen av väntetid i utredningen. Utöver att de 

långdragna utredningarna är onödigt kostsamma, framhålls att den nuvarande ordningen 

skapar onödigt psykiskt lidande och i vissa fall fara för liv och hälsa.243  

 

7.1.2 Den medicinska utredningen kan upplevas som patologiserande och 
kränkande 

Som framgått ovan i avsnitt 5.4, ställer Socialstyrelsens rättsliga råd höga krav på psykiatrisk 

utredning i prövningen enligt könstillhörighetslagen. I Socialstyrelsens kunskapsstöd uttalas 

att dessa inslag i utredningsprocessen syftar till att dels utreda förekomsten av könsdysfori, 

dels undersöka kognitiva, emotionella och personlighetsmässiga aspekter som kan ge ledning 

rörande förutsättningarna för att genomgå könsbekräftande behandling och nå tillfredsställelse 

i det nya könsuttrycket.244 Utredningen av kognitiva, emotionella och personlighetsmässiga 

aspekter har dock av vissa transpersoner upplevts innehålla kränkande och irrelevanta inslag. 

Exempelvis har nyttan med de begåvnings- och personlighetstester som ofta används 

ifrågasatts av personer som utreds, och många har upplevt dem som kränkande.245 Det kan 

bland annat handla om att personer under utredningen ombeds att beskriva vad de kan se i 

abstrakta bilder, utan någon närmare förklaring kring relevansen av detta.246 Transpersoner 

som genomgått utredningsprocessen har kopplat det faktum att psykiatrisk bedömning krävs 

till synen på transidentiteter som psykiska sjukdomar, där denna kategorisering betraktats som 

legitimerande för deras brist på självbestämmande i fråga om könsbekräftande åtgärder.247   

I Leo Segelmarks debattartikel beskrivs hur han fått besvara frågor om sin mammas 

graviditet och förlossning, sina betyg i grund- och gymnasieskolan, sexuella erfarenheter och 

eventuella övergrepp, förekomsten av droganvändning och kriminellt beteende, samt huruvida 

han tagit körkort, gått militärutbildning eller ansökt om vapenlicens, trots att han uppfattat 

                                                 
241 Transgender Europe, 2017, s. 74. 
242 Med transman avses en person som identifierar sig som man, men som tilldelats kvinnligt kön vid födseln, 

SOU 2017:92, s. 66. 
243 Segelmark, 6 oktober 2017, [http://www.lakartidningen.se/Opinion/Debatt/2017/10/Transvarden-bor-

forandras-i-grunden--och-fort/], Hämtad 2018-11-02. 
244 Socialstyrelsen, 2015, s. 31. 
245 Socialstyrelsen, 2010, s. 11 och 52; SOU 2017:92, s. 595 och 606–607.   
246 Vogelsang m.fl., 2016, s. 3583. 
247 Linander m.fl., 2017b, s. 12. 
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dessa frågor som fullständigt irrelevanta avseende hans könsidentitet. Vissa läkare 

legitimerade frågorna med att det måste utredas huruvida han hade den begåvning som 

krävdes för att fatta ett så viktigt beslut, även om de nog inte på allvar betvivlade detta.248 Det 

kan ifrågasättas huruvida de ovan nämnda inslagen i den medicinska utredningsprocessen kan 

anses förenliga med målsättningsstadgandet i 3 kap. 1 § 2 st. HSL, där det stadgas att vård 

alltid ska bedrivas med respekt för den enskildes värdighet.      

 Även inom den sociala utredning som utförs av socionom, finns exempel på hur frågor 

som upplevts irrelevanta och kränkande har ställts, exempelvis hur personen föredrar att ha 

sex. Även om personen i fråga finner frågorna irrelevanta för utredningen finns dock en rädsla 

för att inte besvara dem, då risken att nekas livsnödvändiga könsbekräftande åtgärder är 

ständigt närvarande.249 Förekomsten av djupt personliga och kränkande frågor om sexualitet i 

utredningsprocessen, beskrivs även i betänkandet av Utredningen om stärkt ställning och 

bättre levnadsvillkor för transpersoner.250  

Att frågor om sexualitet tycks vara ett återkommande inslag i utredningsprocessen, är 

intressant mot bakgrund av att könsidentitet inte har någonting med sexuell läggning, eller 

sexuella preferenser i övrigt, att göra. Dessa frågor skulle kunna betraktas som ett uttryck för 

den heterosexuella matris där kön, sexualitet och begär förutsätts sammanhänga på ett visst 

stabilt och normativt sätt. Sådana heteronormativa föreställningar innebär att frågor rörande 

kön vävs samman med och tolkas mot bakgrund av frågor som berör sexualitet. För att i detta 

tvingande heteronormativa system kategorisera och förstå kroppar och identiteter, måste de 

betraktas mot bakgrund av och tillsammans med uttryck för sexualiteten.  

Det är dock viktigt att poängtera att alla transpersoner inte upplever utredningen inom 

den svenska transvården som kränkande och patologiserande. I den ovan nämnda studien från 

Transgender Europe, framkom att 18,1 % av de svenska respondenterna generellt tyckte att 

den svenska transvården var god, och 46,3 % att den var godtagbar. 38,3 % ansåg dock att 

den svenska transvården generellt var dålig, varav somliga upplevde processen som 

förnedrande och könsstereotyp.251 

 

                                                 
248 Segelmark, 6 oktober 2017, [http://www.lakartidningen.se/Opinion/Debatt/2017/10/Transvarden-bor-

forandras-i-grunden--och-fort/], Hämtad 2018-11-02. 
249 Vogelsang m.fl., 2016, s. 3582–3583. En ovilja att kritisera utredningen mot bakgrund av beroendeställningen 

gentemot utredarna har även beskrivits i Linander m.fl., 2017b, s. 12. Se vidare nedan under 7.1.3 om utredarnas 

roll som ”grindvakter”. 
250 SOU 2017:92, s. 618–620. 
251 Transgender Europe, 2017, s. 74. För exempel på positiva upplevelser under processen, se Vogelsang m.fl., 

2016, s. 3581. 
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7.1.3 Utredningsteamens roll som grindvakter kan vara problematisk 

I betänkandet av Utredningen om stärkt ställning och bättre levnadsvillkor för transpersoner, 

uttalas att de krav på det juridiska beslutsunderlaget som uppställs genom de tidigare nämnda 

rekommendationerna från Socialstyrelsens rättsliga råd, innebär att den utredning och 

behandling som bedrivs av de specialiserade utredningsteamen anpassas efter rådets önskemål 

snarare än efter den berörda individens behov. 252  Även Socialstyrelsen lyfter i sitt 

kunskapsstöd frågan om utredningsteamens dubbla roller, där personalen dels utreder 

förekomsten av könsdysfori (vilket enligt vad som framkommit i uppsatsen i praktiken avgör 

tillgången till åtgärder enligt könstillhörighetslagen), dels ansvarar för att ge psykosocialt 

stöd. Det framhålls att denna ordning har både för- och nackdelar. En fördel är att den som ger 

samtalsbehandling även är väl förtrogen med personens situation i fråga om könsdysforin, och 

besitter specialkompetens i dessa frågor. Nackdelen är dock att individer kan känna sig 

granskade även när de öppnar sig för att få stöd.253 Signe Bremer poängterar i sin avhandling 

om kön, transsexualism och kropp i transpersoners berättelser om transvård och processen för 

att få byta juridiskt kön, att det ofta i utredningen fästs stor vikt vid personens psykiska 

stabilitet, som en indikation på förmågan att klara av ett liv i ett nytt juridiskt kön. Detta 

resulterar i en rädsla för att visa sig svag och psykiskt instabil för personalen i 

utredningsteamet.254  

 Den nuvarande ordning som innebär att ett omfattande medicinskt underlag krävs för 

att rättsligt bedöma förutsättningarna för åtgärder enligt könstillhörighetslagen, kan mot 

denna bakgrund anses ge upphov till en situation där hälso- och sjukvårdens uppdrag som 

vårdande och hälsofrämjande riskerar att försvåras. Detta vårdande och hälsofrämjande 

uppdrag framgår bland annat av 2 kap. 1 § 1 st. 1 p. HSL, samt av 3 kap. 1 § 1 st. och 3 kap. 2 

§ i samma lag. I stället för att fokusera uteslutande på hur personer som söker sig till 

transvården kan få hjälp och stöd att leva ett liv i enlighet med sin könsidentitet och i en kropp 

som känns trygg och bekväm, vävs en granskande roll in i personalens arbete. Denna 

granskning blir inte bara avgörande för vilka medicinska åtgärder som görs tillgängliga för 

personen i fråga, utan även för möjligheten att erhålla ett nytt juridiskt kön, då den 

medicinska och juridiska processen vävs samman till en integrerad process där dessa två 

områden inverkar på varandra. Den medicinska professionen producerar ett viktigt juridiskt 

beslutsunderlag i samma process där den enskilde ska erbjudas vårdinsatser, hjälp och stöd. 

                                                 
252 SOU 2017:92, s. 563. 
253 Socialstyrelsen, 2015, s. 39. 
254 Bremer, 2017, s. 218. Detta beskrivs även i Linander m.fl., 2017b, s. 13–14. Jfr prop. 1972:6, s. 15, där det 

talas om behovet av en motståndskraftig personlighet för att klara av könsbekräftande åtgärder.   
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7.1.4 Konsekvenser av att under lång tid sakna korrekta/tryggast möjliga 
identitetshandlingar  

För att en transperson ska kunna få tillgång till identitetshandlingar som speglar den verkliga 

könsidentiteten, alternativt som är tryggare för personen i fråga utifrån hur hen uppfattas av 

omgivningen, krävs en ändring av det juridiska könet. Uppvisande av legitimation eller 

uppgivande av personnummer krävs i många vardagliga situationer, exempelvis vid resor, 

uthyrning och läkarbesök. För transpersoner med ett könsuttryck som skiljer sig från de binära 

och stereotypa förväntningar som vanligen kopplas till det juridiska kön som framgår av 

identitetshandlingar och personnummer, uppkommer ofta problem i dessa situationer. 

Personen riskerar att få sin könsidentitet och/eller sitt könsuttryck ifrågasatt, samtidigt som 

det kan bli svårt för personen att styrka vem hen är. Först när det juridiska könet har ändrats 

genom att personen har erhållit ett nytt personnummer i folkbokföringen, blir det möjligt att 

få tillgång till nya identitetshandlingar. Detta är av betydelse för såväl hälsa och välmående 

som för personens förutsättningar att delta i samhällslivet.255  

Av de problem som beskrivits ovan, framgår att en person vars könsuttryck skiljer sig 

från normativa förväntningar kopplade till det juridiska könet i identitetshandlingarna, 

riskerar att få sin transidentitet avslöjad varje gång pass, körkort eller annan legitimation 

uppvisas. Om diskussioner vid legitimationskontroll uppstår exempelvis i en kösituation, kan 

informationen även spridas till fler personer. Med hänsyn till transpersoners särskilda 

utsatthet för hot, hat och våld, får detta anses innebära en risk för att individer försätts i 

otrygga situationer. Mot denna bakgrund får det anses problematiskt att den nuvarande 

utformningen, tolkningen och tillämpningen av könstillhörighetslagens bestämmelser 

resulterar i en process för byte av juridiskt kön som är både tidskrävande och komplicerad, 

vilket innebär att personer kan tvingas leva under lång tid utan korrekta eller tryggast möjliga 

identitetshandlingar. Detta är ett mycket tydligt exempel på hur nuvarande rättsläge, genom 

kategoriseringar av kön och de höga krav som uppställs för att beviljas byte till en annan 

kategori, fördelar sårbarhet på ett sätt som bidrar till en utsatt livskontext för transpersoner.  

 

7.2 Risker i samband med real life-perioden 

I Socialstyrelsens kunskapsstöd konstateras att det vetenskapliga underlaget för real life-

periodens egentliga effekt är otillräckligt. Det uttalas dock att åtgärden enligt internationella 

riktlinjer och klinisk erfarenhet antas minska risken för att oåterkalleliga behandlingar senare 

                                                 
255 SOU 2014:91, s. 264–265. Svårigheter, oro och kränkande upplevelser i samband med resor beskrivs även i 

SOU 2017:92, s. 186–189. 
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ångras, och att patientnyttan därför överväger risken för att personer försätts i situationer som 

kan vara obekväma och ge upphov till ångest eller känslor av att vara granskad.256     

I transpersoners egna beskrivningar av hur de upplever real life-perioden, 

framkommer uppgifter om att de situationer som kan uppstå inte enbart är obekväma och 

ångestladdade, utan ibland direkt farliga för personen i fråga. Detta gäller särskilt för de 

personer som mot bakgrund av tvåkönsnormen inte alltid passerar i enlighet med sin 

könsidentitet ute i samhället. Genom förväntningar på exempelvis val av könsindelade 

toaletter och omklädningsrum som överensstämmer med den könsidentitet som förmedlats till 

utredningsteamet, kan individer känna sig pressade att försätta sig i situationer som känns 

otrygga, och där risken att utsättas för hot, hat och våld är särskilt påtaglig. En transman som 

uttalar sig i det betänkande där dessa berättelser återges, tar även upp det faktum att det ibland 

är fysiskt omöjligt för honom att använda herrtoaletten, då det på vissa offentliga herrtoaletter 

enbart finns tillgång till pissoar och han ännu inte genomgått underlivskirurgi.257 Förekomsten 

av risker förknippade med real life-perioden diskuterades redan 2010 i en rapport publicerad 

av Socialstyrelsen. Det uttalades att transpersoner framfört till myndigheten att real life-

perioden borde avskaffas. Risken för att under denna period bli ensam och isolerad, samt råka 

ut för våld och andra trakasserier, konstaterades vara uppenbar, och det uttalades att de flesta 

utredare var medvetna om dessa risker.258   

Socialstyrelsens kunskapsstöd anger tydligt att ingen förväntas inleda en real life-

period innan könsbekräftande insatser från hälso- och sjukvården, som gör det lättare att 

passera, har inletts. 259  Det bör dock poängteras att många transpersoner upplever att 

väntetiderna inför och under könsutredningen, samt för att få tillgång till vissa 

könsbekräftande vårdinsatser, är så långa att det leder till lidande och psykiska 

påfrestningar.260 Det är därmed inte otänkbart att en person inleder sin real-life period tidigare 

än vad som egentligen känns tryggt för personen i fråga, i syfte att komma vidare i processen 

för byte av juridiskt kön och tillstånd till könsbekräftande underlivskirurgi. Alla transpersoner 

vill inte heller förändra kroppen, och det kan starkt ifrågasättas huruvida krav på att välja 

vissa könsindelade rum är lämpligt för en grupp som ofta upplever utsatthet i dessa miljöer. 

Real life-periodens krav, och de normativa kategoriseringar i fråga om kön som där tillämpas, 

                                                 
256 Socialstyrelsen, 2015, s. 36. 
257 SOU 2017:92, s. 610–611. Det kan poängteras att underlivskirurgi kräver tillstånd från Socialstyrelsens 

rättsliga råd, vilket genom kravet på att kriterierna i 1 § ska vara uppfyllda, villkoras av en redan genomförd real 

life-period. Att könssegregerade offentliga rum som allmänna toaletter och badhus kan vara särskilt känsliga 

miljöer för transpersoner, beskrivs även i Bremer, 2017, s. 138–144 och 218.  
258 Socialstyrelsen, 2010, s. 53. 
259 Socialstyrelsen, 2015, s. 36. 
260 SOU 2017:92, s. 596. 
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får mot denna bakgrund anses bidra till att sårbarhet för transpersoner konstrueras och 

reproduceras. 

   

7.3 Förväntningar och krav på könsstereotypa och binära uttryck och 
identiteter 

I en svensk intervjustudie med 14 deltagande, varav 10 av dessa hade erfarenheter från de 

specialiserade utredningsteamen, framkom att det i den medicinska utredningsprocessen var 

vanligt att behöva navigera förväntningar och krav på könsnormativa attribut och beteenden. 

En kvinnlig könsidentitet kopplades till typiskt feminina attribut som långt hår, smink och 

rosa kläder, samt ett typiskt feminint kroppsspråk som kunde uttryckas exempelvis genom att 

sitta med benen i kors. En deltagare uppmuntrades av den utvärderande psykologen när hon 

dök upp i en rosa blus, medan mer androgyna kläder upplevdes vara problematiskt. Under 

röstträning uppgav deltagare att de som transkvinnor261 fick lära sig att tala med en osäker 

röst och att använda ord som ”bedårande”. Vid rådgivning rörande kirurgi fanns en förväntan 

på att som transkvinna vilja ha en kropp med vagina och bröst, vilket ibland kunde upplevas 

som en press att förändra kroppen på vissa normativa sätt. Till könsidentiteten ”man” 

kopplades i stället typiskt maskulina attribut och beteenden, som att bära jeans och sitta med 

benen brett isär. Under röstträning fick transmän lära sig att använda ett direkt språk. En 

deltagare fick även höra att han som transman borde sluta färga sitt hår, detta för att han 

skulle framstå som mer maskulin. Samma deltagare upplevde att han under real life-perioden 

inte tilläts vara androgyn på något sätt, utan var tvungen att framställa sig som överdrivet 

maskulin, vilket han upplevde som det svåraste med denna period.262  

Vissa av de manliga deltagarna upplevde att utredarna tog för givet att de aldrig skulle 

vilja bli gravida, vilket författarna bakom studien tolkade som ett uttryck för en cisnormativ 

diskurs där män ansågs sakna vilja att genomgå graviditeter. Redan genomgångna graviditeter 

diskuterades av vissa utredare som en indikation på att det kanske inte var lämpligt för 

personen att genomgå könsbekräftande medicinska åtgärder under utredningsprocessen.263  

I denna kontext valde flera deltagare medvetet att använda kläder och andra attribut, 

samt kroppsspråk som de uppfattade som könsnormativa, detta för att öka sina chanser att få 

                                                 
261 Med transkvinna avses en person som identifierar sig som kvinna, men som tilldelats manligt kön vid födseln, 

SOU 2017:92, s. 66.  
262 Linander m.fl., 2017a, s. 10. Liknande berättelser om råd angående utseende, och förväntningar på en vilja att 

förändra kroppen könsnormativt, beskrivs i Bremer, 2017, s. 216–217. Liknande könsstereotypa förväntningar 

och krav hos utredningsteamen i fråga om utseende och beteende framkommer även i Vogelsang m.fl., 2016, s. 

3583, samt i SOU 2017:92, s. 595, 609–610, 614–617 och 637.   
263 Linander m.fl., 2017a, s. 10. Se även Bremer, 2017, s. 207–212 för en diskussion kring synen på gravida män 

i Sverige och utomlands.  
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tillgång till könsbekräftande åtgärder. Flera deltagare upplevde att de könsnormativa krav som 

de tvingades förhålla sig till, gick längre än vad som normalt förväntas av cispersoner i fråga 

om könsuttryck, och för många deltagare resulterade kraven även i kroppsliga symptom som 

magsmärtor, ångest och trötthet inför möten med utredningsteamen.264 

Rörande könsidentitet konstruerades binära identiteter som eftersträvansvärt i 

utredningsprocessen, och vissa deltagare uppgav att de medvetet överdrev den binära 

karaktären av sin könsidentitet för att inte nekas tillgång till könsbekräftande åtgärder. 

Könsidentitet konstruerades även som något stabilt, oföränderligt och medfött i och med att 

beteenden under barndomen diskuterades, där tidigt ”könsöverskridande” beteende 

betraktades som en tydlig indikation på att personen kunde vara en kandidat för 

könsbekräftande åtgärder. Detta innebar även att förståelser av könsidentitet som något som 

när som helst i livet kunde förändras, undertrycktes i diskursen.265  

Mot bakgrund av deltagarnas uppgifter om utredningsprocessen, konstaterade 

författarna bakom studien att utredarna, genom positiv och negativ feedback, rådgivning och 

uttryckliga krav, i stor utsträckning konstruerade kön som linjärt. Detta skedde i diskursiva 

processer betonande kön som binärt, stabilt och i övrigt normativt, där två motsatta och 

ömsesidigt uteslutande kategorier producerades och användes för att disciplinera de personer 

som befann sig i utredningsprocessen. Utrymmet för självbestämmande rörande könspraktiker 

var således begränsat, särskilt med tanke på risken för att nekas tillgång till könsbekräftande 

åtgärder, där utredarna fungerade som grindvakter. Även om alla utredare inte deltog i den 

normativa konstruktionen av kön, innebar samhälleliga normer och den rådande medicinska 

diskursen att deltagarna medvetet valde att inte ta risken. Diskurser och normer såväl inom 

som utanför processen inverkade således på handlingsutrymmet avseende könspraktiker.266 

Av information som presenterats i avsnitt 5.4 ovan, framgår att de rekommendationer 

som Socialstyrelsens rättsliga råd riktar till utredningsteamen, iakttas av utredarna och får 

genomslag i verksamheten.267 Dessa rekommendationer bygger på hur könstillhörighetslagens 

bestämmelser tolkas av rådet, och vilka krav som därigenom ställs på det juridiska 

beslutsunderlag som utredningsteamen åläggs ansvaret för att producera. Som redan 

konstaterats i uppsatsen, konstruerar lagtexten kön som binärt, linjärt och stabilt över tid. 

Detta sker genom binära formuleringar, genom tidskrav och prognoskriterier avseende 

könsidentiteten, genom krav på linjär samstämmighet mellan det juridiska könet och 

                                                 
264 Linander m.fl., 2017a, s. 10–11.   
265 Linander m.fl., 2017a, s. 11–13.  
266 Linander m.fl., 2017a, s. 10 och 13–14. Jfr Bremer, 2017, s. 213 som drar en liknande slutsats. 
267 Se SOU 2017:92, s. 756. 
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personens könsdelar, samt genom krav på ett uppträdande i enlighet med könsidentiteten, där 

det då förutsätts att könsuttrycket är nödvändigt förbundet med könsidentiteten och att det 

finns ett visst könsuttryck som är typiskt för ett visst kön. Allt detta öppnar upp för värdering 

och granskning i utredningsprocessen av hur transpersoner förhåller sig till sådana normativa 

ideal.  

Det som redogjorts för i detta avsnitt tyder på att dessa konstruktioner av kön följer 

med in i den medicinska utredningsprocessen, där den rådande medicinska diskurs som tycks 

konstruera kön på samma sätt, både förstärks av och samtidigt förstärker dessa rättsliga 

konstruktioner. Den medicinska och rättsliga diskursen får således förstås som ömsesidigt 

legitimerande och upprätthållande i fråga om tvåkönsnormen. Den transperson som har bäst 

förutsättningar att nå framgång i processen enligt könstillhörighetslagen, är den som bäst 

lyckas navigera de förväntningar och krav som tvåkönsnormen uppställer.    

 

7.4 Levda konsekvenser av bestämmelsernas utformning, tolkning och 
tillämpning – en form av administrativt våld? 

Det bör poängteras att alla transpersoner inte upplever utredningsprocessen på ett så negativt 

sätt att de som enskilda individer kan anses vara utsatta för administrativt våld. I ett av de 

betänkanden som bidragit med viktig kunskap rörande transpersoners upplevelser av 

processen, poängteras att personer som haft negativa upplevelser sannolikt är mer angelägna 

om att få föra fram sina berättelser. Det konstaterades exempelvis att de inkomna berättelser 

som berörde negativa erfarenheter, ofta var längre och mer detaljerade än de positiva.268  

Att det sätt på vilket könstillhörighetslagens utformning, tolkning och tillämpning 

konstruerar kön, verkar understödjande för en samlad livskontext präglad av utsatthet och 

sårbarhet för transpersoner som samhällsgrupp, får dock anses framgå av det som hittills 

redogjorts för i uppsatsen. För det första sker detta genom den utredningsprocess som blir 

resultatet av hur kön konstrueras i lagstiftningens utformning, tolkning och tillämpning. 

Genom risker förknippade med real life-periodens kategoriseringar, upplevelser av att bli 

kränkt, patologiserad och ifrågasatt, samt genom de stereotypa föreställningar om manlighet 

och kvinnlighet som ständigt måste navigeras, skapas en transfientlig kontext där sårbarhet 

och utsatthet för gruppen transpersoner fortlöpande konstrueras och reproduceras. Denna 

utsatthet förstärks ytterligare genom den oro och ångest som är förknippad med väntan, 

ovisshet och känslor av beroende gentemot ”grindvaktande” utredare.  

                                                 
268 SOU 2017:92, s. 632. 
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I grunden för alla dessa problematiska utredningsinslag återfinns element av 

tvåkönsnormen. Tvåkönsnormen innebär att transerfarenheter konstrueras som avvikande och 

hierarkiskt underordnade, vilket ligger till grund för patologiseringen av dessa och det 

samtidiga konstruerandet av cisidentiteter och uttryck som den ”friska” och ”normala” motpol 

som transpersoner hela tiden tvingas förhålla sig till. Tvåkönsnormen ställer krav på att en 

identitet som skiljer sig från linjära förväntningar baserade på hur födelsekroppen tolkas, 

måste prövas, utredas och bevisas för att kunna bli betrodd. Den samtidiga patologiseringen 

legitimerar avsaknaden av självbestämmande rörande könsbekräftande åtgärder, och det 

ständiga ifrågasättandet av transpersoners egna definitioner av sin identitet. När transpersoner 

konstrueras som psykiskt sjuka är det inte svårt att upprätthålla ett system där livsavgörande 

beslut fattas av andra – av medicinsk expertis.  

Tvåkönsnormen skapar även riskfyllda situationer för transpersoner i det vardagliga 

livet utanför själva utredningen, där det som avviker från normen kan uppfattas som störande 

och farligt, samtidigt som de hierarkiska och dehumaniserande inslagen i detta normsystem 

fungerar legitimerande för hot, hat och våld. I en sådan kontext innebär den långa väntan på 

korrekta, alternativt tryggast möjliga identitetshandlingar, att dagens rättsläge aktivt bidrar till 

en utsatt livssituation för transpersoner. Utformningen, tolkningen och tillämpningen av 1 § 

könstillhörighetslagen, konstruerar en livskontext där transpersoner blir mer sårbara för de 

skadliga verkningarna av tvåkönsnormen, genom att de under lång tid försätts i situationer där 

de kan identifieras som transpersoner och riskerar att utsättas för kränkningar och våld. 

Detsamma får anses gälla i fråga om de risker som under real life-perioden kan uppstå när 

personer känner sig tvingade in i känsliga, könssegregerade rum, där fullständig passerbarhet 

är det enda som kan garantera trygghet.   

Vidare får tvåkönsnormens konstruktion och reproduktion inom utredningsprocessen, 

förväntas leda till att detta normsystem legitimeras och förstärks också utanför denna process, 

på en större samhällelig nivå. Efterlevnaden av processens krav sker nämligen i en 

samhällskontext utanför den medicinska utredningen. Som framgått ovan i avsnitt 7.3, kan 

den övergripande, samhälleliga tvåkönsnormen också leta sig in i och påverka 

utredningsprocessen. Även i fall då utredningsteamen är tillåtande och inte deltar i den 

normativa konstruktionen av kön, innebär samhälleliga normer i kombination med utredarnas 

grindvaktande funktion, att många transpersoner medvetet väljer att inte ta den risk som icke-

normativa könsuttryck och identiteter innebär i fråga om tillgång till könsbekräftande 

åtgärder. På detta sätt konstrueras och reproduceras tvåkönsnormen såväl inom som utanför 
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utredningsprocessen, vilket får betraktas som en ordning där systeminterna och systemexterna 

uttryck för tvåkönsnormen verkar ömsesidigt förstärkande, legitimerande och upprätthållande.  

Dagens rättsläge får mot denna bakgrund anses vara aktivt bidragande till en samlad 

livskontext präglad av utsatthet för transpersoner. De kategoriseringar i fråga om kön som 

uppställs genom könstillhörighetslagens utformning, tolkning och tillämpning, konstruerar 

gränserna för kön på ett sätt som upprätthåller och förstärker tvåkönsnormen, vilket innebär 

att betydande sårbarhet fördelas hos gruppen transpersoner. De samlade konsekvenserna av 

denna ordning får anses så skadliga för gruppen att systemet kan beskrivas som utövande en 

form av administrativt våld mot transpersoner.269                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
269 Även Signe Bremer formulerar i sin avhandling könstillhörighetslagens konsekvenser som ”juridiskt våld” 

mot transpersoners kroppar och liv. Stor vikt tycks dock fästas vid det numera upphävda steriliseringskravet och 

det tidigare kravet på att vara ogift när detta uttalas i avhandlingen, se Bremer, 2017, s. 212. 
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8 Regeringens förslag till ny könstillhörighetslagstiftning 
 

I detta avsnitt presenteras det förslag till ny könstillhörighetslagstiftning som regeringen 

lägger fram i sin remiss till lagrådet. De föreslagna lagändringarna analyseras inledningsvis 

utifrån deras potential att förbättra ställningen i svensk rätt för gruppen transpersoner som 

helhet, i förhållande till dagens rättsläge. Därefter analyseras lagförslaget med utgångspunkt i 

Dean Spades modell för utvärdering av åtgärder som vidtas i syfte att förbättra situationen för 

utsatta grupper, där vissa frågor utpekas som särskilt viktiga att beakta och där 

konsekvenserna för de mest marginaliserade inom gruppen ska behandlas särskilt.     

 

8.1 Huvuddragen i förslaget samt bakomliggande målsättningar och 
avvägningar 

I den lagrådsremiss som överlämnades till lagrådet den 30 augusti 2018, föreslår regeringen 

att könstillhörighetslagen ska upphävas och ersättas av två nya lagar: lagen om ändring av det 

kön som framgår av folkbokföringen, samt lagen om vissa kirurgiska ingrepp i könsorganen. 

Lagförslagets huvudsakliga innebörd är att processen för ändring av juridiskt kön särskiljs 

från processen rörande underlivskirurgi. Det uttalas att ett övergripande mål med denna 

lagändring är att säkra möjligheten för personer att få sina könsidentiteter rättsligt erkända 

med respekt för deras rätt till självbestämmande. Samtidigt beskrivs hur förslagets innehåll är 

ett resultat av avvägningar mellan å ena sidan personers rätt till självbestämmande, och å den 

andra risken för att identitetshandlingar missbrukas. Andra avvägningar som influerat 

förslagets innehåll är förhållandet mellan patientsäkerhet och personlig integritet. Vidare har 

en viktig ambition varit att uppdatera språkbruket för att så långt möjligt minska 

stigmatiseringen av transpersoner. De nya lagarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2020.270 

Särskiljandet av processen för byte av juridiskt kön från processen för tillgång till 

kirurgiska ingrepp och annan vård och behandling, motiveras med att alla som vill byta 

juridiskt kön inte har en önskan att genomgå underlivskirurgi och tvärtom. Precis som i dag 

ska det därför inte uppställas några krav på att genomgå vissa medicinska ingrepp för att 

beviljas byte av juridiskt kön. En nyhet i lagförslaget jämfört med rådande rättsläge är dock 

att det inte heller ska krävas en process för byte av juridiskt kön för att få tillgång till 

könsbekräftande underlivskirurgi. Även en person som inte vill byta juridiskt kön ska kunna 

få tillgång till sådan kirurgi.271   

 

                                                 
270 Lagrådsremiss, 2018, s. 1 och 136.  
271 Lagrådsremiss, 2018, s. 43. 
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8.2 Lagförslagets innebörd för gruppen transpersoner som helhet 

 

8.2.1 Föreslagen lag om ändring av det kön som framgår av folkbokföringen 

Enligt 1 § i den nya föreslagna lagen om ändring av det kön som framgår av folkbokföringen, 

ska syftet med lagen vara att tillgodose en rätt till ändring av det kön som framgår av 

folkbokföringen (det vill säga det juridiska könet) för personer som upplever att deras 

könsidentitet inte stämmer överens med detta kön. 272  Angående förutsättningarna för att 

beviljas byte av juridiskt kön, kan konstateras att de föreslagna lagändringarna innebär en 

mycket förenklad process vid en första ansökan. Ingen utredning ska enligt den föreslagna 2 § 

1 st. krävas vid en första ansökan om byte av juridiskt kön. Det juridiska könet ska ändras 

efter ansökan, och det finns inget krav på att utöver själva ansökan presentera någon vidare 

information.273 Förfarandet ska enligt 8 § 1 st. i den föreslagna lagen skötas av Skatteverket, 

som, efter en prövning av de formella kriterierna, vidtar en rent administrativ åtgärd utan att 

pröva könsidentiteten.274 I jämförelse med dagens rättsläge minskar bördan för den enskilde 

avsevärt. Den långdragna, medikaliserade process där könsidentiteten måste utredas, bevisas 

och bekräftas, byts ut mot ett rent administrativt förfarande som inte kräver någon kontakt 

med hälso- och sjukvården.  

För personer som tidigare ansökt om och beviljats byte av juridiskt kön, ska dock för 

ett nytt byte krävas att sökanden uppfyller vissa kriterier. De kriterier som då uppställs är att 

sökanden upplever att det juridiska könet inte stämmer överens med könsidentiteten, samt att 

sökanden kan antas komma att leva i denna könsidentitet även i framtiden, 2 § 2 st. i den 

föreslagna lagen. Prövningen i dessa fall görs enligt 8 § 2 st. i lagförslaget av 

Socialstyrelsen.275 Prövningskravet ska gälla även för personer som tidigare beviljats byte av 

juridiskt kön enligt den nu gällande könstillhörighetslagen. 276  Precis som enligt dagens 

rättsläge kan det vid denna prövning krävas ett underlag i form av intyg från hälso- och 

                                                 
272 Lagrådsremiss, 2018, s. 8. Denna formulering kan anses något olycklig, då den ger uttryck för att det som 

”inte stämmer överens” är personens könsidentitet. Att formulera stadgandet så att det tydligt framgår att det är 

det juridiska könet som inte stämmer överens med personens könsidentitet, hade varit mer bekräftande och mer 

förenligt med det övergripande målet bakom den nya regleringen: att säkra möjligheten till rättsligt erkännande 

av könsidentiteten med respekt för rätten till självbestämmande. I de föreslagna lagrum där förutsättningarna för 

byte av juridiskt kön behandlas, formuleras dock det juridiska könet som det icke överensstämmande (se nedan). 

Den berörda formuleringen i 1 § skulle med andra ord mycket väl kunna röra sig om ett rent förbiseende. 
273 Lagrådsremiss, 2018, s. 8. 
274 Lagrådsremiss, 2018, s. 9 och 88. 
275 Lagrådsremiss, 2018, s. 8–9. Av den föreslagna 2 § framgår även att barn från och med 12 års ålder ska kunna 

beviljas byte av juridiskt kön. Den 18-årsgräns för byte av juridiskt kön som i dag uppställs i 1 § 1 st. 4 p. 

könstillhörighetslagen, frångås därmed i lagförslaget.    
276 Lagrådsremiss, 2018, s. 95. 
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sjukvården.277 Kraven på den medicinska utredningen vid en andra ansökan enligt den nya 

lagen, ska dock vara betydligt lägre än de som i dag uppställs för alla ansökningar. Enligt 

regeringen ska det räcka med ett eller ett par samtal hos psykolog, psykiatriker, kurator eller 

samtalsterapeut, och detta behöver inte ske vid en specialiserad enhet. Om samtalskontakten 

anser sig sakna kompetens på området kan denne dock i samråd med den berörda personen 

remittera vidare till de specialiserade utredningsteamen.278  

Kriteriet att sökanden upplever att det juridiska könet inte stämmer överens med 

könsidentiteten, innebär enligt förslaget att upplevelsen av könsidentiteten ska vara 

”genuin”279. Det ska inte krävas att sökanden har någon viss medicinsk diagnos, och inget 

tidskrav på upplevelsen uppställs. Att sökanden ska kunna antas komma att leva i samma 

könsidentitet även i framtiden, avser en framåtsyftande sannolikhetsbedömning som inte ska 

kräva en ingående och flerårig medicinsk utredning.280 Avsikten att förenkla processen och 

minska dess medikaliserade inslag kan även anses framgå av valet att utse Socialstyrelsen till 

beslutsmyndighet vid upprepade ansökningar, och inte det starkt medicinskt präglade 

Socialstyrelsens rättsliga råd. Detta motiveras med att kriterierna i den nya lagen inte är lika 

omfattande som könstillhörighetslagens, varför rådets handläggning inte anses nödvändig.281  

Det bör mot denna bakgrund kunna förväntas att de långa vänte- och 

handläggningstider som i dag är förknippade med processen för byte av juridiskt kön, skulle 

minska markant om de föreslagna lagändringarna genomfördes. I lagrådsremissen betonas 

individers självbestämmanderätt, och det är tydligt att den process som föreslås gälla skulle 

innehålla betydligt färre ifrågasättande inslag än vad som i dag är fallet. Den psykiska 

påfrestning som dagens process ofta innebär för den enskilde, där utredningen i många fall 

upplevs som onödigt långdragen, ifrågasättande och kränkande, kan förväntas utebli helt 

avseende den första ansökan. Vid en förnyad ansökan, om denna går till på det sätt regeringen 

förordar i lagrådsremissen, kan förväntas att påfrestningen för den enskilde blir avsevärt 

mindre i förhållande till dagens läge. 

Det kan konstateras att de kriterier som uppställs för ett andra byte av det juridiska 

könet, liknar dem som i nuläget uppställs i 1 § 1 st. 1 och 3 p. könstillhörighetslagen (”han 

eller hon” har en upplevelse sedan en lång tid av att tillhöra ”det andra könet”, och måste 

antas komma att leva i samma könsidentitet i framtiden). Dock är den föreslagna nya 

                                                 
277 Lagrådsremiss, 2018, s. 43. 
278 Lagrådsremiss, 2018, s. 96. 
279 Detta ordval kan anses något olyckligt, mot bakgrund av de problematiska diskussioner som förs i de 

ursprungliga förarbetena till könstillhörighetslagen avseende ”genuint transsexuella”, se avsnitt 5.1 ovan.  
280 Lagrådsremiss, 2018, s. 95.  
281 Lagrådsremiss, 2018, s. 109. 
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regleringen fri från binära formuleringar som ”han eller hon” och ”det andra könet”. Som 

nämnts ovan krävs inte heller någon viss längd på upplevelsen av att det juridiska könet inte 

stämmer överens med könsidentiteten, och ”måste antas” byts ut mot ”kan antas” i fråga om 

prognosen rörande könsidentitetens stabilitet i framtiden, vilket mot bakgrund av uttalandena i 

remissen tycks minska kraven på den medicinska utredningen.  

Att kriterier för prövning av könsidentiteten ska uppställas vid upprepade ansökningar 

om byte av juridiskt kön, motiveras främst genom hänvisning till risken för missbruk av 

systemet i kriminellt syfte, exempelvis för att utföra identitetsbedrägerier, samt till den 

administrativa bördan för de aktörer som använder folkbokföringsuppgifter i sin verksamhet. 

Den första ändringen av en individs personnummer är relativt lätt att spåra genom historiken i 

folkbokföringen och den hänvisning som där görs till det tidigare personnumret. Vid 

upprepade ändringar av personnumret är det däremot inte lika lätt att följa historiken, varför 

risken för missbruk och administrativa problem ökar.282 

Även om avvägningarna framstår som rimliga, kan det ifrågasättas huruvida den 

bakomliggande ordning som nödvändiggör dessa avvägningar verkligen bör bevaras. Att byte 

av juridiskt kön kan användas i brottsligt syfte vid identitetsbedrägerier, eller resultera i stora 

administrativa problem för de myndigheter som använder sig av folkbokförda uppgifter, får 

anses till stor del sammanhänga med att den i folkbokföringen så viktiga uppgiften om en 

individs personnummer, är nödvändigt förbunden med uppgiften om dennes kön (denna 

diskussion utvecklas vidare nedan i avsnitt 8.4).283   

 

8.2.2 Föreslagen lag om vissa kirurgiska ingrepp i könsorganen 

Den föreslagna nya lagen om vissa kirurgiska ingrepp i könsorganen, avser enligt 1 § 1 st. i 

denna lag att reglera sådana operativa ingrepp i en persons könsorgan som syftar till att göra 

så att personens kropp stämmer överens med dennes könsidentitet. 284  Denna formulering 

omfattar enligt regeringen både de ingrepp som i dag regleras i 4 § könstillhörighetslagen 

(ingrepp i könsorganen), och de som regleras i 4 a § (avlägsnande av könskörtlarna). Även 

om rätten till självbestämmande uttalas vara en grundläggande utgångspunkt för den 

föreslagna nya lagen, poängteras att hänsyn alltid måste tas till eventuella risker för 

                                                 
282 Lagrådsremiss, 2018, s. 88 och 93–94. I dagens folkbokföringssystem är det inte möjligt att få tillbaka det 

personnummer som individen hade innan ändringen gjordes, Lagrådsremiss, 2018, s. 89. 
283 Jfr SOU 2017:92, s. 427 och 489; Socialstyrelsen, 2014, s. 2; SOU 2008:60, s. 12 och 73.  
284 Lagrådsremiss, 2018, s. 6. 
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komplikationer när ingrepp övervägs. Det förklaras även att de ingrepp som regleras i lagen 

genomförs inom ramen för könsbekräftande vård vid diagnosen könsdysfori.285    

Förutsättningarna för att med stöd av den nya lagen få genomgå underlivskirurgi, är 

enligt den föreslagna 2 § att personen fyllt 18 år, är folkbokförd i Sverige, har en upplevelse 

av att kroppen inte stämmer överens med könsidentiteten, samt måste antas komma att leva i 

samma könsidentitet även i framtiden. Om personen vägras ett ingrepp enligt 2 §, ska den 

som vägrar utföra ingreppet286 ombesörja att frågan skyndsamt hänförs till Socialstyrelsen för 

prövning och beslut, detta enligt 3 § i lagförslaget.287  Socialstyrelsens prövning i fall då 

behandlande läkare vägrar att utföra ingreppet, görs enligt förslaget av Socialstyrelsens 

rättsliga råd. 288  Enligt den nya föreslagna regleringen krävs därmed ett beslut från 

Socialstyrelsens rättsliga råd enbart om behandlande läkare vägrar att utföra ingreppet. 

Huvudregeln är att det är helt upp till behandlande läkare inom den könsbekräftande vården 

att tillsammans med den berörda personen avgöra om och när underlivskirurgi bör utföras.289  

Själva förfarandet för att få tillgång till könsbekräftande underlivskirurgi förenklas 

därmed enligt lagförslaget, i och med att det som huvudregel inte ska krävas någon 

bedömning utanför den könsbekräftande vården. Vänte- och handläggningstiderna kan således 

förväntas minska om förslaget genomförs. Om den enskilde nekas ingrepp ska dock frågan 

hänföras till Socialstyrelsens rättsliga råd, vilket blir rådets enda kvarvarande funktion 

avseende de åtgärder som i nuläget regleras i könstillhörighetslagen. Rörande byte av juridiskt 

kön kommer rådet, som framgått ovan i avsnitt 8.2.1, inte att ha någon prövande funktion alls 

om förslaget genomförs. I fråga om underlivskirurgi kan även konstateras att befogenheten 

för behandlande läkare inom den könsbekräftande vården stärks, och regeringen tycks även 

vilja betona den enskildes delaktighet i sin egen vård genom uttalanden som ger uttryck för 

uppfattningen att frågorna ska avgöras i samförstånd med den enskilde.  

Det kriterium som föreskriver att personen måste antas komma att leva i samma 

könsidentitet även i framtiden, syftar till att minimera risken för att personen ändrar sig i fråga 

om irreversibla ingrepp. Kravet innebär att personen måste antas vara fast etablerad i 

könsidentiteten fortsättningsvis. Att prognoskriteriet här formuleras som måste antas, och inte 

                                                 
285 Lagrådsremiss, 2018, s. 49. 
286 ”Den som vägrar utföra ingreppet” avser den operationsläkare som bedömer att ingreppet inte bör utföras, 

Lagrådsremiss, 2018, s. 61. Vem som har befogenhet att fatta ett sådant beslut avgörs dock av respektive 

vårdenhet, Lagrådsremiss, 2018, s. 143.   
287 Lagrådsremiss, 2018, s. 6.  
288 Lagrådsremiss, 2018, s. 55. Det krävs ingen begäran från den enskilde för att frågan ska överlämnas till 

Socialstyrelsens rättsliga råd för prövning, Lagrådsremiss, 2018, s. 143. 
289 Lagrådsremiss, 2018, s. 58. Detta motiveras bl.a. med att ingreppen blivit vanligare och att det utbildats en 

medicinsk praxis på området, samt att det är ovanligt att rådets bedömning skiljer sig från de utredande läkarnas.  
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som vid byte av juridiskt kön kan antas, motiveras med att det får anses viktigare med en över 

tid stabil könsidentitet när det rör sig om irreversibla ingrepp. För tillgång till underlivskirurgi 

krävs därför att personen inte ”vacklar” i fråga om sin könsidentitet.290 

Det poängteras i lagrådsremissen att det är ovanligt att i svensk rätt särskilt reglera en 

viss form av vård. Att underlivskirurgi ska regleras i särskild ordning med kriterier kopplade 

till könsidentiteten, motiveras genom hänvisning till ingreppens ofta irreversibla och 

ingripande natur, bland annat rörande fertilitet. En särskild reglering kan då säkerställa att 

ingreppen utförs under trygga former och efter noggrant övervägande av både vårdpersonal 

och vårdtagare. 291  Detta får anses utgöra en rimlig avvägning mellan den enskildes 

självbestämmanderätt och patientsäkerheten, även om det som tidigare nämnts är ovanligt att 

personer ångrar könsbekräftande åtgärder.292 Så länge prövningen inom den könsbekräftande 

vården görs på ett sätt som är just bekräftande och inte ifrågasättande, och kraven från 

Socialstyrelsens rättsliga råd i fråga om beslutsunderlaget vid överprövning inte blir alltför 

omfattande, bör den nya regleringen inte innebära att processen blir alltför påfrestande och 

utdragen för den enskilde.     

De föreslagna lagändringarna medför även en annan viktig förändring, nämligen att 

det inte längre ska krävas en ansökan om byte av juridiskt kön för att få tillgång till 

könsbekräftande underlivskirurgi. 293  Lagförslaget innebär således ökade möjligheter att 

förändra kroppen på ett sätt som gör att könsorganen skiljer sig från normativa förväntningar 

kopplade till de juridiska könet, vilket på sikt kan tänkas bidra till en utveckling där de strikta 

linjära kategorierna för kön börjar luckras upp. Linjär överensstämmelse mellan det juridiska 

könet och personens könsorgan respektive könskörtlar, skulle enligt den nya lagstiftningen 

inte längre vara ett intresse som skyddas och upprätthålls av rättsordningen. Mot denna 

bakgrund kan den nya föreslagna lagen om vissa kirurgiska ingrepp i könsorganen, tänkas 

utgöra en reglering med potential att fungera understödjande för normbrytande kroppar, till 

skillnad från dagens läge där systemet aktivt konstruerar, reproducerar och upprätthåller de 

linjära inslagen i tvåkönsnormen. 

 

                                                 
290 Lagrådsremiss, 2018, s. 60 och 143. 
291 Lagrådsremiss, 2018, s. 44. Det kan tilläggas att remissinstansen RFSU här ifrågasatte nödvändigheten av 

särskild reglering avseende dessa kirurgiska ingrepp i könsorganen. 
292 Socialstyrelsen, 2015, s. 13; Dhejne m.fl., 2014. 
293 Lagrådsremiss, 2018, s. 43. 
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8.2.3 De föreslagna lagarnas samlade betydelse för transpersoners 
rättsställning  

Det krav som i dag uppställs i 1 § 1 st. 2 p. könstillhörighetslagen på att könsidentiteten ska 

manifesteras utåt genom ett visst uppträdande, slopas helt i det nya lagförslaget, både 

avseende en andra process för byte av juridiskt kön och i processen för att få tillgång till 

könsbekräftande underlivskirurgi.294 De förväntningar och krav på normativa könsuttryck som 

i dag präglar många transpersoners upplevelser av utredningsprocessen, och som även ligger 

till grund för real life-perioden, kan därmed förväntas minska.  

Någon real life-period ska överhuvudtaget inte krävas enligt lagrådsremissen. 295 

Genom att denna period fasas ut ur processen, försvinner också de risker och känslor av att 

tvingas in i könsnormativa kategorier som den gett upphov till. Vidare utmönstras binära 

formuleringar i de föreslagna lagarnas språkliga utformning, vilket innebär att lagtexten inte 

längre konstruerar en tvåkönsnorm genom sin lydelse. Tvåkönsnormen existerar förvisso även 

utanför lagstiftningen, varför könsnormativa förväntningar även fortsättningsvis kan 

förekomma hos enskilda läkare och psykologer inom den könsbekräftande vården, samt hos 

Socialstyrelsen och Socialstyrelsens rättsliga råd när de fattar beslut enligt den nya 

regleringen. Det får dock anses utgöra ett viktigt steg framåt att lagstiftningen inte aktivt 

konstruerar, reproducerar och upprätthåller denna norm genom sin utformning.  

Lagstiftningen betraktas i denna uppsats som en viktig arena där gränserna för kön 

fortlöpande konstrueras och reproduceras. Den utredningsprocess som krävs för byte av 

juridiskt kön och tillstånd till könsbekräftande underlivskirurgi, styrs av lagstiftningens 

utformning, tolkning och tillämpning. Av vad som framkommit i uppsatsen innebär dagens 

system både att processen i sig skapar utsatthet för transpersoner, samt att de normaliteter och 

ideal som konstrueras genom könstillhörighetslagens utformning, tolkning och tillämpning 

riskerar att förstärka tvåkönsnormen på ett samhälleligt plan. Det får därför anses vara av stor 

vikt för transpersoners rättsställning att lagstiftningen i framtiden utformas på ett sätt som 

verkar understödjande i fråga om förutsättningarna att leva ett liv utanför tvåkönsnormen.  

Detta kan ske genom att modifierade rättsliga kategoriseringar i fråga om kön 

förbättrar den praktiska tillgången till könsbekräftande åtgärder. Men det kan även ske genom 

att rättens kategoriseringar utformas på ett sätt som inte konstruerar, reproducerar och 

upprätthåller det normsystem vars yttersta konsekvens blir att betydande sårbarhet fördelas 

hos transpersoner som grupp. Förändringar av rättens kategoriseringar i fråga om kön kan 

                                                 
294 Lagrådsremiss, 2018, s. 60 och 96. 
295 Se Lagrådsremiss, 2018, s. 61–62 i fråga om underlivskirurgi. Inte heller rörande byte av juridiskt kön 

nämner regeringen att någon sådan period skulle krävas. 
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således bidra till att stärka transpersoners samhällsställning på två sätt: dels genom att ökad 

tillgång till viktiga könsbekräftande åtgärder kan förbättra hälsa och trygghet samt minska 

sårbarheten för tvåkönsnormens negativa verkningar (exempelvis genom att 

identitetshandlingarna inte avslöjar transidentiteten), dels genom att transinkluderande 

förändringar i den rättsliga konstruktionen av kön på sikt kan understödja en utveckling där 

tvåkönsnormen försvagas på ett större, samhälleligt plan.      

Mot denna bakgrund är det mycket positivt att regeringen i lagrådsremissen tycks ge 

uttryck för en viss medvetenhet kring att lagens kriterier kan få konsekvenser när det gäller 

könsnormers upprätthållande och verkningar för enskilda. En vilja att minska sådana 

konsekvenser av den rättsliga regleringen kan också urskiljas. Regeringen motiverar 

exempelvis upphävandet av kravet på ett uppträdande i enlighet med könsidentiteten genom 

att hänvisa till svårigheten med att generalisera i fråga om hur könsidentitet uttrycks utåt, 

samt till risken för att sådana generaliseringar påtvingar individer vissa beteenden utifrån 

andras syn på hur personer med en viss könsidentitet ska uppträda. 296  Kort sagt tycks 

regeringen kännas vid och vilja ta ansvar för regleringens funktion som normskapande i fråga 

om kön, vilket får betraktas som en mycket positiv utveckling när det gäller transpersoners 

ställning i svensk rätt. 

 

8.3 Innebörd för de mest marginaliserade/risk för marginalisering av 
någon 

Enligt Spades modell för utvärdering av åtgärder som föreslås i syfte att förbättra situationen 

för utsatta grupper, ska inledningsvis åtgärdernas konsekvenser för de mest marginaliserade 

inom den berörda gruppen övervägas. Av utredningar och rapporter som behandlar 

transpersoners livssituation, framkommer att ickebinära är en särskilt utsatt grupp som ofta 

mår sämre än andra transpersoner. Dessa individer upplever störst svårigheter när det gäller 

förutsättningarna att leva i enlighet med könsidentiteten, och känner sig ofta osynliggjorda 

och ifrågasatta i ett samhälle som genomsyras av en binär syn på kön.297 I enlighet med 

Spades analysmodell bör därför lagförslagets innebörd för ickebinära analyseras närmare.   

Det kan konstateras att det nya ansökningsförfarandet för byte av juridiskt kön, där 

ingen utredning ska krävas vid en första ansökan, och där binära formuleringar och krav på ett 

visst uppträdande utmönstras ur kriterierna vid upprepade ansökningar, innebär förbättringar 

avseende ickebinära personers rättsställning. Att formuleringen ”det andra könet” tas bort när 

                                                 
296 Lagrådsremiss, 2018, s. 60 och 96. 
297 Transgender Europe, 2017, s. 74–75; RFSL, 2017, s. 4–5; SOU 2017:92, s. 22.   



85 

 

det gäller personens upplevelse av könsidentiteten i förhållande till det juridiska könet, syftar 

enligt regeringen till att öppna upp bestämmelsen så att även ickebinära personer ska kunna 

byta juridiskt kön.298 Ickebinära som upplever att ett byte av juridiskt kön skulle vara tryggare 

mot bakgrund av exempelvis omgivningens normativa tolkningar av könsuttrycket, kan enligt 

den nya föreslagna regleringen genom en enkel process genomföra ett sådant byte. Detta får 

anses innebära en förbättring i förhållande till nuvarande rättsläge. Kön konstrueras inte heller 

som binärt i den föreslagna nya lagstiftningens språkliga utformning, vilket på sikt kan tänkas 

främja en samhällsutveckling där tvåkönsnormen försvagas i detta avseende. Synen på kön 

som binärt med två klart avgränsade alternativ, drabbar ickebinära personer särskilt hårt, 

varför en utveckling där denna norm försvagas får anses vara av stor vikt för gruppen.    

Genom att den föreslagna nya lagen om vissa kirurgiska ingrepp i könsorganen, till 

skillnad från den nu gällande könstillhörighetslagen, inte innehåller binära formuleringar 

avseende könsidentiteten (”han eller hon”, ”det andra könet”), och inte heller avseende 

könsorganen (”göra dem mer lika det andra könets”), omfattas även ickebinära transpersoner. 

Könsidentiteten behöver inte vara man eller kvinna för att beviljas underlivskirurgi, och 

ingrepp i könsorganen behöver inte syfta till att göra dessa mer lika ”det andra könets”. I 

stället handlar det om att förändra könsorganen så att de överensstämmer med personens 

könsidentitet, oavsett vilken könsidentitet personen har. Det som krävs för att beviljas ingrepp 

är en upplevelse av att kroppen inte stämmer överens med könsidentiteten, och att denna 

könsidentitet måste antas bestå framöver.299 

 Den nya föreslagna lagstiftningen öppnar således upp för underlivskirurgi som frångår 

antagandet att alla transpersoner önskar könsorgan som utseendemässigt helt ligger i normativ 

överensstämmelse med ett av de två binära könen utifrån tvåkönsnormen. Detta kan tänkas 

förbättra situationen för de ickebinära som önskar genomgå könsbekräftande underlivskirurgi, 

men vilkas önskan inte är att utseendemässigt nå sådan fullständig normativ 

överensstämmelse. Mer normbrytande utseenden avseende könsorganen än vad som i dag är 

möjligt skulle därmed kunna förekomma, vilket kan tänkas bidra till en utveckling där de 

strikta ramarna för könade kroppar i viss mån luckras upp. Att underlivskirurgi görs 

tillgängligt utan krav på en ansökan om byte av juridiskt kön, innebär också att lagstiftningen 

öppnar upp för att en persons olika aspekter av kön inte nödvändigtvis måste tillhöra samma 

kategori utifrån det könsbinära systemet, vilket på sikt kan tänkas bidra till att försvaga detta 

normsystem på ett samhälleligt plan. En sådan utveckling får anses gynna gruppen ickebinära.      

                                                 
298 Lagrådsremiss, 2018, s. 95–96. 
299 Lagrådsremiss, 2018, s. 50. 
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Den föreslagna regleringen innebär dock inga ändringar rörande hur juridiskt kön 

framgår av folkbokföringen, det vill säga genom personnumret. Denna ordning förändras inte 

genom lagförslaget, och även fortsättningsvis skulle det endast finnas två juridiska kön: man 

och kvinna.300 Detta, mest grundläggande uttryck för tvåkönsnormen, skulle således kvarstå i 

lagstiftningen även om de föreslagna lagändringarna genomfördes. Då ickebinära 

könsidentiteter fortfarande inte erkänns rättsligt, får lagförslagen anses innebära ett fortsatt 

osynliggörande i rätten av dessa identiteter. Den av regeringen i lagrådsremissen så starkt 

betonade rätten till självbestämmande avseende könsidentiteten, tycks ännu inte omfatta 

ickebinära könsidentiteter.  

I betänkandet från 2017 av Utredningen om stärkt ställning och bättre levnadsvillkor 

för transpersoner, föreslås att regeringen bör tillsätta en utredning avseende möjligheten att 

införa ett tredje juridiskt kön, förutsättningarna för att införa könsneutrala personnummer och 

förekomsten av möjliga alternativ rörande hur juridiskt kön kan registreras i 

folkbokföringen.301  Någon sådan utredning har dock inte tillsatts. Omkring fyra månader 

innan regeringens lagrådsremiss offentliggjordes, röstade riksdagen ned ett flertal motioner 

som lagts fram avseende utredning och införande av ett tredje juridiskt kön. 302  I 

lagrådsremissen framkommer att flera remissinstanser under lagstiftningsarbetet poängterat 

behovet av förändringar av folkbokföringslagstiftningen för att möjliggöra rättsligt 

erkännande av ickebinära könsidentiteter. Regeringen konstaterar dock att dessa frågor inte 

varit möjliga att utreda inom ramen för lagstiftningsarbetet, och att de behöver analyseras 

vidare.303 Det återstår att se huruvida en sådan utredning kommer att tillsättas framöver.  

Avseende risken för att förslaget eller dess retorik marginaliserar någon transperson, 

det vill säga någon annan än de mest marginaliserade inom gruppen, får konstateras att för 

gruppen i stort är lagförslaget och det språk som omgärdar det betydligt mer bekräftande 

avseende kroppar, identiteter och uttryck bortom tvåkönsnormen än nuvarande rättsläge. 

Detta får anses främja goda livsvillkor för gruppen genom att tillgången till könsbekräftande 

åtgärder förbättras, samtidigt som lagförslaget inte i samma utsträckning konstruerar, 

reproducerar och upprätthåller det normsystem som leder till utsatthet för transpersoner.      

                                                 
300 Lagrådsremiss, 2018, s. 145. 
301 SOU 2017:92, s. 488–489. 
302 Se bet. 2017/18:KU34, s. 21–24; rskr. 2017/18:270. 
303 Lagrådsremiss, 2018, s. 84. I Folkbokföringsutredningens delbetänkande från 2008 beräknades ett införande 

av könsneutrala personnummer, med separat uppgift om kön i folkbokföringen, kosta ca 10 miljoner kronor för 

Skatteverket och ta omkring ett år att genomföra. Fördelen med ett sådant system sades vara att personnumret 

inte behövde ändras efter ett byte av juridiskt kön, medan nackdelar för könsbaserad statistik och forskning 

befarades, SOU 2008:60, s. 77–78. I SOU 2017:92, s. 489, uttalades dock i fråga om den könsspecifika 

statistiken och forskningen, att ett tredje juridiskt kön skulle innebära att denna blev mer korrekt. 
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8.4 Överensstämmelse med en större transinkluderande samhällsvision 

Den traditionella synen på könsidentitet som medfödd, nödvändigt förbunden med kroppens 

anatomi, binär och statisk, får, i takt med att kunskapen om och synligheten av transidentiteter 

ökar, i allt större utsträckning förväntas ge vika för en uppfattning av könsidentitet som 

föränderlig, av kroppen oberoende och inte nödvändigtvis binär till sin natur. Mot denna 

bakgrund får det anses problematiskt att nuvarande ordning innebär att juridiskt kön framgår 

uteslutande av binära personnummer som tilldelas vid födseln utifrån kroppens utseende, och 

som dessutom är administrativt besvärliga att ändra och kan användas i brottsligt syfte för att 

begå identitetsbedrägerier. En sådan ordning får anses stå i motsättning till en större 

transinkluderande samhällsvision, enligt vilken betydelsen av kön som tilldelad kategori på 

sikt bör minska och lämna företräde åt ett samhälle präglat av självbestämmande och 

flexibilitet i fråga om kön. Denna vision framträder inte minst genom de krav på könsneutrala 

personnummer och införande av ett tredje juridiskt kön, alternativt ett fullständigt avskaffande 

av juridiskt kön, som nu framförs från intresseorganisationer med fokus på transpersoners 

situation.304  

De lagändringar som föreslås i lagrådsremissen innebär betydande förbättringar, men 

befäster och upprätthåller samtidigt den ordning med könade personnummer som i dag gäller, 

vilket kan anses innebära att ett system som i grunden missgynnar transpersoner legitimeras. 

Systemet förbättras, men den grundläggande rigida strukturen kvarstår genom att kön även 

fortsättningsvis knyts till personnumret. Även den binära strukturen i systemet legitimeras och 

befästs, vilket särskilt drabbar ickebinära. Risken med att ett i grunden problematiskt system 

förbättras och humaniseras, är att argumenten för ett avskaffande riskerar att förlora i styrka. 

Även om förändringarna får positiva effekter, kan den grundläggande problematiska 

strukturen lättare bita sig fast under en mer human yta som ökar systemets anseende och 

legitimitet. Dock kan tänkas att kortsiktiga fördelar i form av minskad utsatthet och ökade 

förutsättningar för synlighet och aktivt samhällsdeltagande, i viss mån kan överväga denna 

negativa effekt.  

Förslagen innebär betydande förbättringar i jämförelse med dagens rättsläge, och har 

potential att förbättra livsvillkoren för en stor del av gruppen transpersoner. Tvåkönsnormen 

upprätthålls visserligen genom att ickebinära även fortsättningsvis tvingas leva i ett juridiskt 

kön som inte överensstämmer med deras verkliga könsidentitet, men tillgången till byte av 

juridiskt kön för de ickebinära som ändå önskar det förbättras. Detta kan skapa bättre 

                                                 
304 Se Transgender Europe, 2017, s. 75; RFSL, 2017, s. 35. 
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förutsättningar för deltagande i samhällslivet avseende de ickebinära personer som därigenom 

kan erhålla identitetshandlingar som gör vardagen tryggare och som minskar problem vid 

resande och i andra situationer där uppvisande av legitimation krävs.  

Vidare bör utmönstrandet av binärt utformade kriterier i den föreslagna nya lagen om 

vissa kirurgiska ingrepp i könsorganen, göra det lättare för ickebinära att få tillgång till 

underlivskirurgi, samtidigt som den kirurgi som utförs i större utsträckning bör kunna präglas 

av självbestämmande och mindre av normativa förväntningar på det önskade resultatet. Detta 

kan förväntas minska det psykiska lidande som ofta är förknippat med att tvingas leva i en 

kropp som inte överensstämmer med könsidentiteten.  

På sikt kan denna sammantagna utveckling av rättsläget för ickebinära, innebära att 

gruppen stärks, och att ökade förutsättningar för aktivt samhällsdeltagande, gemenskap och 

organisering skapas. Detta kan tänkas möjliggöra forum där gemensamt formulerade krav på 

mer djupgående förändringar av det binära systemet kan utarbetas och kommuniceras.  

Mot bakgrund av vad som redogjorts för ovan, får slutsatsen bli att de berörda 

lagändringarna i stort gynnar gruppen transpersoner, då tvåkönsnormen i rätten försvagas och 

tillgången till de åtgärder som i nuläget regleras i könstillhörighetslagen förbättras. Detta 

innebär en förbättring av transpersoners situation inom processen för att beviljas byte av 

juridiskt kön och få tillstånd till könsbekräftande underlivskirurgi, samtidigt som rättens 

normerande och meningsskapande verkan kan medföra positiva effekter i form av en på sikt 

försvagad tvåkönsnorm även utanför processen, på en större, samhällelig nivå. Däremot 

upprätthålls och legitimeras ett system för registrering av juridiskt kön som i grunden får 

anses bygga på en syn på könsidentitet som medfödd, beroende av kroppens anatomi, statisk 

och binär. Detta är problematiskt för alla transpersoner, men drabbar den redan 

marginaliserade gruppen ickebinära särskilt hårt.  

Dock kan kortsiktiga förbättringar rörande livsvillkor och tillgång till könsbekräftande 

åtgärder, innebära att gruppen ickebinära, samt gruppen transpersoner som helhet, stärks och 

får bättre förutsättningar för ett aktivt samhällsdeltagande. På sikt kan dessa förbättringar 

möjliggöra en utveckling där transpersoner, både binära och ickebinära, i större utsträckning 

kan ta plats i det offentliga rummet och göra sina röster hörda i den offentliga debatten. I ett 

system där kampen för att få tillgång till livsnödvändiga könsbekräftande åtgärder inte 

behöver föras med samma insatser i fråga om fysisk och psykisk hälsa, tid och energi, kan 

dessa resurser i stället investeras i en organiserad, transformativ rörelse vars långsiktiga 

målsättning är att förändra grundvalarna för hur det svenska samhället ser på och hanterar 

kön.           
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9 Sammanfattande slutsatser rörande studiens resultat 
 

I denna uppsats har könstillhörighetslagens utformning, tolkning och tillämpning studerats 

med hjälp av ett socialkonstruktivistiskt angreppssätt och med särskild utgångspunkt i Dean 

Spades teori om administrativt våld. Denna teoretiska ansats har starkt präglat studiens 

genomförande, och den kunskap som därigenom producerats är inte begränsad till vad som på 

detta område kan anses utgöra gällande rätt. De aktuella bestämmelserna har systematiserats 

och kontextualiserats genom studier av material som bidragit med kunskap om den process 

som krävs för att få tillgång till byte av juridiskt kön och könsbekräftande underlivskirurgi. 

Detta material har utgjorts av såväl rättskällor som annat material. Det rättsliga material som 

använts har inte studerats enbart i syfte att undersöka gällande rätt, utan även för att försöka 

urskilja hur kön som kategori konstrueras i och genom rätten, och vilka grundantaganden 

rörande kön, uttalade och icke uttalade, som tycks ligga bakom dessa kategoriseringar.  

Genom användningen av Spades teori, anläggs en något annorlunda syn på rättens roll 

när det gäller att förbättra situationen för utsatta grupper. I stället för att betrakta rätten som ett 

verktyg för att genomdriva individuella rättigheter och bestraffa enskilda kränkningar av 

dessa rättigheter, betonas rättens roll som konstruerande och meningsskapande, där 

livskontexter för olika samhällsgrupper formas genom de kategoriseringar som ligger till 

grund för hur sårbarhet respektive trygghet fördelas på en samhällelig nivå.  

Könstillhörighetslagens kategoriseringar i fråga om kön, avgör tillgången till många 

gånger livsnödvändiga könsbekräftande åtgärder. I uppsatsen konstateras att utformningen, 

tolkningen och tillämpningen av dessa bestämmelser, resulterar i en utredningsprocess där 

transpersoners utsatthet fortlöpande konstrueras och reproduceras, och där tillgången till 

könsbekräftande åtgärder försvåras. Cisnormativa förståelser av kön dominerar processen, och 

de transpersoner som på bästa sätt lyckas navigera de förväntningar och krav som 

tvåkönsnormen uppställer, har bäst förutsättningar att nå framgång och beviljas tillgång till 

könstillhörighetslagens åtgärder. De kriterier som uppställs i utformningen, tolkningen och 

tillämpningen av bestämmelserna, konstruerar en ideal transperson som i så stor utsträckning 

som möjligt följer tvåkönsnormens krav på binära, linjära och stabila könsidentiteter, 

könsuttryck och kroppar. För att en individ ska bli kulturellt begriplig och framträda som 

rättsligt erkännbar, måste könsidentiteten och könsuttrycket kunna förstås och placeras i en av 

två binära kategorier utifrån tvåkönsnormen. Först när så har skett kan kirurgiska förändringar 

av könsorgan och könskörtlar tillåtas, och endast på ett sätt som ligger i linjär 

överensstämmelse med den könskategori där könsidentiteten och könsuttrycket placerats.  
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Nuvarande rättsläge konstruerar och reproducerar på detta sätt kön utifrån normativa 

föreställningar och ideal, vilket minskar utrymmet för normbrytande könspraktiker inom 

utredningsprocessen. Samtidigt kan rättens normerande och meningsskapande funktion 

förväntas förstärka tvåkönsnormen även på ett samhälleligt plan. Den inomrättsliga 

konstruktionen och reproduktionen av tvåkönsnormen kan således förväntas få även 

utomrättsliga effekter. Tvåkönsnormen som samhällelig maktstruktur, avgörande för hur 

personer förstås och inordnas i hierarkiska värdesystem, legitimeras, upprätthålls och 

förstärks genom dess konstruktion och reproduktion inom rättsordningen.  

I uppsatsen har även framkommit att det juridiska beslutsunderlaget produceras i en 

högst medikaliserad kontext, där medicinska experter i en integrerad process utreder, 

diagnostiserar och behandlar de personer som önskar få tillgång till könsbekräftande åtgärder. 

Utredningsteamens arbete påverkas av såväl medicinska som juridiska rekommendationer och 

krav. Resultatet blir en utdragen och krävande process där juridik och medicin vävs samman, 

och där dessa två områden inverkar på varandra. Det juridiska beslutsunderlaget produceras i 

samma process där den enskilde också ska erbjudas vårdinsatser, hjälp och stöd. Mycket tyder 

på att de juridiska kraven letar sig in i och påverkar denna verksamhet, där den grindvaktande 

funktionen i fråga om könstillhörighetslagens åtgärder, ibland kan stå i motsättning till det 

vårdande uppdraget. Samtidigt utgår den medicinska professionen från diagnoskriterier och 

medicinska rekommendationer i sitt arbete med att ta fram det juridiska beslutsunderlaget, 

vilket innebär att medicinen också i viss mån får betydelse för den juridiska prövningen.                        

Den slutsats som kan dras utifrån analysen av regeringens förslag till ny 

könstillhörighetslagstiftning, är att lagförslaget innebär omfattande förbättringar i förhållande 

till dagens rättsläge. Tillgången till byte av juridiskt kön och könsbekräftande underlivskirurgi 

förbättras och processen förenklas. Kopplingen mellan den medicinska och juridiska 

processen försvagas, och även tvåkönsnormen i rätten försvagas. Dock bibehålls ett system 

där det juridiska könet framgår av personnumret, vilket är problematiskt sett till 

personnumrets samhälleliga betydelse och funktion. Även den binära karaktären hos systemet 

för juridiskt kön bibehålls, vilket får särskilt allvarliga konsekvenser för den redan 

marginaliserade gruppen ickebinära. De mest akuta problem som är kopplade till dagens 

könstillhörighetslag, kan dock förväntas minska i en sådan utsträckning att lagförslaget kan 

tänkas understödja ett ökat samhällsdeltagande och en förbättrad livssituation i stort för 

gruppen ickebinära, samt för gruppen transpersoner som helhet. Detta kan vara ett steg på 

vägen mot en starkare transrörelse, där krav på mer genomgripande förändringar av hur 

samhället ser på och hanterar kön kan formuleras och kommuniceras i den offentliga debatten.                         
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