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Begreppslista 

Nedan följer ett förtydligande av en del av de begrepp som används i denna uppsats, och av vad som 

avses när de används i den löpande texten. 

HBTQ: En samlingsförkortning för homosexuella, bisexuella, transpersoner och personer med queera 

uttryck eller identiteter (RFSL 2017). 

Transperson: Ett paraplybegrepp för personer vilkas könsidentitet eller könsuttryck inte 

överensstämmer med det kön en tilldelades vid födsel, utifrån hur ens kropp såg ut och tolkades då. 

Begreppet inbegriper individer som inte identifierar sig som vare sig kvinna eller man (exempelvis 

intergender eller genderqueer), inte identifierar sig med det juridiska kön de tilldelades vid födseln 

(transsexuella), använder kläder och andra attribut som traditionellt förknippas med det juridiska kön 

de själva inte har (crossdressers eller transvestiter), uttrycker könsidentitet genom att överdriva 

könskodade attribut (drag), och slutligen personer som inte vill, kan eller tycker att det är viktigt att 

definiera sig vad gäller kön (exempelvis agender eller nongender) (Transformering 2016). 

Transsexuell: En person vars könsidentitet inte stämmer överens med det juridiska kön en tilldelades 

vid födsel. Transsexuell kan vara både en identitet och ett sätt att benämna sig själv om en tilldelats 

diagnosen transsexualism (Transformering 2016). 

 

Transsexualism: En medicinsk diagnos, som för vissa ses som ett övergångsstadium fram tills att en 

har förändrat sin kropp och bytt juridiskt kön. Andra fortsätter att se sig själva som transsexuella även 

efter könskorrigering (Transformering 2016). 

 

Cisperson: En person vars könsidentitet och könsuttryck stämmer överens med det kön en tilldelades 

vid födseln (RFSL 2017). 

 

Könskorrigering: En benämning för könsbekräftande vård och behandling. Den medicinska, sociala 

och juridiska process som transsexuella och vissa andra transpersoner kan gå igenom för anpassning 

till könsidentiteten. Medicinsk könskorrigering innefattar kroppsförändrande åtgärder. Juridisk 

könskorrigering innebär en förändring av det juridiska könet (RFSL 2017).   

Ts-vård: En synonym till könskorrigering (Transformering 2016). 

Juridiskt kön: Det kön som står registrerat i folkbokföringen, passet och ibland legitimationer. Kan i 

dagsläget enbart anta ”man” och ”kvinna”. För att byta juridiskt kön krävs idag att en är folkbokförd i 

Sverige och diagnostiseras som transsexuell (RFSL 2017).  

Sterilisering: Sterilisering definieras i lagtexten som ett kirurgiskt ingrepp som utan att innebära 

kastrering medför ett varaktigt upphävande av fortplantningsförmågan (Prop. 2011/12:142, 20).  



 
 

4 
 

Inledning 

1934 antogs Lagen om sterilisering av vissa sinnessjuka, sinnesslöa eller andra som lida av rubbad 

själsverksamhet i Sverige. 1941 kom Lagen om sterilisering. Dessa båda möjliggjorde 

steriliseringsoperationer utan samtycke (Prop. 1998/99:71, 4). Med varierande grader av tvång blev 

sammanlagt, i den svenska folkhälsans namn, tiotusentals människor fråntagna valmöjligheten och 

förmågan att skaffa familj. Detta då de av olika skäl bedömts vara olämpliga att såväl ta sig an rollen 

som förälder som att föra sina gener vidare (Edenheim 2005, 35). De som var subjekt för 

steriliseringslagen de år den var i bruk var bland annat ”sinnesslöa” (personer med exempelvis 

funktionsvariationer eller epilepsi) och ”asociala” (såsom kvinnor som genomförde abort) (Prop. 

1998/99:71, 17). Tvångssteriliseringarna anses ofta vara ett mörkt kapitel i Sveriges historia som hör 

till det förgångna. I praktiken har det dock sett något annorlunda ut; först för fyra år sedan, 2013, 

sattes punkt för tvångssteriliseringen av transsexuella i Sverige. 

Problem  

Idag betraktas Sverige, såväl inom det egna landet som internationellt, som ett av världens mest 

demokratiska och liberalt frigjorda länder (Edenheim 2005, 11). Sagan om den svenska strävan mot 

jämlikhet och minoritetsskydd kan läsas i såväl statliga offentliga utredningar som akademiska 

avhandlingar (Edenheim 2005, 11). Även avskaffandet av tvångssterilisering av transsexuella, som 

tidigare var en del av den så kallade könstillhörighetslagen, verkar räknas dit. Exempelvis gjordes 

följande uttalande i ett pressmeddelande från Regeringen 2017: 

”Nuvarande könstillhörighetslagen kom till 1972 och sedan dess har det skett förändringar av 

inställningar och attityder. Till exempel så avskaffades det så kallade steriliseringskravet 2013.” 

(Regeringen, 2017). 

Det finns dock tidigare forskning och statistik som pekar på att trots då framsteg tas och transpersoner 

inkluderas allt mer i samhälle och lag, verkar någonting saknas. Transpersoner är exempelvis 

fortfarande en av samhällets mest stigmatiserade grupper, överrepresenterade i såväl självmords-, som 

hatbrottsstatistik (Zeluf et al. 2016, 14). Så sent som hösten 2016 ockuperade organisationen 

Transförsvaret Socialstyrelsens huvudkontor för att kräva förbättring av transpersoners situation i 

Sverige. Då med mantrat ”inga kompromisser! Inga tomma löften! Inga politiker mellan våra ben!” 

Bland kraven som ställdes återfanns bland annat att det ska sluta behövas en psykiatrisk diagnos för att 

få tillgång till könskorrigerande vård i Sverige (DN, 2016). Sammantaget tyder detta på en eventuell 

diskrepans mellan den attityd gentemot transpersoner som artikuleras formellt i politiska utsagor och 

den som återfinns i praktiken. Vid talet om steriliseringen av transsexuella idag förklaras den som 

tillhörande ett förlegat synsätt man numera tar avstånd från (Ds 2017:6, 4). Till saken hör dock att 

steriliseringskravet faktiskt avskaffades först efter det redan förklarats otillämpbart via vägledande 

dom. Och att det fortfarande är den könstillhörighetslag som kom till 1972 som gäller idag. Med tanke 
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på det verkar finnas fog för att undersöka huruvida det verkligen föreligger någon förändrad attityd. 

Därmed ämnar denna studie bringa klarhet i hur det egentligen är ställt med synen på transsexuella 

idag. Detta genom att studera det politiska samtalet kring steriliseringskravets avskaffande.  

 

Syfte och frågeställningar 

Denna undersökning har som övergripande syfte att granska vilken syn på transsexuella som 

återspeglas i policydokument som behandlar steriliseringskravets avskaffande. Studien vill därigenom 

kunna säga någonting om vilka attityder gentemot transsexuella som råder i dagens politiska diskurs 

generellt. Således kan studien bidra till forskningsdiskursen rörande politik mot transpersoner genom 

att generera större förståelse för det svenska fallet. Just den svenska attityden kan ses som extra 

intressant att undersöka eftersom vi verkar se oss som föregångare på området. Mer specifikt ämnar 

studien också knyta an till tidigare forskning om transsexuella i den svenska politiska kontexten, och 

nyttja den för att jämföra och således även synliggöra hur attityderna har förändrats med tiden, om de 

gjort det. Fokus för analysen kommer ligga vid de implicita antaganden om kön, sexualitet och familj 

som återfinns i policydokumentens resonemang. Följande frågeställningar kommer vägleda studien: 

Hur skildras – artikuleras och definieras – transsexuella i avsedda policydokument?  

På vilka antaganden om kön, sexualitet och familj grundar sig dessa framlagda framställningar? 

Vad får framställningarna för implikationer? 

 

Design 

I detta stycke redogörs översiktligt för de val av undersökningsmetod, teoretisk utgångspunkt och 

material som gjorts för att kunna besvara undersökningens frågeställningar. 

Till att börja med kan annonseras att en beskrivande fallstudie kommer utföras. Med det menas ett 

intensivt studium av ett enda fall; här det politiska förfarandet kring steriliseringskravets avskaffande. 

Som undersökningsmetod kommer en kvalitativ, kritisk textanalys användas.  

Teoretisk utgångspunkt för studien är den så kallade heterosexuella matrisen, som återfinns inom 

queerteorin. Den används för att synliggöra förgivettaganden och normativa föreställningar om kön 

och sexualitet med exkluderande effekter i en diskurs. Kortfattat består den heterosexuella matrisen av 

förgivettagen, till synes osynlig ordning mellan två kön; ett kvinnligt respektive manligt, med varsin 

ursprunglig och stabil könsidentitet. Dessa ses som varandras motsatser och möts enbart i ett sexuellt 

begär till varandra (Butler 2007, 9). För att studera normativa föreställningar i de utvalda 
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policydokumenten kommer därför analysen utgå från den heterosexuella matrisens mest centrala 

begrepp.  

Materialet analysen tillämpas på består av ett antal policydokument som behandlar 

steriliseringskravets avskaffande ur något olika infallsvinklar, och kan tänkas väl representera den 

diskurs i vilken de tillhör. 

 

Bakgrund  

Steriliseringskravet 

Lagen om fastställande av könstillhörighet antogs 1972 (SFS 1972:118). Vid dess tillkomst var lagen 

globalt sett modern och öppensinnad, då Sverige blev det första landet i världen som lagreglerade 

juridiskt könsbyte (SOU 2007:16, 49). Dock ställde lagtexten ett motkrav; den som ansöker måste vara 

steril eller av annan orsak sakna fortplantningsförmåga. Några medicinska motiv till ett sådant rekvisit 

finns inte. (Ds 2017:6, 41). De ovan nämnda steriliseringslagarna slopades 1976 (SFS 1998/99:71), 

men inte steriliseringskravet i könstillhörighetslagen. Det skulle dröja innan det överhuvudtaget kom 

att uppmärksammas. Först i början av 2000-talet höjdes allt fler röster såväl i Sverige som 

internationellt för kravets avskaffande (SFS 2001/02:SoU1). Frågan utreddes 2006 (SOU 2007:16), 

sedan ytterligare en gång 2010 (Socialstyrelsen 2010). Ändå skedde ingen förändring förrän 2012, då 

Kammarrättens dom Mål nr 1968-12 i Stockholm fastslog att steriliseringskravet inte längre skulle 

tillämpas. Detta eftersom det menades strida mot såväl Regeringsformen som Europakonventionen. 

Kravet togs därmed ur praktiskt bruk januari 2013 och ströks slutligen även ur lagen samma år (SFS 

2013:405). 

Transpersoner 

Kön är en fundamental aspekt av människans identitet och influerar djupt såväl våra liv som vårt 

samhälle. Praktiskt taget allt i samhället är tilldelat kön – kläder, beteenden, leksaker och till och med 

färger klassas som maskulina respektive feminina (Healy 2014, 2). Synen på kön som ett binärt 

koncept bestående av två motsatta kategorier; man och kvinna, är så vedertagen i vår samtid att de 

flesta inte kan föreställa sig någonting annat. Dock speglar den vare sig den sociala eller biologiska 

verkligheten (Healy 2014, 1). I studien The Lives of Transgender People, med data från 3500 

enkätsvar, erhölls över 100 olika sätt att beskriva den egna könsidentiteten (Beemyn & Rankin, 2011 i 

Lucas, 2016). Även begränsat till en biologisk aspekt misslyckas det binära konceptet fånga den rika 

variation som existerar (Healy 2014, 2). Detta blir problematiskt för de som inte passar in i det binära 

konceptets mall. Personer vars anatomiska kön, könsidentitet, eller könsuttryck inte överensstämmer 

med den av samhället förväntade brukar samlas under paraplybegreppet transpersoner, dit 

transsexuella räknas (Larsson et al. 2008, 30).  I och med överskridandet av traditionella könsnormer - 
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kanske den starkaste normstrukturen vi har – och stigmatiseringen som följer, utgör transpersoner en 

av samhällets mest marginaliserade och utsatta grupper (Zeluf et al. 2016, 14).  

Mycket har förändrats till det bättre vad gäller transpersoners möjlighet att leva och vara under senare 

årtionden. November 2017 beslutades även att de som varit subjekt för steriliseringskravet i 

könstillhörighetslagen ska erbjudas ekonomisk kompensation, vilket kan ses som ett erkännande från 

statens sida (Ds 2017:6,7). Dock är allmänkunskapen om transpersoner ännu låg och de förutfattade 

meningarna många (Zeluf et al. 2016, 32). Transpersoner faller bland annat offer för olika typer av 

hatbrott och sexuella övergrepp i högre grad än andra samhällsgrupper (Zeluf et al. 2016, 14). I en 

undersökning av transpersoners hälsa gjord av Folkhälsomyndigheten 2015 framgår att transpersoner 

har ett allmänt lågt förtroende för en rad samhällsinstanser som är menade att ha en skyddande och 

trygghetsskapande roll. 60% av de tillfrågade misstror polis och socialtjänst, och totalt 43% misstror 

sjukvården (Folkhälsomyndigheten 2015, 34). Enbart en liten andel av studiens deltagare svarade att 

de helt kan leva i enlighet med sin könsidentitet, vilket tyder på att de flesta inte har det livsutrymme 

de skulle önska (Folkhälsomyndigheten 2015, 48). Över hälften av respondenterna mellan 15-19 år 

drog sig från att gå ut ensamma om kvällarna (Folkhälsomyndigheten 2015, 35). 36 procent av 

respondenterna uppgavs de senaste 12 månaderna allvarligt ha övervägt att ta sitt liv. För befolkningen 

i allmänhet är samma siffra 6 procent (Folkhälsomyndigheten 2015, 35).  

Trots större samhällelig inkludering är alltså transpersoner fortfarande en mycket utsatt grupp, och 

detta verkar till stor del bero på just kvarvarande samhälleliga fördomar och stigmatisering. 

Nedanstående stycke ämnar belysa hur man försökt förklara detta i tidigare forskningsinsatser.   
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Teori- och diskursanknytning 

Diskurs och tidigare forskning 

Whittle et al. (2007) har bedrivit flertalet studier av politik riktad mot transpersoner ur ett EU-

perspektiv. De har pekat på att transpersoners situation förändrats till det bättre på många håll på 

senare år. Dock menar de att denna förändring inte berott på politiska reformer i någon vidare 

utsträckning, och att rättsliga landvinningar som skett inte kan förklaras med något större påvisat 

intresse för sakfrågorna från statens sida (Whittle et al. 2007, 18). Whittle et al. har istället funnit att 

den fundamentala, i mångt och mycket ogästvänliga inställningen gentemot sexuella minoriteter ter sig 

tämligen oförändrad (Whittle et al. 2007, 81). Transpersoner som väljer att ”komma ut” går 

fortfarande en livstid av negativa attityder och strukturell diskriminering till mötes (Whittle et al. 

2007, 18).  

Många reella framgångar i transpolitiska frågor förklarar Whittle et al. istället med vägledande domar 

och prejudikat (court judgements) som tvingat fram politisk handling och lagförändringar (Whittle et 

al. 2008, 8). Vid en granskning av transpersoners rättsliga status i samtliga EU-länder fann forskarna 

att detta verkar vara en återkommande företeelse. I nästan alla EU-länder kunde lagrelaterade 

framgångar hänvisas till rättsfall och efterföljande prejudikat (Whittle et al. 2008, 8). 

De fann även transpersoners rättsliga status och skydd i många fall vara knapphändig, i vissa 

medlemsländer obefintlig (Whittle et al. 2008, 13). Detta trots att EUs rättsväsende de senaste 20 åren 

verkar ha arbetat hårt för transpersoners inkludering på rättighetsagendan. Whittle et al. finner 

förklaringen i att ytterst få medlemsländer faktiskt tillämpar de rekommendationer och konventioner 

som klubbats, och att offentliga aktörer ofta visar sig omedvetna om, eller rentav ointresserade av, 

dess existens (Whittle et al. 2008, 14). När politikerna inte skyddat de grundläggande demokratiska 

rättigheterna via lagstiftning tycks dessa EU-författningar tolkade av domstol istället blivit den sista 

utvägen.  

Enligt Linda Hirschman kan liknande observationer göras även i USA. Hon har, i likhet med Whittle 

et al. funnit att större delen av HBTQ-rörelsens rättsliga segrar verkar ha gått genom domstolsväsendet 

(Hirschman 2013, 54). Också den amerikanske statsvetaren Wendy Brown har bedrivit studier kring 

minoritetsgruppers politiska kamp (Brown 2001, 56). Enligt Brown råder en vilsenhet hos staten kring 

hur man ska närma sig orsakerna till sociala skillnader, såsom transfobi eller rasism. Brown har funnit 

att när dessa skillnader påtalas tenderar fokus hamna på i vilken utsträckning minoritetsgrupper 

representeras i olika institutioner emedan skälen till att skillnaderna uppstått från början lämnas 

oproblematiserade (Brown, 2001, 56). Brown menar därför att lagstiftning som ska motverka 

diskriminering lätt bara ser ut att medföra sociala förändringar, fastän samma maktrelationer och 

samhällssyner egentligen fortsätter reproduceras (Brown 2001, 68).  
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Relevant teoribildning 

Konstruktivism 

Av primärt intresse i denna undersökning är samhälleliga föreställningar, normer och värderingar. 

Därför kommer avstamp tas i ett konstruktivistiskt synsätt, där verkligheten ses som en produkt av 

mellanmänsklig interaktion. Uppfattningen om eller definitionen av ett empiriskt fenomen menas 

därmed inte utgöras av någon objektiv sanning utan produceras av, och reproduceras i, samspel och 

kommunikation människor emellan (Knill och Tosun 2012, 98).  

Queerteori 

Mer specifikt knyter denna undersökning an till queerteori. Queerteori är ett samlingsnamn för flertalet 

konstruktivistiska perspektiv på kön och sexualitet, med den gemensamma nämnaren att de ämnar 

synliggöra, analysera och destabilisera normer som vilar på godtycklig vetenskaplig grund och får 

exkluderande effekter (Johansson 2009, 266). Normer menas producera uppfattningar om vad som är 

”naturligt” i en viss diskurs. Detta tar sig sedan uttryck i osynliga, men begränsande strukturer och 

mallar (Johansson 2009, 266). Queerteori ska alltså förstås som ett kritiskt, analytiskt förhållningssätt 

till det som påstås vara normalt och följaktligen också producerar det avvikande. Vid talet om 

queerteori dras ofta paralleller till postkolonial teori, då båda discipliner intresserar sig för 

maktrelationer som uppstår i och med distinktionen av ”vi” (västvärlden eller heterosexuella 

cispersoner) och ”dem” (Johansson 2009, 267). Förhållningssättet kan appliceras på en mängd olika 

områden som inte behöver ha med kön eller sexualitet att göra, även om detta i praktiken är det 

vanligaste. 

I Queerteori för statsvetare (2009) skriver Joakim Johansson att ett statsvetenskapligt förhållningssätt 

gärna kan kombineras med ett queerteoretiskt. Det kan tjäna till en förståelse för vad 

institutionaliserade normer och förgivettaganden i politisk diskurs gör med demokrati, i termer av 

vilka som därigenom räknas tillhöra den, och vilka som lämnas utanför (Johansson 2009, 279). Att, 

som Johansson kallar det, queera statsvetenskap, kan synliggöra hur ett undertryckande av mångfald 

praktiseras implicit i politisk diskurs (Johansson 2009, 262). I ljuset av det kan queerteoretiska 

analysverktyg tänka sig tjäna väl för ett synliggörande av vilka normer om kön och sexualitet som 

formar bilden av transsexuella i dagens politiska samtal. 

 

Den heterosexuella matrisen  

Den queerteoretiker som ofta förknippas med en långtgående konstruktivistisk syn på kön är 

litteraturvetaren Judith Butler, med sin så kallade heterosexuella matris. Denna grundar sig på den 

outtalade premissen att alla föds med ett biologiskt kön, antingen manligt eller kvinnligt. Dessa kön 
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ses som naturliga och ursprungliga, och förutsätts stå i binär relation till varandra (Butler 2007, 7). 

Enligt matrisen organiseras sedan kropp, kön och begär i en specifik ordning. Den manliga respektive 

kvinnliga kroppen görs till motsatser och tillskrivs varsin motsvarande genusstruktur av maskulinitet 

och femininitet, för att sedan återförenas i det heterosexuella begäret (Butler 2007, 9). Detta skapar en 

sorts treenighet där ett specifikt kön förutsätter en specifik genusstruktur, eller könsidentitet, som 

sedan förutsätter en specifik sexualitet (Edenheim 2005, 45). Butler menar att denna föreställning är så 

institutionaliserad i vårt samhälle att det nästan blir osynligt, och omfattar och återskapar både 

språkliga och kroppsliga handlingar, vilka vi som talande och handlande subjekt frivilligt och 

ofrivilligt deltar i (Butler 2007, 9). Genom att denna av matrisen fixerade ordning mellan kropp, kön 

och sexualitet produceras och reproduceras som norm ses den som både naturlig och självklar. Syftet 

med Butlers heterosexuella matris är därför att visa att den inte är alls är naturlig, utan uppstår som en 

effekt av ett komplext samspel mellan makt och diskurser. Dessutom får den till följd att vissa 

identiteter, där genus inte följer av kön, eller där sexualitet inte följer av vare sig kön eller genus, inte 

ges utrymme att logiskt existera (Butler 2007, 58).  

Det finns flertalet exempel på där den heterosexuella matrisen tillämpats i en svensk kontext. 

Genusforskaren Sara Edenheim granskar i avhandlingen Begärets lagar (2005) alla svenska, statliga 

utredningar från 1934 till 2001 som behandlat normöverskridande könsidentitet eller sexualitet 

(Edenheim 2005, 12). Hon påstår att den heterosexuella matrisen ligger till grund för, och 

reproduceras via, resonemangen i samtliga (Edenheim 2005, 74). Bland utredningarna Edenheim 

granskar återfinns SOU 1968:28 Om intersexuellas könstillhörighet, vilken ligger till grund för 

könstillhörighetslagen (som fortfarande gäller). Där finner Edenheim att transsexualitet, var kön och 

könsidentitet ju inte går i linje med varandra, förklaras som ett ”naturens misstag”. Det definieras helt 

enkelt som en manlig eller kvinnlig könsidentitet som råkat hamna i en motsatt kropp. Dessutom 

noterar Edenheim att utredningen endast tar upp möjligheten till en sorts så kallad 

könsidentitetsstörning: att känna sig som det motsatta könet i förhållande till det kön man tilldelats vid 

födsel. Inget nämns om att känna sig som både och eller varken eller (Edenheim 2005, 77). 

Edenheim menar att detta, tillsammans med en tydlig koppling mellan kön och sexualitet som också 

går att finna i utredningen, lägger grunden för de förväntningar den transsexuelle tillskrivs och vilka 

politiska åtgärder som föreslås (Edenheim 2005, 122). Exempelvis finner Edenheim att 

steriliseringskravet motiveras med att transsexualiteten ändå kan ifrågasättas hos den som hyser tvivel 

inför några anatomiska förändringar eller uppvisar någon önskan att ingå i sexuella relationer med 

någon av samma officiella kön. Detta eftersom kön, könsidentitet och sexualitet måste stå i samklang. 

Det verkar alltså, menar Edenheim, som att en transsexuell person som kroppsligt önskar bli annat än 

en ”riktig” man eller kvinna, eller är annat än enbart attraherad till det ”motsatta” könet helt enkelt inte 

går att föreställa sig (Edenheim 2005, 146). 
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Edenheims slutsatser uppvisar likheter med närliggande studier som gjorts i en mer samtida kontext. I 

avhandlingen Kroppslinjer från 2011 har etnologen Signe Bremer kartlagt transpersoners upplevelser 

av den svenska ts-vården. Där framkom enligt henne att denna fortfarande är en del i ett system vars 

syfte är att bevara en könsdikotomi i linje med den heterosexuella matrisens (Bremer 2011, 11). Mötet 

mellan utredare och patient verkar, menar Bremer, fortfarande präglas av både heteronormativa 

värderingar och en strikt binär syn på kön (2011, 11).   

Historikern Carolina Jonsson Malm har använt sig av den heterosexuella matrisen i ett något 

annorlunda sammanhang. I avhandlingen Att plantera ett barn (2011) studerar hon vilka normer som 

styr svensk familjepolitik. Hon adderar därför reproduktion till matrisen, eftersom hon menar att 

heterosexualitet som norm blir omöjlig att förstå utan att hänsyn också tas till reproduktionens 

betydelse för synen på kvinnligt och manligt. Kvinnor och män förenas enligt henne, utöver det 

heterosexuella begäret, i reproduktionsakten och i föräldraskapet som mammor respektive pappor 

(Jonsson Malm 2011, 252). Detta tar sig uttryck i kärnfamiljens hegemoni, som strukturerar 

människors tankevärld i vilken kärnfamiljen blir naturlig, norm och ideal. Kärnfamiljen definierar 

Jonsson Malm som en konstellation där ett föräldrapar lever tillsammans med sina biologiska barn. 

Begreppet menar hon därför är laddat med antaganden om heterosexualitet och tvåsamhet, med 

moderskap och faderskap som motsatta, men komplementära roller (Jonsson Malm 2011, 34). Detta 

får som konsekvens att alternativa familjeformer betraktas som mindre bra eller äkta, varför 

kärnfamiljen ges en politiskt privilegierad situation och gynnas exempelvis ekonomiskt och socialt 

(Jonsson Malm 2011, 35).  

Jonsson Malm analyserar inte transpersoner eller steriliseringskravet i sitt arbete. Hennes resonemang 

går dock att se som applicerbart även i det sammanhanget, eftersom steriliseringskravet kan fungera 

som ett exempel på hur staten försökt motverka familjekonstellationer som utmanar kärnfamiljens 

hegemoni. Särskilt med tanke på kravets avsaknad av medicinska motiv. Jonsson Malm kom 2011 

fram till att även då jämlikhetsvillkor mellan olika familjeformer successivt utjämnats det senaste 

decenniet, är ifrågasättandet av de heteronormativa föreställningarna om kärnfamiljen inom den 

statliga politiken fortfarande mycket begränsat (Jonsson Malm 2011, 55). Denna slutsats nåddes alltså 

året innan steriliseringskravet via en dom i kammarrätten ansågs otillämpbar, vilket kan ses som en 

indikator på att kärnfamiljsnormer även färgat den sentida diskursen kring steriliseringskravet.  
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Sammanfattning  

I inledande stycke av denna studie påtalades att det gick att uttyda en eventuell diskrepans mellan den 

attityd gentemot transpersoner som artikuleras formellt i politiska utsagor och den som återfinns i 

praktiken. Sett till tidigare forskning finns implikationer på att politisk förändring inte nödvändigtvis 

följer av attitydförändring. Brown (2001, 56) har diskuterat riskerna med att fatta politiska beslut i 

syfte att motverka sociala skillnader eller diskriminering om orsakerna bakom skillnaderna lämnas 

oproblematiserade.  Whittle et al. har diskuterat transpersoners kamp via vägledande domar (2008, 

18). Att steriliseringskravet i Sverige avskaffades först efter en vägledande dom i Kammarrätten 

verkar i skenet av detta inte vara någon olycklig slump. Därmed blir det politiska samtalet kring dess 

upphävande ur lag intressant att granska.   

Queerteori kan synliggöra av vilka normer om kön och sexualitet som formar bilden av en social 

grupp. Det queerteoretiska verktyget den heterosexuella matrisen, som kortfattat talar om hur en ska 

vara som kvinna eller man, och även att en ska vara kvinna eller man, kan användas i det syftet. 

Svensk politik har tidigare granskats med hjälp av matrisen. Då har hävdats att en, i linje med matrisen 

fastställd föreställning om kön, sexualitet och familj har färgat det politiska samtalet och även de 

beslut som fattats. Vad som gäller idag återstår att studera.  

Det är rimligt att tänka sig att den heterosexuella matrisen åtminstone i viss mån fortfarande förhärskar 

den politiska diskursen, men att någon form av förändring ändå skett eftersom ny kunskap hela tiden 

produceras och gamla normer ändrar skepnad. Eftersom matrisen ju är en social konstruktion och 

därmed modifierbar kan någon av kopplingarna mellan dess huvudkomponenter förstärkts, försvagats 

eller lösts upp helt.  
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Metod 

Kvalitativ textanalys 

Mening skapas uttrycks och förmedlas genom talat eller skrivet språk och lämnar spår i form av text 

och bild, varför mening blir möjlig att beforska via analyser av just sådant (Esaiasson et al. 2012, 211). 

För att besvara ovan presenterade frågeställningar kommer därför en kvalitativ textanalys tillämpas i 

denna undersökning. Kortfattat innebär det att skriven kommunikation används för att uttolka och 

beskriva föreställningsvärldar och komplexa handlingsmönster, samt dessas förändring över tid. 

Eftersom normativt styrda föreställningar och antaganden står i fokus i denna undersökning, vilka kan 

upptäckas genom att ställa frågor om vad som tas för givet eller ses som så normalt att det inte 

behöver explicit uttryckas, är det textens latenta budskap som är av intresse, vilka kräver analytiska 

verktyg för att utläsas (Esaiasson et al. 2012, 215). Mer specifikt kommer en kritisk textanalys 

tillämpas. En sådan klargör inte enbart vilka idéer och föreställningar en text bygger på utan avser 

även blottlägga vilka maktrelationer den förmedlar (Esaiasson et al. 2012, 214). Avstamp tas i språk, 

idéers och diskursers makt att sätta termer för vad som är möjligt att tänka, och därmed göra 

(Esaiasson et al. 2012, 215). 

Viktigt att nämna vid tillämpning av kvalitativ textanalys är att forskarens förförståelse kan påverka 

resultatet. Med det menas att tidigare erfarenheter kan ha stor inverkan på hur en text förstås, då 

analysen blir avhängig en ofrånkomligen subjektiv tolkning. Dessutom kan det vara svårt att se hur 

den egna tolkningen förstås av andra; två personer med olika erfarenheter kan läsa samma text på vitt 

skilda sätt (Esaiasson et al 2012, 229). Dock anses inte förförståelse vara unikt för kvalitativa 

textanalyser, utan ett återkommande problem i samhällsforskning, och dess negativa effekter går att 

motverka via probleminsikt och transparent argumentation kring det egna tolkningsarbetet (Esaiasson 

et al 2012, 229)  
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Analysverktyg 

Fokus i denna studie ligger alltså vid latenta budskap, vilka kräver ett analysverktyg för att bli 

undersökningsbara. I en kvalitativ textanalys består verktyget av preciserade frågor. Dessa 

konkretiseras utifrån, och utgör därmed operationaliseringen av, undersökningens centrala teoretiska 

begrepp (Esaiasson et al 2012, 216). De svar som fås genom systematisk läsning blir empiriska data 

som kan analyseras. Denna studies analysverktyg är inspirerat av den heterosexuella matrisen där kön, 

könsidentitet och sexualitet, med tillägget reproduktion, står i centrum. Kring dessa begrepp har därför 

ett antal öppna frågor formulerats. Med öppna frågor formuleras inga färdiga, tänkbara svar i förväg, 

vilket möjliggör en mer förutsättningslös analys än om färdiga svarsalternativ används (Esaiasson et al 

2012, 222). Analysverktyget består av ett antal övergripande frågor, med tillhörande underfrågor som 

preciserar vad som faktiskt åsyftas. Frågorna lyder som följer: 

 

Hur talas om transsexuella i texten? 

a) Vilka egenskaper tillskrivs de?  

b) Vilka förväntningar ställs på dem? 

Hur talar texten om kön och könsidentitet? 

a) Hur används begreppen? 

b) Hur förhåller sig begreppen till varandra?  

c) Hur förhåller de sig till sexualitet? 

Hur talar texten om familj? 

a) Vilken syn på föräldraskap kan urskiljas ur dess resonemang?  

b) Hur ställs reproduktion som begrepp i relation till kön och könsidentitet? 
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Material 

Följande policydokument kommer att analyseras:  

- Propositionen Ändrad könstillhörighet (Prop. 2011/12:142). 

- Departementspromemorian Avskaffande av steriliseringskrav som villkor för ändrad 

könstillhörighet, upprättad av Socialdepartementet (Ds 2012:46). 

- Den statliga offentliga utredningen Olika vägar till föräldraskap (SOU 2016:11). 

 

Urvalsreflektion 

I fokus för denna analys står de underliggande föreställningar om kön, sexualitet och familj som styrt 

den politiska diskursen kring steriliseringen av transsexuella. Det handlar alltså inte om att analysera 

argumenten för respektive emot steriliseringskravet, utan hela den diskurs i vilken båda sidor ingår. 

Mot bakgrund av detta kommer textanalysen appliceras på de policydokument som på bästa sätt 

speglar den diskursen. Att valet föll på att analysera propositionen Ändrad könstillhörighet 

(2011/12:142) beror dels på att den är mycket omfattande, dels att den publicerades innan 

Kammarrättens dom och därför inte färgats av denna i sina resonemang. Därför anser jag 

propositionen tjäna väl som representant för det politiska samtal som förelåg steriliseringskravets 

avskaffande. Den kompletteras dock väl av departementspromemorian Ds 2012:46, med sin 

uppföljande översikt över steriliseringskravsavskaffandets rättsliga implikationer och mer utförliga 

resonemang kring transsexuella personers föräldraskap. Det är värdefullt i denna studie, där 

underliggande föreställningar om reproduktion i anslutning till kön och sexualitet är centrala. Även 

SOU 2016:11 talar om transsexualitet i samband med föräldraskap. Denna är dock relativt 

nyutkommen och kan därför tänkas väl representera de tankegångar och antaganden som föreligger 

den politiska diskursen om transsexuella idag. På så vis täcker den upp för den tid som passerat sedan 

de övriga valda policydokumenten publicerades, och kan således bidra till en mer nyanserad analys. 

Det var via propositionen Upphävande av kravet på sterilisering för ändrad könstillhörighet (Prop. 

2012/13:107) steriliseringskravet slutligen faktiskt avskaffades. Denna kommer dock inte analyseras. 

Valet grundar sig i att prop. 2011/12:142 och prop. 2012/13:107 kom i relativt tät anslutning till 

varandra, men att den senare främst är ett refererande uppföljningsdokument som tjänar till att formellt 

fastställa vad som redan sägs i den tidigare propositionen samt i departementspromemorian. Slutligen 

ska annonseras att fokus kommer ligga vid de textstycken som berör just sådant som är intressant för 

undersökningens frågeställningar. Det vill säga stycken där transsexualitet, familj eller 

steriliseringskravet behandlas. Vissa av policydokumenten, oavhängigt titlarna, behandlar nämligen 

även andra politiska sakfrågor som inte är relevanta för denna studie. Samtliga texter har även visat sig 

innehålla upprepningar av samma formuleringar, vilket också minskat textomfånget.  
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Presentation av material 

Innan jag går in på analysen följer en kort redogörelse för policydokumenten. Detta för att man som 

läsare av denna uppsats ska få en översikt av den politiska diskurs som står i fokus för studien. 

Proposition 2011/12: Ändrad könstillhörighet.  

Regeringen Reinfeldt lämnar in propositionen Ändrad könstillhörighet (2011/12:142) i april 2012. I 

propositionen tar regeringen ställning till de betänkanden som lämnats i samband med frågans tidigare 

beredning (SOU 2007:16, Socialstyrelsen 2010). Regeringen menar att de förvisso ställer sig bakom 

Socialstyrelsens bedömning att steriliseringskravet bör avskaffas, men anser att det rättsliga läget 

måste ses över innan så kan ske. Detta motiverar regeringen med att ett avskaffat steriliseringskrav 

skulle innebära att en rad nya föräldrakonstellationer kan uppstå som det saknas erfarenhet av vid 

tillämpning av familjelagstiftning. De annonserar därför att de ämnar återkomma med en översikt över 

eventuella behov av följdändringar i annan lagstiftning, varefter kravet ska kunna avskaffas (Prop. 

2011/12:142, 57). 

Ds 2012:46 - Avskaffande av steriliseringskrav som villkor för ändrad könstillhörighet 

I november 2012 följer regeringen upp sakfrågan med en departementspromemoria. Efter att en 

rättslig översikt gjorts bedömer regeringen de lagtillämpningsproblem som kan uppstå i samband med 

ett slopat steriliseringskrav som överkomliga (Ds 2012:46, 60). Regeringen uppskattar nuvarande 

reglering som kapabel att hantera de nya föräldrasituationer som kan uppkomma vid ett avskaffande, 

varför det inte blir nödvändigt med några större lagändringar. De menar att i de avseenden 

föräldrabalken inte står i samklang med en sådan förändring bör befintliga bestämmelser ändå kunna 

tillämpas analogivis (Ds 2012:46, 71). Regeringen föreslår att bestämmelserna i offentlighets- och 

sekretesslagen (2009:400) om sekretessgenombrott i fråga om uppgifter om gravida kvinnor ändras till 

att omfatta gravida personer, men menar att övriga följdändringar kan utebli. Regeringen påpekar att 

på så vis kan steriliseringskravet avskaffas skyndsamt, då den tidsutdräkt ytterligare 

lagändringsförfaranden skulle medföra undviks (Ds 2012:46, 72).  

SOU 2016:11 – Olika vägar till föräldraskap 

I mars 2013 kommer propositionen Upphävande av kravet på sterilisering för ändrad könstillhörighet 

(Prop. 2012/13:107). Där föreslås de ändringar som träder i kraft den 1 juli 2013 och som – efter 

departementspromemorians rättsliga översikt – alltså innebär att steriliseringskravet stryks ur 

könstillhörighetslagen. I ett kapitel av utredningen Olika vägar till föräldraskap publicerad 2016, tre år 

efter steriliseringskravets slutliga avskaffande, utvärderas hur den ovan presenterade analogivisa 

tillämpningen av föräldralagstiftningen faktiskt fungerat. Utredningen menar att den inte gått helt 

smärtfritt, utan orsakat en rad tillämpningsproblem bland annat i folkbokföringsverksamheten och 

hälso-och sjukvården (SOU 2016:11, 599). Problemet ligger enligt utredningen i att de rättigheter och 

förpliktelser som följer ett föräldraskap inte går ihop med de nya föräldrakonstellationer som nu 
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kunnat uppstå. Detta eftersom vissa bestämmelser uttryckligen utgår från att en förälder, eller blivande 

förälder, har ett visst kön (SOU 2016:11, 589). Utredningen föreslår nu därför en rad lagändringar, 

främst av föräldrabalkens bestämmelser, så de även innefattar dessa nya föräldrakonstellationer (SOU 

2016:11, 590). 
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Analys 

I detta kapitel kommer analysverktyget appliceras på textmaterialet. Frågorna i analysverktyget 

kommer besvaras var för sig. Först presenteras de observationer i texterna som gjorts via frågan, sedan 

följer varje presentation av en översiktlig tolkning och reflektion över vad fynden kan anses ha för 

innebörd.   

Hur framställs transsexuella i texten? 

Vilka egenskaper tillskrivs transsexuella? 

Analysverktygets första fråga visade sig också vara den svåraste att besvara. Detta eftersom 

beskrivningar av transsexuella som grupp lyser med relativt stor frånvaro i materialet. Främst talas om 

transsexualitet som diagnos, och behandlingen av den som fått en sådan diagnos. Hur termen 

transsexuell person ska definieras är dock texterna relativt överens om: 

”En transsexuell person har en permanent upplevelse av att hans eller hennes kropp inte 

motsvarar det kön som han eller hon upplever sig tillhöra. Oftast önskar den som är 

transsexuell att genom medicinsk inklusive kirurgisk behandling ändra könstillhörighet.” 

(2011/12:142, 15) 

”Genomgående i promemorian används begreppet transsexuell för en person som upplever att 

han eller hon har en annan könstillhörighet än den som är registrerad i folkbokföringen.” 

(Ds 2012:46, 20) 

”Numera används ofta ordet könsdysfori för att beskriva personer som upplever att de har fötts 

i fel kön. I den mån andra ord, t.ex. transsexuell, förekommer i dokument som vi hänvisar till 

eller redogör för, har vi dock valt att hålla oss till den terminologi som används i dokumentet.” 

 (SOU 2016:11, 585) 

Enligt dokumenten rör det sig om personer som tilldelats en psykiatrisk diagnos, där kön inte upplevs 

överensstämma med könstillhörigheten. Dock reserverar sig SOU 2016:11 från att använda just 

termen ”transsexuell” till förmån för ”könsdysfori”. Vad gäller begreppet könsdysfori förklaras det av 

Prop. 2011/12:142 på följande sätt: 

”Ett annat uttryck är könsdysforiskt syndrom, vilket innefattar såväl transsexualism som andra typer 

av störd könsidentitet och ofta används som en synonym till störd könsidentitet. Könsdysfori kan sägas 

vara ett ord för nedstämdhet som beror på en konflikt mellan den upplevda könsidentiteten och det 

anatomiska könet.”  

(SOU 2016:11, 15) 

 

Könsdysfori menas alltså vara en bredare term, dit transsexualismen räknas. Vad de andra typerna av 
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störd könsidentitet innebär nämns inte. Dock uppges det röra sig om någon form av nedstämdhet, 

orsakad av en konflikt mellan könsidentitet och anatomiskt kön. 

 

Vilka förväntningar ställs på transsexuella? 

Samtliga dokument innehåller, som nämnt ovan, främst resonemang kring transsexualitet i termer av 

en diagnos, samt om den behandling som följer diagnosen. Dock visade sig de resonemangen säga en 

del om vilka förväntningar som ställs på någon som blir diagnostiserad som transsexuell. Prop. 

2011/12:142 menar att transsexualism handlar om en vilja att bli sin kroppsliga motsats: 

”En önskan om att leva och bli accepterad som medlem av det motsatta könet, 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”  

(Prop. 2011/12:142, 15) 

Denna definition har en motsvarighet i Ds 2012:46, i en redogörelse för vad behandlingen menas gå ut 

på: 

”Behandlingen av en transsexuell person syftar till att i största möjliga mån få hans eller hennes 

kropp att likna det upplevda könets. Detta sker genom farmakologisk och kirurgisk behandling.”  

(Ds 2012:46 22) 

Enligt dokumenten är alltså målet med behandlingen att förkroppsliga det upplevda könet så gott det 

går. Transsexualitet menas inte vara något permanent tillstånd, utan det upphör när målet är nått: 

”Transsexualism är en övergående diagnos. I och med att personen fått ändrad könstillhörighet är 

han eller hon inte längre transsexuell utan personen anses befinna sig i ”rätt kön”.”  

(Prop. 2011/12:142,18) 

”En man som ändrat könstillhörighet till kvinna brukar betecknas MtK (man-till-kvinna). En kvinna 

som ändrat könstillhörighet till man betecknas på motsvarande sätt som KtM (kvinna-till-man)… Det 

bör noteras att när en ändring av könstillhörigheten har genomförts, är personen i lagens mening inte 

längre transsexuell, utan har antingen kvinnlig eller manlig könstillhörighet.” 

(Ds 2012:46, 22) 

Sett till motsvarande resonemang i SOU 2016:11 ser beskrivningen något annorlunda ut: 

”Vissa personer som ändrar könstillhörighet genomgår olika medicinska eller kirurgiska förfaranden 

i syfte att åstadkomma en större överensstämmelse mellan kroppens utseende och den 

egenidentifierade könsidentiteten… Det är viktigt att komma ihåg att inte alla personer som ändrar 

könstillhörighet har samma önskningar i fråga om sådana förfaranden, och att det alltså kan finnas 



 
 

20 
 

personer som ändrar könstillhörighet utan att t.ex. låta operera sina könsorgan.”  

(SOU 2016:11, 586) 

De två äldre dokumenten, Prop. 2011/12:142 och Ds 2012:46, verkar mena dels att behandlingen 

innebär förändring av kroppen, dels att denna förändring ska resultera i att ”i största möjliga mån” 

likna det upplevda könet. Diagnosen menas botad när könstillhörigheten är ändrad och personen tillhör 

”rätt kön”. Utredning SOU 2016:11 menar dock att det inte är en självklarhet att en transsexuell 

person vill likna det önskade könet ”så långt som möjligt”, eller förändra kroppen överhuvudtaget.  

 

Hur talar texten om kön och könsidentitet? 

Hur används begreppen? 

Materialet använder sig av begreppen kön respektive könsidentitet på snarlika sätt. Vad gäller kön 

verkar det användas omväxlande med termen könstillhörighet. I Ds 2012:46 återfinns följande 

uttalande, som även citerades i föregående avsnitt: 

”En person med transsexualism uppfattar en diskrepans mellan sin kropp och den upplevda 

könstillhörigheten. Personen upplever med andra ord att han eller hon har en annan könstillhörighet 

än den som är registrerad i folkbokföringen”  

(Ds 2012:46, 20) 

Vad könet, eller könstillhörigheten, anbelangar definieras det som könet en person tillräknas ur dels en 

kroppslig, dels en juridisk aspekt. Citatet ovan innefattar även definitioner av begreppet 

könsidentiteten; det kön en person upplever sig tillhöra.  

En annan sak som framkommer ovan är att det talas om kön i termer av ”han” och ”hon”. I tal om 

könstillhörighet kan något sådant ha sin förklaring i att just den juridiska könstillhörigheten enbart 

kommer i två upplagor och utesluter inte nödvändigtvis att fler alternativ än så menas kunna existera. 

Dock återfinns även en tendens att tala om könen som motsatta i hela materialet. Som nämnt ovan 

definieras exempelvis transsexualism i Prop. 2011/12:142 som ”en önskan om att leva och bli 

accepterad som medlem av det motsatta könet” (15). Också i SOU 2016:11 återfinns tal om könen 

som motsatta i flertalet passager (SOU 2016:11, 401, 612, 664).  

 

Hur förhåller sig begreppen till varandra?  

Vad gäller relationen mellan könsidentitet och kön i dokumenten framkom i ett tidigare stycke att 

transsexualitet definieras av dokumenten som upplevd diskrepans mellan könstillhörighet - nuvarande 

kroppsligt och juridiskt kön - och könsidentitet. I Prop. 2011/12:142 återfinns följande citat: 
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”… för de allra flesta råder en överensstämmelse mellan det biologiska könet och det kön som 

personen själv upplever sig tillhöra. Det finns dock en grupp människor där så inte är fallet. I denna 

grupp finns bl.a. de personer som är transsexuella.” 

(Prop. 2011/12:142, 14). 

Enligt propositionen går könsidentitet i linje med könstillhörighet för ”de allra flesta”, var 

transsexuella inte räknas in. Motsvarande uttalanden saknas i övriga policydokument. Tidigare 

observerades dock att dokumenten tenderar omnämna transsexuella som ”personer med 

könsidentitetsstörning” (Ds 2012:46, 24, SOU 2016:11, 648), eller ”vacklande könsidentitet (prop. 

2011/12:142, 73)”. Detta begrepp kan möjligen ha uppfattats ha en annan betydelse vid författandet av 

i dokumenten, men Svenska Akademins ordlistas definition av ”störning” är ”företeelse som avviker 

från det normala” (Svensk Ordbok, 2009).  

  

Hur förhåller sig begreppen till sexualitet? 

I de två äldre dokumenten tydliggörs kort och koncist att transsexualitet inte ska blandas ihop med 

sexualitet: 

”Det bör klargöras att termen transsexualism inte på något sätt är kopplat till sexuell läggning. 

Transsexuella kan till sin sexuella läggning vara heterosexuella, bisexuella, homosexuella eller 

asexuella.” 

 (Ds 2011/12:142, 15) 

”Transsexualism är i nuläget klassat som en psykiatrisk diagnos och är inte på något sätt kopplat till 

sexuell läggning.” 

 (Ds 2012:46, 20) 

I Prop. 2011/12:142 förkunnas att en transsexuell person kan vara hetero-, homo-, bi-, eller asexuell 

till sin läggning. Det saknas motsvarighet till ett sådant direkt konstaterande i SOU 2016:11. I ett 

stycke diskuterar dock utredningen rättsläget för de parkonstellationer, där minst ena parten ändrat 

könstillhörighet, som numera kan få biologiska barn. Här knyts sexualiteten inte ens till en specifik typ 

av könsidentitet: 

”För att underlätta framställningen talar vi genomgående om cispersoner, när vi avser en person som 

inte har ändrat rättslig könstillhörighet. Naturligtvis kan det vara så att personen själv identifierar sig 

på något annat sätt. Så länge det inte har kommit till uttryck genom en ändring av könstillhörigheten 

kan det dock inte tillmätas någon rättslig betydelse i fråga om föräldraskapet”. 

(SOU 2016:11, 608) 
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Utifrån dessa uttalanden att döma tycks dokumenten inte göra någon vidare stark koppling mellan 

sexualitet och kön samt könsidentitet i materialet. SOU 2016:11 verkar inte finna någon av de nya 

föräldrakonstellationerna mer eller mindre trolig än någon annan, eller anse dem begränsade till att 

omfatta enbart personer som definierar sig som cis eller transsexuella även om något annat är 

ointressant i lagens ögon. Liknande resonemang går att finna även i Ds 2012:46 (62). Sexualiteten 

verkar alltså inte anses avhängig kön eller könsidentitet, utan de ses som frånskilda varandra.  

 

 

Hur talar texten om familj? 

Vilken syn på föräldraskap kan urskiljas ur dess resonemang?  

I och med steriliseringskravets avskaffande menas alltså en rad nya föräldrakonstellationer kunna 

uppstå. De resonemang som förs i materialet kring denna möjlighet kommer här analyseras: 

Prop. 2011/12:142 menar att det inte finns skäl nog till att låta transsexuella avsäga sig möjligheten att 

få barn: 

”Att genom sterilisering beröva en människa möjligheten att få barn är ett mycket långtgående och 

allvarligt ingrepp. Vid en sammantagen bedömning finner regeringen att det inte finns tillräckliga skäl 

för att fortsatt motivera ett krav på sterilisering.”  

(Prop. 2011/12:142, 56) 

Dock föreslår propositionen att en analys av det rättsliga läget görs innan steriliseringskravet slopas: 

 

”Föräldrabalken innehåller dels bestämmelser om fastställande av faderskap och moderskap, dels 

bestämmelser om fastställande av föräldraskap. Det behöver analyseras hur dessa bestämmelser 

passar in på de nya situationer som kan uppstå. Vid en analys av hur bestämmelserna ska tillämpas 

kan det inte uteslutas att det framkommer behov av någon lagändring... Enligt regeringens mening 

måste eventuella ändringar i övrig lagstiftning finnas på plats när kravet på sterilisering avskaffas.” 

(Prop. 2011/12:142, 56) 

Ds 2012:46, som består av nämnda rättsliga analys, menar att de nya situationer och 

föräldrakonstellationer som kan uppstå inte fullt går i linje med befintlig lag: 

”De bestämmelser som i dag finns i föräldrabalken och som reglerar vem som är mor, far respektive 

förälder till ett barn utgår emellertid från att en kvinna är mor till ett barn och att en man är far. När 

det gäller det rättsliga begreppet förälder är detta förbehållet en kvinna som lever i en relation med 

en annan kvinna... Den föräldraskapsrättsliga regleringen är således inte direkt anpassad efter 
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samtliga situationer som kan uppkomma om kravet på sterilisering slopas.”  

(Ds 2012:46, 71) 

När SOU 2016:11 utvärderar hur departementspromemorians lösning sedan fungerat i praktiken 

menas att svårigheter ändock uppstått via konflikt mellan de rättigheter och förpliktelser som följer 

med ett föräldraskap och de nya föräldrakonstellationerna (SOU 2016:11, 598). Utöver problem med 

rättstillämpning påtalar utredningen andra konsekvenser den analogivisa tillämpningen kan få: 

”En analogitillämpning av bestämmelserna om föräldraskap för en kvinna i 1 kap. 9 § FB kan röja för 

omgivningen att en av parterna ändrat könstillhörighet, eftersom det föräldraskapsrättsliga begreppet 

förälder är förbehållet fall då två kvinnor får barn tillsammans.”  

(SOU 2016:11, 602) 

Detta, menar utredningen, kan i sin tur även försätta barnet i fråga i en utsatt situation: 

”… barnet kan hamna i situationer där det måste förklara varför det har en mor eller far av ”fel” kön. 

Även om kunskapen om dessa familjer hittills är begränsad, får det antas att barnen vanligen 

uppfattar manliga föräldrar som far och kvinnliga föräldrar som mor. Det torde också vara så som 

omgivningen oftast uppfattar förhållandena. Registreringen skulle i så fall vara förenlig med barnens 

upplevda verklighet.”  

(SOU 2016:11, 603) 

Varför det är viktigt att föräldraregistreringen korrelerar med hur barnen eller omgivningen vanligen 

uppfattar kvinnliga eller manliga föräldrar nämner inte utredningen. SOU 2016:11 föreslår härefter en 

rad lagändringar, främst i föräldrabalkens lagstiftning. Förslaget är att när ett barn föds efter att någon 

av eller båda föräldrarna ändrat könstillhörighet ska föräldraskapet betecknas och registreras så det 

avspeglar respektive förälders rättsliga könstillhörighet. Föräldrarna ska samtidigt tilldelas samma 

rättigheter, förmåner och skyldigheter som om barnet fötts innan ändringen av könstillhörighet. Den 

som föder ett barn, skriver utredningen, kan därmed omfattas av bestämmelser som gäller en mor, 

medan den som bidragit med spermier eller samtyckt till assisterad befruktning kan omfattas av 

bestämmelser gällande en far eller förälder (SOU 2016:11,599). Utredningen kommenterar sitt förslag 

med följande uttalande: 

”En ordning där en KtM som föder barn ska ha en mors rättigheter och skyldigheter, och en MtK ska 

ha en fars rättigheter och skyldigheter, innebär visserligen att personer som ändrat könstillhörighet 

behandlas annorlunda än cispersoner av samma rättsliga kön. Vidare innebär det att det förvärvade 

rättsliga könet inte blir styrande för personens rättigheter och skyldigheter som förälder. Detta kan 

dock enligt vår mening godtas, dels eftersom det torde vara förenligt med vad personerna själva 

önskar i de flesta fall, dels eftersom den motsatta lösningen skulle få oönskade rättsliga konsekvenser, 
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i synnerhet för barnet och för KtM som föder barn.”  

(SOU 2016:11, 605) 

Utredningen konstaterar alltså att det förslag som här presenteras innebär ett avsteg från hur 

fadersrollen respektive modersrollen ur en rättslig aspekt vanligen används, men att detta kan godtas 

på grund av de positiva effekter det också får.  

 

Hur ställs reproduktion som begrepp i relation till kön och könsidentitet? 

Även här kommer dokumentens resonemang kring nya föräldrakonstellationer i relation till lag att 

nyttjas som analysunderlag. Ds 2012:46 summerar under rubriken ”problemanalys” vilka effekter 

steriliseringskravets avskaffande kommer att få: 

”Ett upphävande av steriliseringskravet innebär dels att personer som har ändrat könstillhörighet kan 

ha kvar såväl förmågan att genomgå graviditet och förlossning (KtM) som fortplantningsförmåga, 

antingen genom att ha sina fortplantningsorgan intakta och inte ha genomgått könskorrigerande 

kirurgi, eller genom att ha sparat könsceller (både KtM och MtK)… Efter det att steriliseringskravet 

har upphävts kommer andra föräldrakonstellationer än de som finns i dag att kunna uppstå.”  

(Ds 2012:46, 62). 

Promemorian menar alltså att i och med steriliseringskravets avskaffande kommer den som ändrar 

könstillhörighet kunna behålla de reproduktiva förmågor som vanligen anses tillhöra det gamla könet. 

Därmed kan nya föräldrakonstellationer uppstå. I SOU 2016:11 diskuteras könets betydelse i den del 

av föräldralagstiftningen som aktualiseras vid själva tillkomsten av ett barn: 

” … Vidare finns det bestämmelser som, utan angivande av orden mor, far eller förälder enligt 1 kap. 

9 § FB, specifikt gäller rättsverkningar för föräldrar eller blivande föräldrar av ett visst kön. Många 

författningar som rör gravida är enligt sin ordalydelse kopplade till ett visst kön, nämligen kvinnor... 

Det finns också enstaka bestämmelser med koppling till barnalstring, där det förutsätts att personen 

har manligt kön.”  

(SOU 2016:11, 588) 

Enligt utredningen är alltså lagstiftningen kopplad till graviditet bokstavligen avsedd för kvinnor, och 

lagstiftning rörande barnalstring bokstavligen avsedd för män, varför det får betydelse vilket kön den 

reproduktiva förmågan hänger samman med. Det tyder därmed på att definitionen av man respektive 

kvinna är knuten till en viss reproduktiv förmåga 

Tolkning 

Så har nu de observationer som gjorts med hjälp av analysverktygets frågor presenterats och tolkats 

var för sig. I följande stycke kommer de istället sättas i relation till varandra och till tidigare 
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forskningsrön. Detta för att generera en mer övergripande bild av den syn på transsexuella som 

dokumenten uppvisar och även avgöra om den verkar uppvisa någon förändring.  

 

Först och främst konstaterades att dokumenten definierar en transsexuell person som någon som 

upplever en diskrepans mellan könsidentitet och könstillhörighet, och vill åtgärda denna via 

könskorrigerande medicinska och juridiska åtgärder. Här kan hänvisas till Sara Edenheims analys av 

diskursen vid steriliseringskravets tillkomst (2005). Hon fann att kön och könsidentitet då antogs i 

normalfallet stå i samklang med varandra, och därmed vara i linje med den heterosexuella matrisen. 

Transsexualitet förklarades där som ett ”naturens misstag” (Edenheim 2005, 77). Om detta jämförs 

med hur dagens diskurs verkar sätta könsidentitet och könstillhörighet i relation till varandra, kan vi 

här erinra oss det presenterade uttalandet om att könsidentitet går i linje med könstillhörighet för ”de 

allra flesta” ur Prop. 2011/12:142 (14). Sammanfattningsvis verkar fortfarande föreligga en tanke om 

att till en viss könstillhörighet (kropp och juridisk status) hör en viss könsidentitet, och 

normaltillståndet är då att dessa sammanfaller. Varför fallet när anatomiskt kön och könsidentitet inte 

går i linje med varandra, som för transsexuella, visserligen inte talas om i termer av ett naturens 

misstag, men likväl som en avvikelse eller störning, snarare än ett alternativ eller en variation.  

 

Utöver att ses som ett naturens misstag beskrevs transsexualism tidigare som en manlig eller kvinnlig 

könsidentitet som råkat hamna i den motsatta kroppen (Edenheim 2005, 77). Transsexualismen 

menades därför handla om att känna sig som det motsatta könet i förhållande till det kön man tilldelats 

vid födsel. Den kunde botas enbart via ett förkroppsligande av könsidentiteten, och alltså på medicinsk 

väg bli helt och hållet bli kvinna eller helt och hållet man. Denna definition visar också på en 

föreställning om att det existerar två i grunden motsatta kön, och en tydlig idé om vad som är manligt 

eller kvinnligt (Edenheim 2005, 146). 

I min analys framkom att det i viss mån talas om kön i termer av ”han” och ”hon” och som motsatta i 

materialet. Exempelvis definierades transsexualism i Prop. 2011/12:142 som ”en önskan om att leva 

och bli accepterad som medlem av det motsatta könet” (15).  Dock gjordes en intressant observation i 

detta avseende i analysavsnittet; det verkar ha skett en förändring mellan de två äldre dokumenten från 

2012 och den nyare utredningen från 2016. De äldre dokumenten verkar basera sina resonemang just 

på ett antagande att transsexualitet kan likställas med en önskan att bli sin fullständiga kroppsliga 

motsats. Exempelvis presenterades detta citat: 

”En man som ändrat könstillhörighet till kvinna brukar betecknas MtK (man-till-kvinna). En kvinna 

som ändrat könstillhörighet till man betecknas på motsvarande sätt som KtM (kvinna-till-man)… Det 

bör noteras att när en ändring av könstillhörigheten har genomförts, är personen i lagens mening inte 

längre transsexuell, utan har antingen kvinnlig eller manlig könstillhörighet.” 

(Ds 2012:46, 22) 
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Detta kan tolkas som att ändring av könstillhörigheten, som ju är en juridisk process, antas 

undantagslöst gå hand i hand med en kroppslig förändring. Dessutom antyder definitionerna MtK och 

KtM ovan att denna kroppsliga förändring antas resultera i en typiskt manlig eller typisk kvinnlig 

kropp. I SOU 2016:11 verkar däremot tillåtas variation. Vissa transsexuella antas vilja genomgå 

fullständig kroppslig förändring, andra ingen alls. Bara de senaste åren verkar alltså transsexualitet ha 

gått från att betraktas som ett ”färdigt paket”, där ändrad könstillhörighet förutsätter viss behandling 

och vice versa, till att vara mer löst sammankopplat. Det verkar upplevas som fullt möjligt att enbart 

välja vissa delar av ”paketet”. Av den senare delen av materialet att döma ter sig således ett mer 

kritiskt förhållningssätt till den strikt binära synen på kön gå att urskönja i dagens politiska diskurs. 

Tanken på könen som motsatta tycks i denna del av diskursen inte längre vara lika stark, inte heller 

föreställningarna om vad som är kvinnligt eller manligt. Detta verkar få som effekt också att diagnosen 

transsexualism kan tillåtas få olika innebörd. Det är en viktig observation om det hålls i åtanke hur den 

som hyste tvivel inför anatomiska förändringar ansågs kunna få sin diagnos som transsexuell ifrågasatt 

enligt utredning SOU 1968:28 Om intersexuellas könstillhörighet, som låg till grund för 

könstillhörighetslagen och även steriliseringskravet (Edenheim 2005, 126). 

Tidigare forskning har också påvisat att heterosexualitet tidigare ansetts utgöra ett nödvändigt bevis 

för den stabila könsidentitet som skulle krävas för att diagnostiseras som transsexuell (Edenheim 2005, 

126).  Här menas ha förelegat en sammanblandning av frågor om könsidentitet och sexualitet. Detta 

eftersom kön, könsidentitet och sexualitet ansågs måsta stå i samklang (Edenheim 2005, 126). Vad 

gäller dagens diskurs betonas att transsexualitet, och därmed i förlängningen kön och könsidentitet, 

inte har någonting med sexuell läggning att göra. Också talet om transsexuellas möjlighet att ingå i 

nya föräldrakonstellationer tyder på att kön och könsidentitet inte verkar antas förutsätta en viss 

sexualitet. Något sådant tal torde överhuvudtaget inte ha varit aktuellt att föra om transsexualitet 

ansågs gå ihop med en uteslutande heterosexuell läggning. 

Här kan alltså också en förändring noteras. Sexualiteten verkar inte längre anses avhängig kön eller 

könsidentitet, utan frånskilda varandra. Om det tidigare sågs som självklart att den transsexuelle själv 

ändå inte önskade del av rätten till samkönat äktenskap eller föräldraskap, eftersom transsexualiteten 

undantagslöst också innebar en heterosexuell läggning, verkar det nu istället lika självklart att så inte 

är fallet. 

 

Vad gäller föräldraskap framkommer inte i materialet att transsexuella skulle vara mindre angelägna, 

eller mindre lämpliga, att skaffa familj än någon annan. Dock är man tydlig med att detta kommer 

orsaka svårigheter i tillämpning av föräldralagstiftningen. Caroline Jonsson Malm kom 2011 fram till 

att även då jämlikhetsvillkor mellan olika familjeformer successivt utjämnats det senaste decenniet, är 

ifrågasättandet av de heteronormativa föreställningarna om kärnfamiljen inom den statliga politiken 
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fortfarande mycket begränsat (Jonsson Malm 2011, 55). Det handlar alltså om en föreställning där 

moderskap och faderskap som motsatta men komplementära roller blir naturligt, ideal och norm 

(Jonsson Malm 2011, 252).  

Sammantaget verkar materialet som här analyserats vara överens om att de nya 

föräldrakonstellationerna inte går i linje med den föräldralagstiftning som gällde vid tidpunkten för 

avskaffandet. Detta då föräldrabalken är baserad på att nuvarande föräldrarättsliga begrepp är 

reserverade till att innehas av ett visst kön. I Ds 2012:46 löses detta med att nya situationer tillämpas 

analogivis på befintlig lagstiftning. I SOU 2016:11 föreslås att man vidgar de föräldrarättsliga 

begreppen så de nyuppkomna situationerna anpassas till lagstiftningen istället. En intressant 

observation som här kan göras är att det alltså inte reflekteras över behovet att anpassa befintlig lag 

utefter nya föräldrakonstellationer, utan det är enbart de nya konstellationerna som ska anpassas till 

befintlig lag. Detta trots att det innebär att föräldrar som ändrat könstillhörighet inte kommer stå lika 

inför lagen jämte andra föräldrar. Detta implicerar att den av föräldrabalken etablerade ordningen av 

föräldraskapet anses såpass viktig att bevara att dess innehåll inte bör ifrågasättas.  

Något som förstärker den indikationen ytterligare är uttalandet i SOU 2016:11 att ” barnen vanligen 

uppfattar manliga föräldrar som far och kvinnliga föräldrar som mor. Det torde också vara så som 

omgivningen oftast uppfattar förhållandena.” (603). Föreställningen om denna ordning hos 

omgivningen i allmänhet, och barn i synnerhet, verkar anses behöva skyddas från att bli utmanad eller 

motsagd. Vad detta beror på framkommer inte. Dock kan det tolkas som att denna ordning där ett visst 

kön tillskrivs en viss föräldraroll, och som ju går i linje med den kärnfamiljära, fortfarande ses som 

naturlig, norm och ideal.  

Ovan återgavs en del av de resonemang som materialet för kring tillämpning av föräldrabalken på 

nyuppkomna föräldrakonstellationer. Samtliga dokument konstaterade att i vissa avseenden går inte 

lagstiftningen i linje med dessa, då föräldralagstiftningen bygger på att faderskap respektive 

moderskap förutsätter ett visst kön. Detta problematiseras av dokumenten, som sedan ger olika förslag 

till lösning. Om fokus här istället flyttas till vad som inte nämns i policydokumentens resonemang kan 

dock påpekas att dessa ”nya föräldrakonstellationer” som diskuteras, ju vid närmare eftertanke inte alls 

är ”nya”. Den som valt att skaffa barn innan ändrad könstillhörighet och efterföljande sterilisering, har 

ju redan kunnat utgöra likadana föräldrakonstellationer. Detta föräldraskap hanteras redan av lagen, 

vilket nämns i både Prop. 2011/12:142 och Ds 2012:46: 

”Efter det att en person fått ändrad könstillhörighet, förs hans eller hennes identitetsuppgifter, 

inklusive uppgifter om barn och föräldrar, över till personbilden med det nya personnumret… I 

barnets personbild syns uppgifterna så som de såg ut fram till dess att könstillhörighetsändringen 

registrerades, dvs. med den gamla identiteten för den av barnets föräldrar som har fått ändrad 
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identitet.” 

(Prop. 2011/12:142, 22, Ds 2012:46, 34) 

Dokumenten berättar att för den som ändrar könstillhörighet kvarstår den gamla föräldratiteln i 

barnens personbild. Trots att föräldralagstiftningen baseras på att en kvinna är mor och en man är far 

förekommer alltså redan kvinnor som är registrerade fäder och män som är registrerade mödrar.  

Dessa föräldrar utmanar lagstiftningens könsbaserade ordning, och deras barn lider rimligen av just 

den risk att behöva förklara varför en förälder har ”fel” kön, som påtalats tidigare av SOU 2016:11. 

Detta ifrågasätts dock inte i dokumenten, och verkar inte ha aktualiserat någon rättslig översikt eller 

förändring av föräldralagstiftningen. Det är först vid steriliseringskravets avskaffande som potentiella 

konsekvenser av den sortens föräldraskap förs på tal av dokumenten.  

Här kan hänvisas till citatet ur SOU 2016:11 om att lagstiftning kring graviditet bokstavligen avser 

kvinnor och lagstiftning kring barnalstring avser män. Det antyder att definitionen av man respektive 

kvinna är knuten till en viss reproduktiv förmåga. Detta kan möjligen förklara den avgörande 

skillnaden mellan de redan existerande föräldrakonstellationerna och den nya grupp som här tilltalas - 

att numera kan reproduktionsakten ske efter ändrad könstillhörighet. Tidigare har reproduktionen med 

nödvändighet skett innan ändringen, när föräldraroll och reproduktionsförmåga fortfarande gick i linje 

med könstillhörigheten. I och med steriliseringskravets avskaffande blir det dock möjligt för den nya 

gruppen potentiella föräldrar att göra någonting den tidigare gruppen aldrig kunde; bryta sambandet 

mellan könet, könsidentiteten och reproduktionen. Därmed, verkar det som, uppstår ett behov av att 

anpassa denna situation utefter rådande föräldraroller för att bibehålla någon form av ordning. Att 

dessa föräldrakonstellationer sedan innan existerat och då inte väckt uppmärksamhet kan också tolkas 

som att det inte är det faktum att transsexuella blir föräldrar som nu anses problematiskt, utan snarare 

att de transsexuella inte passar in i en traditionell föräldraroll. Extra talande för detta är när Prop. 

2011/12:142 beskriver fråntagandet av möjligheten att skaffa biologiska barn som ett långtgående och 

allvarligt ingrepp, men senare i samma stycke argumenterar för att det är viktigare att först göra en 

översikt av föräldrabalken innan steriliseringskravet kan plockas bort (56). 
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Slutsatser 

Följande frågeställningar ställdes upp i början av denna studie: 

Hur skildras – artikuleras och definieras – transsexuella i avsedda policydokument?  

På vilka antaganden om kön, sexualitet och familj grundar sig dessa framlagda framställningar? 

Vad får framställningarna för implikationer? 

Efter att analysen nu utförts och dess observationer varit föremål för tolkning, kan svaren på 

frågeställningarna börja ta form och kommer resoneras kring en i taget.  

Hur skildras – artikuleras och definieras – transsexuella i avsedda policydokument?  

Inledningsvis noterades att presentationen av transsexuella i materialet verkar begränsas till att 

definiera transsexualism som en psykiatrisk diagnos. I övrigt tillskrivs de få egenskaper som grupp. 

Alltså skildras transsexuella i övervägande del av materialet som en relativt heterogen ansamling 

människor, med diagnosen transsexualism och därmed en upplevd diskrepans mellan könstillhörighet 

och könsidentitet, som enda gemensamma nämnare. 

På vilka antaganden om kön, sexualitet och familj grundar sig dessa framlagda framställningar? 

Först och främst kan konstateras att vid en jämförelse med tidigare forskning framkom att antaganden 

om kön och sexualitet verkar ha färgat bilden av transsexuella i äldre politisk diskurs. Genom en 

koppling mellan könsidentitet och sexualitet tillskrevs transsexuella en viss sexuell läggning. Genom 

en strikt binär syn på kön tillskrevs de en viss önskan. Däremot verkar könsidentiteten idag inte antas 

förutsätta en viss sexualitet. Varför den som är transsexuell inte antas ha en viss läggning.  

 

Vad gäller kön verkar det antas att en viss könstillhörighet hör ihop med en viss könsidentitet, som i 

normalfallet står i samklang. Dock tycks tanken om enbart två, i grunden motsatta kön, och därmed 

vad som är en typiskt manlig respektive kvinnlig kropp eller typiskt manliga och kvinnliga attribut, 

inte längre vara lika starkt närvarande. Åtminstone av den senare delen av det material som undersökts 

att döma. När vad som är kvinnligt respektive manligt inte är lika fast definierat verkar således också 

diagnosen transsexualism tillåtas få varierande innebörd.  

 

När det gäller antaganden om familj tycks fortfarande kärnfamiljen ses som naturlig, norm och ideal. 

Föräldraskap ses som liktydigt med antingen en fadersroll om du är man eller en modersroll om du är 
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kvinna. Detta verkar i sin tur främst grunda sig i att definitionen av man respektive kvinna fortfarande 

är knuten till en viss reproduktiv förmåga. Denna syn på föräldraskap, som verkar gå att finna också i 

den svenska föräldralagstiftningen, ter sig fortfarande knappt ifrågasatt. 

Vad får framställningarna för implikationer? 

I och med att transsexuella i det stora hela framställs som människor som blivit tilldelade en diagnos, 

utefter vilken de har ett vårdbehov, verkar det inte blir aktuellt att tillskriva en transsexuell person 

specifika egenskaper. Diagnosen uppges inte ha någon inverkan på beteende, preferenser eller 

personlighet. Den verkar heller inte antas innebära samma sak för alla personer. Således reproduceras 

ingen generaliserande bild av transsexuella som en grupp med vissa karaktäristika i materialet. Här bör 

också erinras att en stor del av denna mer nyanserade bild främst återfunnits i den del av materialet 

som publicerades 2016. Såväl policydokumenten från 2012 som Signe Bremers granskning av den 

svenska ts-vårdens utformning från 2011, speglar en annan bild, mer styrd av en binär förståelse av 

kön. Vilken bild som faktiskt styr mötet mellan transsexuella och vården idag går inte att utläsa ur 

dokumenten. Att vården ännu färgas av en sådan syn på kön kan inte uteslutas. Inte heller kan 

uteslutas att det enda dokument som här uppvisat en mer nyanserad förståelse utgör ett avvikande fall 

snarare än ett representativt i det avseendet. Det bör även påpekas att talet om transsexualitet som 

psykiatrisk diagnos kan tänkas bidra till att ”transsexuell” reproduceras som en negativt laddad term. 

Det innebär också att det fortfarande att krävs att klassas som psykiskt sjuk eller störd för att få 

tillgång till könskorrigerande vård. Psykiska sjukdomar i allmänhet är både stigmatiserade och tas ofta 

på mindre allvar än somatiska sjukdomar (RFSL 2017a). 

 

Sett till förr verkar en mer stereotyp bild av transsexuella ha utgjort argument för steriliseringskravets 

införande. Det verkar ha ansetts som självklart att den som ändrade könstillhörighet ändå inte ville ha 

kvar sina reproduktiva organ eller ingå i samkönade, sexuella relationer. I och med dagens mer 

nyanserade bild blir det istället lika självklart att en transsexuell person kan vilja göra just det. Vad 

gäller föräldraskap framkommer därför inte i materialet att transsexuella skulle vara mindre angelägna, 

lämpliga eller berättigade att skaffa familj än någon annan. Dock verkar den starka föreställningen om 

att en viss föräldraroll ska innehas av ett visst kön få som effekt att den transsexuelle föräldern, som ju 

bryter med denna föreställning, ändå definieras på ett sätt som passar in i typiska föräldraroller eller 

befintlig familjelagstiftning. Detta istället för att befintlig lag anpassas efter nya 

föräldrakonstellationer; kärnfamiljen ska inte utmanas. På detta sätt skapas också ett tydligt vi och 

dem i policydokumentens resonemang. Dels finns de vanliga föräldrakonstellationerna, dels de nya 

föräldrakonstellationerna som inte riktigt passar in.   
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Reflektion 

Syftet med denna studie har varit att granska vilken syn på transsexuella som återspeglas i 

policydokument som behandlar steriliseringskravets avskaffande. Detta för att därigenom kunna säga 

någonting om vilka attityder gentemot transsexuella som råder i dagens politiska diskurs generellt. 

Mer specifikt ämnade studien knyta an till tidigare forskning om transsexuella i den svenska politiska 

kontexten för att synliggöra hur, och om, attityderna hade förändrats med tiden. Efter att 

policydokumenten analyserats och slutsatser dragits, återstår så att reflektera över vad denna studie 

faktiskt kan bidra med för ny förståelse.  

Utifrån analysen som gjorts av det politiska samtalet kring steriliseringskravets avskaffande kan 

påvisas att attityden gentemot transpersoner i dagens politiska diskurs verkar vara relativt nyanserad. 

Satt i relation till vad tidigare forskning visat har en rad grundläggande förändringar skett, främst vad 

gäller synen på sexualitet och på könen som två och motsatta. Med andra ord verkar alltså synen på 

transsexuella i dagens diskurs inte längre vara lika stereotyp och färgad av heteronormativa och 

tvåkönsnormativa föreställningar som tidigare. Även om spår av det går att finna i resonemangen 

fortfarande. Dock återskapas fortfarande ett ”vi” och ett ”dem” i diskursen, dels via den negativt 

laddade definitionen av transsexualism som psykiatrisk diagnos eller avvikelse, dels i talet om nya 

föräldrakonstellationer som inte passar in i befintlig familjepolitik. För att knyta an till det sista har 

även framkommit att idén om kärnfamiljen som norm och ideal verkar ha haft en fortsatt stark 

inverkan på svensk familjepolitik, och på vilka familjekonstellationer som främjats eller motverkats. 

Även om den observationen inte har med attityder gentemot transsexuella att göra i sig är det likväl en 

intressant sådan, och kan tänkas ge uppslag till en hel rad nya undersökningsidéer.  
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