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Abstract 
 
This is a study of the Swedish governments control over pathologicalized bodies. I have 
carried out a genealogical analysis of Swedish government official reports concerning forced 
sterilizations. The purpose of the study was to find out in which ways the Swedish 
government controls and restricts “certain kinds” of bodies when it comes to reproduction. 
With theoretical influences from Judith Butler and Michel Foucault I have done a kind of 
genealogically tracing from a contemporary problem back to 1929. This contemporary issue is 
constituted by the suggestion concerning castration of transsexuals which was a part of SOU 
2007:16 “Ändrad könstillhörighet - förslag till ny lag”. I consider that this suggestion have 
connections with the sterilization politics which were in progress in Sweden from the 1930´s 
to1975. By analysing my material through a lens constituted by themes, such as body and 
nation, consent and sex/gender, it has been shown that the state controls and limits some of its 
citizen’s reproductionpossibilities. By support from forcing systems, such as the heterosexual 
matrix the state determines some bodies as pathologicalized and incomprehensible As a result 
these bodies are not considered all the way human, partly because of their inadequate 
genderadoption, and is prevented from reproduction in the name of biopower 
 
 
 
Keywords: forced sterilizations, biopower, heterosexual matrix, pathologicalized bodies 
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1. Inledning 
Jag är mycket intresserad av kroppen som fenomen, och då särskilt patologiserade kroppar 

och på de många sätt som dessa tycks utgöra ett hot. Jag fascineras av tankar och idéer om 

kroppar som något som genom lagstiftning måste kontrolleras och förtryckas. Det mest 

intressanta i detta är hur olika sorters kroppar tillåts olika typer av handlingsutrymme och alla 

de ansträngningar och övergrepp som har gjorts, och görs för att tukta dessa kroppar. Med 

andra ord hur kroppen kan ses som, samt framställas som så otroligt farlig att den 

nödvändiggör mängder av ingrepp och övergrepp. Jag vill undersöka vad det är som är så 

farligt med patologiserade kroppar och vad man tror att man kan förhindra genom att 

kontrollera dessa. Samt hur och om man kan se kroppen som nationen förkroppsligad och hur 

de kroppar som avviker utgör ett hot mot nationen(s fortlevnad) eller kanske snarare som ett 

hot mot den normativa föreställningen om nationen och nationell identitet. För att avgränsa 

mig väljer jag att undersöka patologiserade kroppars koppling till reproduktion och då mer 

specifikt kontrollen av denna reproduktion som utförts med hjälp av steriliseringslagar. Jag 

tycker det är mycket intressant att undersöka hur vissa kroppar hindras från att reproduceras. 

Jag vill närmare bestämt undersöka den koppling som jag tänker mig finns mellan 

tvångssteriliseringarna i Sverige på 1930-1970-talet och förslaget på (bland annat) kastrering1 

av transsexuella som kom 2007. Jag blir konfunderad när jag läser följande formulering i 

SOU 2000:20 ”Steriliseringsfrågan i Sverige 1935 - 1975 Historisk belysning - Kartläggning 

– Intervjuer”, då man uppenbarligen problematiserat steriliseringslagstiftning under dessa år 

men inte ser nuvarande problem. 

 ”Även om tillämpningen av lagstiftningen förändrades genom åren med allt färre inslag av tvång 

eller tvångsliknande situationer stämmer dessa iakttagelser givetvis till eftertanke. Den riktar blickarna mot vår 

egen tid med de uppfordrande frågorna: Vad är det som vi själva upplever som självklart och inte reagerar mot 

men som en kommande generation om 40-50 år kommer att stämpla som felaktigt och obegripligt? Hur undviker 

vi en upprepning av de missgrepp som steriliseringslagstiftningen och dess tillämpning ledde till?”2. 

 

I en SOU (2007:16 ”Ändrad könstillhörighet – förslag till ny lag”) sju år senare levererar man 

kastreringsförslaget. Det jag finner förvirrande och intressant är att se vilka olika diskurser 

som segrar i utredningarna, det vill säga kampen mellan hegemoniska diskurser, och hur det 

                                                 
1 Jag ser det som tvångskastrering då man som transsexuell, enligt förslaget, måste ha fått sina könskörtlar 
borttagna om man vill få sitt juridiska kön korrigerat  
2 SOU 2000:20 ”Steriliseringsfrågan i Sverige 1935 - 1975 Historisk belysning - Kartläggning – Intervjuer”, s 45 
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2007 ”återigen” tycks rimligt med åsikter och strävanden efter att vissa kroppar bör utsättas 

för det övergrepp som jag anser det innebär att få sin kropp begränsad exempelvis genom 

sterilisering.  

 

1.1 Syfte och frågeställning 
Jag ämnar undersöka vilka kroppar som framställs som patologiserade och vad en får göra 

samt inte får göra om en ”innehar” en patologiserad kropp. Vidare även hur en avgör vad som 

är en patologiserad kropp och hur kontrollen av denna kropp motiveras. Mitt syfte är att 

undersöka hur den svenska staten kontrollerar och begränsar vissa medborgares möjligheter 

att reproducera sig. Vidare föreställer jag mig, i likhet med Maud Eduards resonemang i 

Kroppspolitik. Om moder Svea och andra kvinnor, att man kan se medborgarnas kroppar3 som 

varandes i nationens tjänst. Därför menar jag att det också blir viktigt för staten att kontrollera 

kropparna och då framförallt de kroppar som anses avvika. Det finns ett flertal sätt att 

kontrollera dessa kroppar men jag föreställer mig att kontrollen av reproduktion genom 

sterilisering utgör en av de mest effektiva och långtgående kontrollerna. Detta på grund av att 

jag i likhet med Michel Foucault tänker mig att statens administration av kroppar och 

reglerande av liv alltmer har blivit en viktigare form av maktutövning än makten att döda4. 

Jag kommer att titta på statliga offentliga utredningar med start i en från 2007 där det föreslås 

att transsexuella ska kastreras och sluta i en SOU från 1929, vilken var den första statliga 

offentliga utredningen som behandlade frågan om en steriliseringslag. Jag är intresserad av 

förändring och kontinuitet genom historien varför jag valt en genealogisk metod. Jag kommer 

att titta på diskurser utifrån följande teman: samtycke, kön samt kropp och nation. Jag har valt 

att arbeta utifrån teman för att det hela ska bli mer överskådligt, valet av teman styrs av mina 

frågeställningar. På ett plan blir det ett slags jämförande men huvudsyftet är att spåra 

tankegångar bakåt i tiden med hjälp av den genealogiska metoden. Min huvudfrågeställning 

blir: 

– Vilka diskurser om kontroll och begränsningar framträder i statliga offentliga 

utredningar om vissa medborgares möjligheter till reproduktion? 

Medan jag har följande underfrågor: 

– Vilka förändringar kan man se i synsättet på vad som ger staten rätt att kontrollera 

vissa människors reproduktion? 

                                                 
3 Här talar hon framförallt om kvinnors kroppar. Eduards, Maud, Kroppspolitik. Om moder Svea och andra 
kvinnor, Atlas akademi, Stockholm, 2007 
4 Foucault, Michel, Sexualitetens historia – del 1 viljan att veta, Gidlunds, Stockholm, 1980 (1976), s 173 
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– Vad är en patologiserad kropp då och nu vad gäller reproduktion? 

– Hur talar man om ett eventuellt samtycke? 

– Hur framträder kön i diskursen?  

De båda ovanstående styckena bör även ses som ett slags positionering men jag tänkte ändå i 

stycket nedan kort redogöra för min teoretiska utgångspunkt. 

 

 1.2 Positionering 
Jag anser att mitt val av teori visar på ett maktperspektiv där den makt och kunskap som 

förmedlas genom diskurser är ett uttryck för olika tvingande system kopplade till bland annat 

sexualitet. Jag ser det som att den som för tillfället har makten över språket och på så sätt 

möjlighet att kontrollera och styra en viss typ av diskurs vinner makten att förmedla vad 

kunskap och sanning är, det finns således ingen sanning i sig oberoende av diskurs och 

kontext. Jag inser även att jag som undersökare är en del av den diskurs jag granskar. 

Nedanstående genomgång av forskningsfältet visar på fler inspirations- och kunskapskällor 

till denna uppsats.  

 

1.3 Forskningsfältet 
Jag har tagit del av forskning från olika områden eftersom min undersökning på sätt och vis 

för samman två olika forskningsfält. Den forskning som jag redogör för behandlar dels 

tvångssteriliseringarna i Sverige under 1930-70-talen och är författad av historikern Maija 

Runcis och utgörs av hennes avhandling Steriliseringar i folkhemmet. Jag redogör även för 

forskning som rör transsexualism och heteronormativitet där jag har tagit utgångspunkt i Sara 

Edenheims och Ann Kroons respektive avhandlingar. Jag har delat in detta avsnitt efter varje 

forskare och redogör i varje del för deras respektive poänger som jag funnit störst användning 

för. Runcis forskning hjälper mig delvis att kontextualisera de tidigare utredningarna medan 

Kroon och Edenheim är bra exempel på den senaste forskningen som behandlar frågor 

kopplat till transsexualism, heteronormativitet etc. Jag kommer att dra paralleller till deras 

respektive forskning i min analys där jag finner det relevant. 

 

1.3.1 Sara Edenheim 
Jag har hämtat inspiration från Sara Edenheims avhandling: Begärets lagar. Moderna statliga 

utredningar och heteronormativitetens genealogi. Edenheim har utfört en genealogisk 
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undersökning av statliga offentliga utredningar. Utredningarna behandlar lagar och 

lagändringar rörande homosexualitet, transsexualism och intersexualism. Edenheim vill med 

sin forskning spåra den heterosexuella matrisens genealogi, det vill säga undersöka om den 

har genomgått några förskjutningar under 1900-talet, vilka dessa är samt hur och varför dessa 

förskjutningar har ägt rum. Edenheim menar att genealogisk metod kan benämnas som ett 

slags ”baklängesassociationer”, ett sätt att i hennes fall spåra den heterosexuella matrisens 

härledning bakåt i tiden. Hon använder sig av de psykoanalytiska begreppen abjektion och 

interpellation både som teori och metod. Begreppet abjektion användes för att förstå vad som 

utesluts ur utredningarna samt varför detta görs. Begreppet interpellation har sedan använts 

för ytterligare en analys av samma material med syfte att undersöka på vilket sätt 

utredningarna benämner det avvikande och varför det avvikande benämns på ett speciellt 

sätt5.  

Det som tycks mest relevant för min uppsats är de analyser hon gör utifrån 

abjektionsbegreppet. Med abjektion menar Edenheim den hanteringsprocess man genomför 

för att oskadliggöra de känslor av äckel och förvirring (abjekt)6 som hon menar kan uppstå 

inför tillexempel en intersexuell kropps obegriplighet. Ett konkret exempel på abjektion är de 

regleringar som genom lagstiftning bestämmer hur intersexuella kroppar ska behandlas. En av 

de SOU: er som hon analyserar är SOU 1968:28 där hon bland annat visar på hur såväl 

intersexuella som homosexuella kroppar anses behöva ändras och rättas till för att bli 

accepterade. Vad gäller homosexualitet är det avvikande begär som måste begripliggöras 

genom och i den heterosexuella matrisen. Detta till skillnad mot intersexuella där det är 

avvikande genitalier som ska begripliggöras. Edenheim belyser att det i utredningen gick att 

koppla abjektion till intersexuella och homosexuella men att det inte gick att analysera 

transsexualism utifrån detta begrepp. Vidare så menar hon att trots ett heteronormativt 

perspektiv och en grund i tvåkönsmodellen så träder en konstruktivistisk syn på kön fram i 

utredningen. Denna syn leder dock inte till ett ifrågasättande av kön utan används istället som 

ett flexibelt och effektivt sätt att vidmakthålla ett fastställt heteronormativt system. Man 

förmedlar en bild av transsexuella som de perfekta offren vilka inte styrs av sexuella eller 

ohederliga motiv och de utgör inte heller något hot ”i form av psykisk instabilitet”. Den 

konstruktivism som det tycks innebära att transsexuellas könsdefinition förflyttats från en 
                                                 
5 Edenheim, Sara. Begärets lagar. Moderna statliga utredningar och heteronormativitetens genealogi, Brutus 
Östlings Bokförlag symposium, Stockholm/Stehag, 2005, s 12-16, 42 & 237 
6 Det abjekta är en känsla av äckel och avsky som utlösts av åsynen eller närvaron av någonting. Detta någonting 
innehar en status av icke-objekt vilket är det som framkallar känslan. Det är dock inte tinget i sig som är abjekt 
utan själva den känsla som det väcker. Vidare är det betraktaren som skapar det abjekta och inte ”saken/formen” 
som betraktas. Edenheim, 2005, s 73-74 
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anatomiskt grundad till en definition baserad på könsidentitet tycks oproblematisk7. Edenheim 

menar att detta beror på att kategorin transsexuella ses som en självproducerande och 

heteronormativt säker kategori, i och med att kategorin genom sitt eget begär redan har 

uteslutit det abjekta8. Jag tolkar det som att den transsexuella personens 

ickeöverensstämmelse mellan kön och genus inte anses utgöra något problem då den 

transsexuella strävar efter att ”rätta till” detta, det vill säga att få sitt kön att överensstämma 

med sitt genus. Det finns även ett krav i diagnosen på ett heterosexuellt begär, varför det hela 

anses väl överensstämmande med den heterosexuella matrisen.  

Fortsättningsvis så påtalar Edenheim att man kan se det som att det egentliga 

exemplet på könsidentitetsstörning är homosexualitet, detta på grund av att homosexuella inte 

innehar någon önskan om att förändra sin kropp eller sitt begär9. En annan av Edenheims 

poänger som jag känner är relevant för min uppsats är hennes analyser av fastställanden av 

intersexuellas kön kopplat till fertilitet. Hon menar att de ”krav” på fertilitet som ställs i 

behandlandet av intersexuella är inkonsekvent. När man i utredningen talar om vad som ska 

vara avgörande för vilket kön en intersexuell person ska få så använder man ord som 

”anatomiskt lämpligast” (med detta menas formen på genitalierna) . Edenheim menar att 

anatomiskt lämpligast sammanfaller med det som är ”funktionellt lämpligast”. Då det inte kan 

ses som att intersexuellas könsorgan är disfunktionella i bemärkelsen att kunna känna och 

reagera på stimuli, leder detta till slutsatsen att utredningens definition av ordet funktionell 

främst handlar om att kunna ha sex på ett visst sätt. Det vill säga penetrerande, heterosexuellt, 

vaginalt samlag. Edenheim belyser att man kan fundera på huruvida utredningen i själva 

verket talar om sexuellt begär framför fertilitet. Fortsättningsvis så anses föräldraskap 

uteslutet för fertila individer där viriliseringen har gått för långt, inte på grund av att det skulle 

vara omöjligt, utan för att man menar att det är onormalt att en person som definieras som 

man skulle kunna bli mor, och tvärtom. Ett resultat av denna argumentering blir att kroppar 

som skulle kunna bära och föda barn fråntas denna förmåga på grund av utseendet på 

genitalierna. Det är således endast i de fall där heteronormativ reproduktion är möjlig som den 

ska tillvaratas. Det är med andra ord inte fertiliteten som styr argumentationen utan 

heteronormativiteten10. 

 

                                                 
7 Edenheim, 2005, s 73-84, 90-99, 101-103 & 119-121 
8 Här bör betonas att Edenheim enbart talar om hur diagnosen transsexualism fungerar i en heterosexuell matris. 
Edenheim, 2005, s 126 n 44 
9 Edenheim, 2005, s 126, 134 
10 Edenheim, 2005, s 88-89, 133-134 
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1.3.2 Ann Kroon 
De texter jag har läst av Ann Kroon är hennes avhandling FE/MALE assymetries of gender 

and sexuality samt en artikel som hon skrivit tillsammans med Eva Lundgren: ”Den öppna 

kroppen och det låsta könet. Den symboliska och dynamiska kroppen”. Huvudpoängerna är i 

princip desamma i dessa båda. I avhandlingen utgörs Kroons material i första hand av 

psykiatriska texter om transsexualism. En av hennes huvudpoänger är att transsexualism 

skildras på olika sätt gällande FTM´s11 respektive MTF´s12. Detta bland annat genom att 

gruppen MTF framställs som mer varierad, tillexempel ”innehållande” effeminerade13 

homosexuella och transvestiter medan gruppen FTM framställs som enbart bestående av 

primärt transsexuella. Gruppen FTM anses således vara en mer homogen grupp som är lättare 

att diagnostisera och lättare att ”hantera”. I sitt analyserande av dessa skildringar undersöker 

hon vissa aspekter av asymmetriska konstruktioner av genus, kropp och sexualitet i 

förhållande till män och kvinnor. Vidare kontextualiserar hon ”de könade” asymmetrierna 

kropp, genus och sexualitet, detta genom att se på hur logiken kring genus och sexualitet 

överlappas i enköns- och tvåkönsmodellen. Hon menar att Thomas Laqueurs enkönsmodell 

verkar inom tvåkönsmodellen och att tvåkönsmodellen kan ses som ett slags mörkläggning av 

en underliggande fallisk kärna vilken säkrar idén om den aktiva kroppen och sexualiteten som 

enbart hemmahörande hos mannen14. 

I artikeln skriver Lundgren och Kroon, med hänvisning till Kessler och 

Mckenna, om hur man i vår kultur ser de yttre könsorganen (genitalierna) som det 

grundläggande och avgörande könstecknet. När vi då ska attribuera någon ett kön så handlar 

det ytterst om att tillskriva en person rätt genitalier, kan vi bestämma genitalierna så anser vi 

oss ha kunskap om vilket kön en person tillhör. Här görs dock en åtskillnad mellan att inneha 

en penis eller vagina i biologisk respektive kulturell mening. ”En persons könsorgan är ju 

sällan synligt och tillgängligt som hjälp vid könsattribueringen, och istället för dessa primära 

könskarakteristika använder vi därför en rad andra inlärda och överenskomna kulturella regler 

som anger vilka kombinationer av könstecken som skall gälla för kvinnor respektive män: 

sekundära könskarakteristika (t ex skäggväxt, röstläge och bröst) och tertiära 

                                                 
11 FTM: female to male 
12 MTF: male to female 
13 Kroons avhandling är skriven på engelska och hon använder begreppet effeminated, vilket jag har översatt till 
det svenska effeminerad. Jag känner mig dock inte bekväm med att använda detta ord men kommer dessvärre 
inte på något bättre. 
14 Kroon, Ann, FE/MALE assymetries of gender and sexuality, Uppsala Universitet, Uppsala, 2007, s 15,87-
102,163-167,177 



 10

könskarakteristika (t ex kläder, accessoarer, gester och rörelser)”15. De menar att det är de 

kulturella genitalierna som är viktigast för oss när vi ska bestämma någons kön. 

Fortsättningsvis menar de att det finns ett slags glapp här, de anser att könsattribueringen 

främst handlar om kulturell penisattribuering, det vill säga att man ser någon som kvinna 

endast när man inte kan se personen som man. I och med detta ”vinner” manligt kodade 

attribut företräde framför kvinnligt kodade, det vill säga en person med skäggväxt och bröst 

skulle på så sätt ses som man16. Med andra ord: det tycks inte viktigt att den blivande 

manskroppen har de (mans)karakteristika som den blivande kvinnokroppen inte bör ha (t ex 

stora händer eller breda axlar)”17.  

Fortsättningsvis drar de paralleller till den patriarkala könskulturen vilken 

bestämmer man och manlighet som det äkta, det som är inneboende i kroppen och det 

kvinnliga till något pålagt, falskt och konstruerat18. En mycket intressant poäng som görs av 

Kroon och Lundgren är hur själva den medicinska/psykiatriska diagnosen, av framförallt 

FTM´s, tillåts samspela med eller snarare vara avhängig plastikkirurgiska möjligheter. Detta 

ställer i sin tur ”viktiga frågor kring samspelet mellan medicinska landvinningar och 

beskrivningen av de transsexuellas "typiska" igenkänningstecken och symptom”19. Detta är 

något som jag finner mycket intressant och kommer att ha i åtanke inför min analys. Vidare så 

tycker jag att Kroon gör en viktig poäng av hur grupperna FTM respektive MTF betraktas på 

olika sätt, vilket medför ett större möjlighetsspann för MTF´s, det vill säga hur dessa kroppar 

tillåts vara på flera sätt. Jag tar med mig även detta inför analysen och ska försöka vara 

uppmärksam på eventuella könsrelaterade olikheter kopplade till patologiserade kroppar i 

förhållande till reproduktionen. 

 

1.3.3 Maija Runcis  
I Maija Runcis avhandling Steriliseringar i folkhemmet är syftet att undersöka 

steriliseringslagarnas implementering, hur steriliseringsbeslut organiserades och genomfördes 

praktiskt samt vilka konsekvenser detta kunde få för enskilda människor. En av Runcis 

huvudfrågeställningar behandlar könsrelationerna och könsmönstren i lagarnas praktiska 

tillämpning, det vill säga på vilket sätt specifika föreställningar eller könsmönster får 

                                                 
15 Kroon, Ann & Lundgren, Eva, ”Den öppna kroppen och det låsta könet. Den symboliska och dynamiska 
kroppen” i: Sosiologi idag, no 4/1996, pp 79-110, s 12 
16 Kroon & Lundgren, 1996, s 12-15, Kroon, 2007, s 57  
17 Kroon & Lundgren, 1996, s 14 
18 Kroon & Lundgren, 1996, s 16 
19 Kroon & Lundgren, 1996, s 10 
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konsekvenser för lagens praxis, (hon ser kön som social konstruktion)20. Hennes 

undersökning sträcker sig över tiden, från det första initiativet till steriliseringslag som kom 

på 1920-talet till 1976 då det infördes en steriliseringslag som hade sin grund i frivillighet21. 

Runcis visar på att framtagandet av steriliseringslag inte på något sätt var en process som 

präglades av enighet. Tvärtom tog flertalet diskussioner plats och då bland annat rörande de 

arvshygieniska aspekter såsom huruvida man kunde säkerställa ärftlighetsfaktorn för psykiska 

sjukdomar i tillräcklig mån för att detta skulle kunna gälla som argument22. Oenigheterna med 

mera leder till att steriliseringslagen utreds, förändras och utökas under denna tidsperiod. 

Runcis tar vid ett flertal tillfällen upp begreppet sinnesslö, vilket hon delvis haft som syfte att 

utreda. Just denna begreppsutredning har jag tagit stort intryck av. Hon kritiserar bland annat 

tidigare forskning23 för att den på ett allt för lättvindigt sätt likställer sinnesslö med begreppet 

utvecklingsstörd då hon menar att detta medför en felaktig bild av vilka som ansågs vara 

sinnesslöa.  

Vidare påför hon ett genusteoretiskt perspektiv och poängterar att det hela då 

blir än mer märkligt. Detta då hon förutsätter att psykisk utvecklingsstörning har en 

förhållandevis jämn fördelning mellan könen men att statistiken istället visar att flertalet som 

steriliserades var kvinnor, närmare bestämt 95 procent av de 63 000 som blev utsatta för 

ingreppet24. Fortsättningsvis betonar hon att huvudmotiven för steriliseringslagen förändrades 

under 40-årsperioden. Under 1930- och 1940-talen var syftet att omöjliggöra sinnessjuka och 

sinnesslöa människors reproduktion där skälen främst var sociala och befolkningspolitiska. 

Dock visar Runcis på hur begreppet sinnesslö kom att bli en benämning för framförallt 

kvinnor och hur det var just kvinnor som ställdes i centrum för steriliseringslagarna. Vidare 

poängterar hon hur steriliseringsfrågan till stor del kom att handla om reproduktion istället för 

förhindrandet av barnafödande varför hon menar att det blev ändamålsenligt att rikta politiken 

främst mot kvinnor. Hon påtalar även att kriterierna för ingrepp främst gavs kvinnliga 

kännetecken25. Vidare visar Runcis på de förändringar som tog plats under perioden 1950-

1970, nu är det kvinnorna själva som söker preventivmedelsrådgivning. Dock var det inte 

kvinnorna själva som valde att sterilisera sig utan det ställdes istället krav på sterilisering för 

att få göra abort. På 1960-talet kom sinnesslöhet inte längre att betraktas som lika allvarligt, 

                                                 
20 Runcis, Maija, Steriliseringar i folkhemmet, Ordfront förlag, Stockholm, 1998, s 29-30 
21 Runcis, 1998, s 35 
22 Runcis, 1998, s 278 
23 Hon talar då om Mattias Tydén och Gunnar Brobergs forskning vilken behandlar rashygieniska idéer i 
lagstiftning och tillämpning, Runcis, 1998, s 27 
24 Runcis, 1998, s 65, 277 
25 Runcis, 1998, s 89-97, 280 
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detta delvis i och med sexliberalismens intåg. Runcis visar på hur det under 1950-60 talet 

rådde diskussioner om att även män med många barn i familjen skulle bli steriliserade, detta 

möttes dock av hårt motstånd då män inte ansågs ha något ansvar för reproduktionen26. Trots 

att jag tycker att det är föga förvånande att det främst är kvinnor som anses ha ansvar för 

reproduktionen så känner jag mig ändå på något sätt förvånad över att det var en sådan 

övervägande majoritet av steriliseringarna som utfördes på kvinnor. Det jag främst tar med 

mig från Runcis forskning är hennes påvisande av den slagsida mot kvinnor som 

steriliseringslagarna visar på. Jag finner det mycket intressant att se hur hon visar på att 

kriterierna för sterilisering feminiserades och tror att detta är något som jag kommer ha nytta 

av i min egen analys, det vill säga att patologiseringen i viss bemärkelse könas.  

 

2. Material 

Den empiri jag valt utgörs av statliga offentliga utredningar vilka behandlar frågor kring 

sterilisering och kastrering av vissa människor. Dessa är: 

- SOU 1929:14 ”Betänkande med förslag till steriliseringslag”,  

- SOU 1933:22 ”Förslag till lag om sterilisering av vissa sinnesjuka, sinnesslöa eller av 

annan av själsverksamheten lidande personer”,  

- SOU 1936:46 ”Betänkande angående sterilisering”,  

- SOU 1968:28 ”Intersexuellas könstillhörighet, förslag till lag om fastställande av 

könstillhörighet i vissa fall”,  

- SOU 2007:16 ”Ändrad könstillhörighet - förslag till ny lag”.  

Jag kommer att göra djupare neddyk i vissa av utredningarna medan jag mer översiktligt läser 

vissa, detta då det är ett relativt omfattande material vilket tillsammans med den begränsade 

tiden blir ett hinder för en utförlig läsning av samtliga dokument. Jag har valt att titta på 

statliga offentliga utredningar då jag anser att dessa är bra exempel på hur kunskap och makt 

förmedlas och utövas. De nedslag som jag gör i dokumenten gör jag utifrån mina valda teman, 

vilka utgörs av samtycke, kön samt kropp och nation. Jag har valt att begränsa mig till statliga 

offentliga utredningar och därmed inte analysera tillexempel motioner etcetera. Delvis på 

grund av tidsaspekten men också för att jag anser att frågor som behandlas på SOU-nivå är 

tydliga markörer för synen på vart samhället är på väg i olika frågor. Sara Edenheim uttrycker 

det på ett bra sätt då hon säger att SOU: er kan utgöra ett passande material för en genealogisk 

                                                 
26 Runcis, 1998, s 231, 253, 290-292 
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studie då syftet med dessa är att ”fungera som långsiktiga planeringar för 

samhällsförändringar”27. 

 

 3. Metod 
Jag har valt att använda mig av genealogisk metod. Jag anser att metoden passar mitt syfte väl 

då mitt material sträcker sig över en längre tid. Jag ska analysera statliga offentliga 

utredningar rörande sterilisering från 2007 och bakåt i tiden till 1929. Jag tänker mig att 

metoden är tillämpbar på materialet på grund av att både metoden och materialet har en 

koppling till kunskap, makt och diskurs. Jag menar att statliga offentliga utredningar är bra 

exempel på hur kunskap och makt förmedlas genom diskurs. Mitt intresse för ämnet väcktes 

av ett samtida problem, det vill säga det förslag på kastrering av transsexuella som är en del 

av SOU 2007:16. Jag tyckte mig vidare kunna se en koppling till tvångssteriliseringar överlag 

och blev intresserad av att spåra bakomliggande tankar etc. bakåt i tiden.  

Då det inte finns någon enkel och tydlig mall för vad genealogisk metod är har 

jag försökt utröna detta med hjälp av främst Sara Edenheim och Jean Carabine28 som bägge 

har använt sig av metoden. Carabine har även skrivit ett slags mall för hur man kan gå till 

väga, vilken jag följt i den mån jag anser det passa mitt syfte. Sara Edenheim beskriver 

genealogisk metod som ”baklängesassociationer”. Hon poängterar att den vanligaste 

utgångspunkten för en genealog är nuet, forskaren har blivit intresserad av ett samtidsfenomen 

vars härstamning denna vill förstå. Edenheim påtalar att spårandet av härstamning inte är 

detsamma som att hitta ett historiskt ursprung till samtidsfenomenet, istället görs en viktig 

skillnad mellan härstamning och ursprung. Att undersöka härstamning är att söka efter ett 

fenomens förmodade härledning där orsaksförhållandet ifrågasätts, ett undersökande av ett 

ursprung skulle istället vara ett exempel på ”den kausalitet och det sanningsanspråk som 

genealogen ifrågasätter”29. Jag ska titta på historisk förändring och kontinuitet i synsättet på 

vad som får och inte får göras med en patologiserad kropp när det kommer till reproduktion. 

Min tanke är att hitta den röda tråden som jag förmodar löper genom mitt material. Metoden 

                                                 
27 Edenheim, 2005, s 17 
28 Jean Carabine är docent i ”social policy” vid Open University, viket är ett universitet i Storbritannien som är 
inriktat på distansutbildningar. http://www.open.ac.uk/about/ou/ 2010-05-20. Hennes nuvarande forskning 
handlar om relationen mellan social policy och sexualitet. Hon har skrivit en del om intersektionen mellan 
välfärd och sexualitetsdiskurser. Hon har författat en artikel om genealogisk metod samt hur hon själv använt 
denna i sina undersökningar av ”Unmarried motherhood 1830-1990” i metodboken Discourse as data. A guide 
for analysis. s i 
29 Edenheim, 2005, s 15-16 
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är ett sätt att spåra utvecklingen av en diskurs30, i mitt fall diskursen kring patologiserade 

kroppars reproduktionsmöjligheter. Carabine poängterar att för att man överhuvudtaget ska 

kunna genomföra en foucauldiansk diskursanalys så måste man reda ut vad Foucault menar 

med diskurs. Hon påtalar vikten av två nyckelbegrepp: kunskap och makt och menar att dessa 

två tillsammans med begreppet diskurs utgör en triad31. Foucault menar att diskurser är 

produktiva, de producerar de objekt som de talar om, tillexempel patologiserade kroppar. Med 

andra ord så är diskurser konstituerande då de skapar en viss bild av patologiserade kroppar 

som sann. Dock poängterar han att det råder ständiga strider mellan olika diskurser där den 

som ”vinner” får rätt att definiera patologiserade kroppar. Diskursen förmedlar därmed vad 

som inte är norm men också vad som är det och genom detta säkerställer diskursen normen. 

Vidare menar han att det är viktigt att komma ihåg att trots att meningen med en 

viss typ av diskurs kan vara regulativ, så resulterar diskurser inte nödvändigtvis i regulativa 

utfall. Detta på grund av att individer innehar agens samt att diskurserna själva är i ständig 

ombildning och inbördes strid32. I mitt fall definierar jag diskurs som det sätt på vilket staten 

förmedlar kunskap om, samt utövar makt över, patologiserade kroppars 

reproduktionsmöjligheter. Fortsättningsvis pekar Carabine på hur man kan använda sig av 

olika begrepp som en lins för att se på sitt materials genealogi33. Jag utgår från följande teman 

vilka får utgöra ett slags lins: samtycke, kön samt kropp och nation. Carabine talar vidare om 

vikten av att undersöka olika typer av frånvaro och tystnader i diskursen34, här tänker jag mig 

att temat samtycke blir ett sätt att få syn på dessa, det vill säga hur man talar eller inte talar om 

samtycke. Hon anser även att man ska vara uppmärksam på motstånd inom diskursen eller 

snarare kanske att registrera den kamp som förs mellan olika diskurser inom diskursen. 

Fortsättningsvis poängterar Carabine vikten av att kontextualisera materialet i periodens 

makt/kunskapsnätverk35. På sätt och viss tänker jag mig att mitt tidiga material redan 

kontextualiserats i och med redogörandet av Maija Runcis forskning. En viss 

kontextualisering av det senare materialet kommer jag att göra i analysen. Carabine nämner 

även betydelsen av att vara medveten om begränsningar i undersökningen, informationen och 

källorna. Man bör exempelvis tänka på att ord, begrepp och språk som används i det tidiga 

materialet kanske inte har samma betydelse som idag och att historiska texter kan vara svåra 
                                                 
30 Taylor, Stephanie, “Locating and conducting discourse analysis research” i: Discourse as data. A guide for 
analysis, Sage, Thousand oaks, California, 2009, s 9 
31 Carabine, Jean, ”Unmarried motherhood”, i: Discourse as data. A guide for analysis, Sage, Thousand oaks, 
California, 2009, s 265 
32 Carabine, 2009, s 267-279 
33 Carabine, 2009, s 268-279, 304 
34 Carabine, 2009 s 281, 285 
35 Ibid 
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att tolka och förstå36. Ett exempel på detta framkom i redogörelsen för Runcis forskning där 

begreppet sinnesslö reddes ut.  

Jag ska i teoriavsnittet nedan behandla fler begrepp och teorier genom vilka jag 

ska söka hjälp att tolka mitt material. 

  

4. Teori 

De teoretiker jag har valt att använda mig av är Judith Butler och Michel Foucault. Jag 

kommer framförallt att utgå ifrån deras respektive begrepp heterosexuell matris, 

genusperformativitet och biomakt/biopolitik. Jag tänker mig att patologiserade kroppar 

relaterade till reproduktion kan anses utgöra en fara för nationen på olika sätt. Dels sådana 

som direkt är till skada för nationens fortlevnad, eller kanske snarare dess kvalitativa 

fortlevnad men också ett annat slags hot som en avvikande och obegriplig kropp utgör, det 

vill säga som något som inte kan förstås och därmed kan ses som omänskligt. Detta är något 

som Foucaults begrepp biomakt på ett bra och tydligt sätt gör begripligt. Vidare tänker jag 

mig att min analys har mycket att vinna på en samläsning med Butlers teorier om den 

heterosexuella matrisen. Jag tänker mig att jag med hjälp av dessa teorier kan se hur staten 

försöker hantera och reglera det obegripliga och hotfulla och hur reproduktion är något som är 

förunnat innehavare av begripliga kroppar, det vill säga hur staten i och genom ett tvingande 

system enbart kan tillåta begripliga kroppar att reproduceras. 

 

4.1 Michel Foucault  

Det jag kommer att använda mig av från Foucault är hans teorier om biomakt och biopolitik, 

vilka behandlar befolkningspolitik i den bemärkelsen att staten har makt över medborgarnas 

kroppar samt liv och död, det vill säga teorier om hur staten genom makten över livet bland 

annat kontrollerar människors reproduktion37. Foucault visar på hur det under 1800-talet 

uppstod ett behov av att administrera könet och dess fruktsamhet, hur politiska och 

medicinska projekt i samverkan skapade en statlig organisation för giftermål, födslar och 

överlevnad. Han poängterar att man i könsteknologins namn hade börjat utveckla vetenskaper 

om perversiteter samtidigt som rashygienen var på ingående. Foucault belyser hur man 

teoretiserade om degeneration, tillexempel så ansåg man att ett arv från en sjuk (organiskt, 

                                                 
36 Carabine, 2009, s 281-306 
37 Foucault, 1980, s 170-175 
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funktionellt eller psykiskt) person till slut skulle leda till producerandet av en sexuellt pervers 

individ. Perversitet i sin tur ansågs resultera i en svag avkomma och kärnan i 

könsteknologierna kom att bestå av orsakskedjan perversitet-arv-urartning. Han påtalar att 

spridningen av denna degenereationsteori var vida utbredd, ”en hel social praxis, vars 

stegrande och mest konsekventa form var den statliga rasismen, [som] har givit denna 

könsteknologi en förfärande kraft och långtgående verkningar”38. Dessa långtgående 

verkningar är något som jag tror även kommer att visa sig i mitt material, det vill säga att jag 

föreställer mig att det är tankar som dessa som är bakomliggande även i samtida politik och 

då mer konkret i SOU 2007:16.  

Vidare nämner han att den befolkningskontrollerande politiken i första hand var 

avsedd för samt utvecklad av de högre skikten i samhället, detta som ett sätt att förädla de 

högre klasserna, en slags omsorg om det biologiska arvet. Senare satte man dock igång en 

omfattande kampanj vars syfte var att moralisera de fattiga klasserna, bland annat med 

hänvisning till det allmänna skyddet för samhället och rasen. Fortsättningsvis poängterar 

Foucault att staten39 inte kan tillämpa rätten över liv och död ovillkorligt och absolut utan 

staten(suveränen) måste vara utsatt för en dödsfara, det vill säga rätten över liv och död är 

bunden till försvarandet av staten samt statens överlevnad. Han talar om samhällskroppens 

rätt att skydda sitt liv, hur det kan ses som ett slags positiv maktutövning över livet, staten 

utövar noggranna kontroller över livet och detaljstyr dess reglering. Jag förstår det som att han 

även menar att staten har fått befolkningen att identifiera sig med samhällskroppen, (vilket 

delvis används som motiv för krigföring mot andra stater). Foucault menar att då makten tagit 

på sig att förvalta livet kan det bli svårt att motivera ett dödande och då i form av tillexempel 

dödsstraff. Här visar han på hur staten legitimerar detta genom att visa på brottslingens 

monstruositet och dennes farlighet för samhället. På så sätt kan man i enlighet med lagen döda 

dem som utgör en biologisk fara för andra. Foucault menar att rätten att åsamka död eller låta 

leva har bytts ut mot en makt att åsamka liv och kasta tillbaka in i döden40. Detta tänker jag 

mig är något som kommer att tydliggöras i min analys då mitt material utgörs av just 

strävanden efter att förvalta kroppar med syfte att reglera liv och livgivande. Fortsättningsvis 

talar Foucault om hur makten över livet har utvecklats i två huvudformer. Den första hade 

siktet inställt på kroppen som maskin med syfte att bland annat maximera kroppens 

färdigheter och passa in den i produktiva kontrollsystem. Han menar att detta har uträttats 

                                                 
38 Foucault, 1980, s 150-151 
39 Foucault använder begreppet suveränen, jag har istället valt att skriva staten då det är svenska staten som det 
handlar om i min undersökning 
40 Foucault, 1980, s 154-155, 171-173 
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med hjälp av maktprocedurer som har sin grund i disciplin, ett slags anatomisk politik för 

människokroppen. Den andra huvudformen är koncentrerad på kroppen-arten, det vill säga på 

kroppen som förmedlare av livets mekanik och som grund för biologiska processer såsom 

förökning och födelser etcetera. De biologiska processerna påverkas av ett flertal åtgärder och 

reglerande kontroller: en biopolitik för befolkningen. Jag anser att hans mest intressanta 

poäng här blir: att den yttersta funktionen hos makten kanske inte längre är att döda utan att 

lägga beslag på livet från början till slut, en sorts kropparnas administrering41 42. 

Jag ska i stycket nedan redogöra för Judith Butlers teorier om den heterosexuella 

matrisen vilken jag ser som ett slags system av vilket staten har stor användning i sin 

biomaktsutövning. 

 

4.2 Judith Butler 

Judith Butler har genom kritik samt utvecklande av teorier kring incest- och 

homosexualitetsförbudens uppkomst och betydelse43 tagit fram ett slags tvingande 

förklaringsmodell som hon kallar för den heterosexuella matrisen.  Butler menar att det som 

ses som grundläggande kategorier, det vill säga kön, genus och begär, är effekter av en 

specifik maktutövning. Butler använder sig av termen heterosexuell matris som en 

förklaringsmodell för hur kategorierna kön, genus och begär anses bli begripliga. Hon menar 

att den heterosexuella matrisen utgör ett slags mönster av kulturell begriplighet genom vilket 

kroppar, genus och begär naturaliseras. Butler har tagit intryck av Monique Wittigs begrepp 

”det heterosexuella kontraktet”, och till viss del även Adrienne Richs term ”tvingande 

heterosexualitet”, när hon identifierat denna hegemoniska diskursiva/epistemologiska 

genusmodell. Matrisen karaktäriseras av utgångspunkten att kroppars samstämmighet och 

begriplighet nödvändigtvis förutsätter ett stabilt kön som uttrycks genom ett stabilt genus, 

maskulinitet blir uttrycket för man och femininitet för kvinna. Dessa får en konträr och 

hierarkisk definition genom heterosexualitetens tvingande praxis44. Vidare vänder Butler på 

kausalresonemanget att läggningar föregår lagen/matrisen och visar på hur ursprungliga 

läggningar istället är orsakade av lagen/matrisen. Hon menar att matrisen lyckats lura sig till 
                                                 
41 Foucault, 1980, s 174-175 
42 Foucault menar att biomakt har varit avgörande för kapitalismens framväxt (s 176), i ett större arbete skulle 
det varit mycket relevant och intressant att även väva in marxistisk teori för att undersöka hur denna kropparnas 
administrering kan kopplas till ekonomiska system. 
43 Hon utvecklar, kritiserar samt använder sig av teorier från bland annat Sigmund Freud, Jacques Lacan, Claude 
Lévi-Strauss, Julia Kristeva, Gayle Rubin, Monique Wittig och Adrienne Rich 
44 Butler, Judith, Genustrubbel, feminism och identitetens subversion, Bokförlaget Daidalos AB, Göteborg, 2007 
(1990), s 43, 54 n 6  
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en status av verkan istället för orsak, eller kanske snarare som att den påstår att den 

kanaliserar en företeelse vilken den egentligen är orsak till. Den heterosexuella läggningen 

som framställs som en ursprunglig läggning är istället ett resultat av en process som åsyftar ett 

döljande av sin egen härstamning45. 

När det kommer till genus så anser Butler att detta på intet sätt är något hos 

individen inneboende. Hon förklarar istället antagandet och tillskrivandet av genus utifrån 

begreppet performativitet. Butler påpekar att det inte finns något lätt sätt att förklara vad 

perfomativitet verkligen är, detta då begreppets betydelse förändras beroende på vem som 

tolkar det. Hennes (huvud)poäng är dock att det inte finns något sant genus som är 

inneboende i en person vilket kan ”utläsas” innan den personen finns med i en diskurs/ett 

sammanhang. Jag tolkar det som att hon menar att det är själva förväntan på ett framträdande 

av ett sant bekräftande av mening som ger denna mening makt, ”antecipationen frambesvärjer 

sitt föremål”46. När hon kopplar detta till genus så menar hon att det är vår förväntan på att 

genus är en essens som ska träda fram som till slut blir det som gör att genus framträder. 

Butler talar om genusperformativiteten som två parallella delar. För det första den makt som 

finns i en förväntan på en kärna som något självklart och för det andra upprepandet av 

kroppshandlingar i denna förväntansritual vilket resulterar i en naturaliserad kropp. Med 

andra ord är det som vi uppfattar vara vår inre essens något som vi skapar genom att ha en 

förväntan på den samt genom upprepande kroppshandlingar47.  

Vidare visar Butler på vikten av tillskrivandet av ett genus inom ett tvingande 

system, hon talar om det som en överlevnadsstrategi. Hon menar att välavgränsade genus hör 

till det som ”gör” individer till människor. Hon menar att vi systematiskt straffar dem som 

inte lyckas ge uttryck för sitt genus på rätt sätt. ”Genusmarkeringen tycks ”kvalificera” 

kroppar som mänskliga: ett spädbarn blir till människa i det ögonblick då frågan ”är det en 

pojke eller en flicka” besvaras. De kroppar vars beskaffenhet inte passar in i något genus 

faller utanför det mänskliga; de bildar det avhumaniserades sfär, det vämjeliga mot vilket det 

mänskliga utkristalliseras”48. Som jag förstår det gör Butler även kopplingar mellan den 

tvingande heterosexualiteten och reproduktion. Hon visar på hur incest- och 

homosexualitetsförbuden som upphovsmakare till genusidentiteten begripliggör denna 

identitet efter ett tvingande heterosexualiserat ideal. Det tvingande i detta skapande av genus 

för med sig en falsk stabilisering av genus vilken gagnar den heterosexuella konstruktionen 

                                                 
45 Butler, 2007, s 126-127 
46 Butler, 2007, s 28 
47 Ibid. 
48 Butler, 2007, s 184 
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och regleringen av sexualiteten som tillhörande fortplantningens område. Förenklat utryckt 

kan man säga att matrisen medför att icke-heterosexuella kroppar, kroppar som inte är 

förenliga med matrisen blir kulturellt obegripliga och därmed otänkbara49. Jag tänker mig att 

jag genom Butlers teorier ska få hjälp att se hur man försöker förklara de patologiserade 

kropparna i mitt material, att med hjälp av den heterosexuella matrisen se hur det motiveras 

att obegripliga kroppar ska begränsas. 

 

5. Analys 

Jag kommer att ta min utgångspunkt för analysen i den senaste SOU: n, det vill säga i SOU 

2007:16, för att sedan försöka spåra ett samtidsfenomen, nämligen förslaget om kastrering av 

transsexuella, bakåt i tiden i syfte att se kopplingar eller snarare en röd tråd i det sätt på vilket 

man talar om reproduktion och sterilisering. Jag kommer att utgå ifrån tre olika teman vilka 

jag utifrån min frågeställning har tyckt mig se framträda mest tydligt i diskursen50. Dessa 

teman utgörs av: samtycke, kön samt kropp och nation. 

 

5.1 Samtycke 
Under denna rubrik kommer jag att plocka ut och analysera citat ur de olika utredningarna 

vilka är kopplade till temat samtycke. Jag inleder med SOU 2007:16 ”Ändrad könstillhörighet 

- förslag till ny lag” och arbetar mig sedan bakåt i tiden. I denna SOU ges ett förslag på att 

transsexuella ska kastreras för att få sin könstillhörighet ändrad, enligt gällande lag är det 

sterilisering som gäller. Det tydliggörs i utredningen att det inte råder någon enhetlig syn på 

samtycke, eller det bör nämnas att det inte talas om ett samtycke i den bemärkelsen att det är 

något som ska ges. Istället är kastrering något transsexuella förväntas samtycka till och även 

önska. Sätten att tala om kastrering blandas, dels som något man får, då man som jag nämnde 

ovan menar att det är något som önskas, samt dels som ett krav. Det första citatet visar på 

önskemål: 

 
SOU 2007:16 ”Ändrad könstillhörighet – förslag till ny lag”. ”De flesta transsexuella vill få 
sina könskörtlar borttagna i samband med att de får ändrad könstillhörighet”51.  

 
Även i detta citat som något som kan fås efter tillstånd: 

                                                 
49 Butler, 2007, s 213 
50 Det finns självfallet flera teman att ta fasta på men det var just dessa som jag ansåg framträdde tydligast 
kopplat till mitt syfte 
51 SOU 2007:16, s 11 



 20

 
”Av 4 § andra stycket könstillhörighetslagen framgår att en person som har erhållit fastställelse 
enligt 1 § efter särskilt tillstånd kan få könskörtlarna avlägsnade”52. 
 

Vidare som ett krav: 
 
”9 § En ansökan om fastställelse enligt 2 § innefattar också en ansökan om tillstånd att få 
könskörtlarna borttagna. [..] 11 § Ett beslut om ändring av könstillhörighet skall förklaras vilande i 
avvaktan på besked att borttagande av könskörtlarna har ägt rum. När socialstyrelsen har fått bevis 
om att sådant ingrepp skett, skall styrelsen meddela beslut om ändring av könstillhörighet” 53. 

 

Den egna viljan hos transsexuella att genomgå sterilisering alternativt kastrering är enligt mig 

inte ett skäl för att detta ska fastställas i lag. Jag ser det som att de använder viljeuttrycket för 

att rättfärdiga tanken om ett så pass grovt förslag, som kastrering ändå för de flesta måste ses 

som. Jag anser att det blir irrelevant att tala om önskemål i den bemärkelsen att det ska styra 

vad alla anses vilja samt vara tvungna att gå igenom. Följande citat visar på en 

sammankoppling mellan viljan och diagnosen: 

 
”..det torde vara mycket ovanligt att en transsexuell person vill behålla könskörtlarna från sin 
gamla könstillhörighet. Detta skulle möjligen tala för att patienten inte är transsexuell utan har 
någon annan form av psykiatrisk diagnos”54. 
 

Jag ser det som att de i och med detta implicerar samtycke i diagnosen transsexuell. När det 

talas om det medicinska diagnostiserandet av transsexualism så menar man att det är något 

man inte ska lägga sig i utan att detta istället är något för den medicinska professionen55. 

Dock ser jag det som att de genom att tala om kastrering som något man som transsexuell bör 

vilja utsättas för trots allt utför en reglering av den medicinska delen, utan kastrering erhålls 

ingen ny (juridisk) könstillhörighet.  

 

Även i SOU 1968:28 ”Intersexuellas könstillhörighet. Förslag till lag av könstillhörighet i 

vissa fall”56 talas det om sterilisering som något man kan få tillstånd att genomgå: 

 
”2 § Sterilisering eller annat ingrepp i könsorganen i syfte att vinna fastställelse enligt 1 § får 
företagas endast efter särskilt tillstånd”57. 

 

Det blir dock tydligt att det samtidigt är något som krävs: 

                                                 
52 SOU 2007:16, 135-136 
53 SOU 2007:16, s 27 
54 SOU 2007:16, s 183 
55 SOU 2007:16, s 14 
56 Här kan noteras att man i utredningen använder begreppen transsexuell och icke-somatiskt intersexuell 
parallellt. 
57 SOU 1968:28, s 7 
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”För fastställelse som nu sagts fordras dessutom [..] att han har undergått sterilisering eller av 
annan orsak saknar fortplantningsförmåga”58. 
 

Skillnaden mellan 2007 och 1968 är dock att 1968 sågs kastrering som något ganska grovt 

och att detta ej var aktuellt i behandlandet av transsexualism. De säger tillexempel att: 

 
”Kastrering är ett mera långtgående ingrepp än sterilisering och syftar till att beröva individen alla 
de funktioner som är betingade av könskörtlarna [..] Inte heller får kastrering enligt 
kastreringslagen utföras, om syftet är begränsat till att vinna ändrad könstillhörighet”59.  
 

Jag tänker att denna övergång till att anse att kastrering inte är ett särskilt grovt ingrepp 

eventuellt kan bero på att kastreringslagen inte var i bruk 2007 på det sätt den var 1968. Men 

även att den argumentation, som framträder i SOU: erna från 1929 till 1936, gör en tydlig 

skillnad på de bägge ingreppen.  

 
SOU 1936:22 ”Betänkande angående sterilisering”. ”Det är av stor betydelse, att sterilisering 
och kastrering hållas skarpt isär och att den fundamentala skillnaden mellan de båda ingreppen 
starkt framhäves”60.  
 

En skillnad som bygger på att kastrering sågs som ett slags övergrepp. Då den 

steriliseringslag som delvis var ett resultat av dessa argument var i bruk 1968 så föreställer 

jag mig att denna skillnad även indirekt måste framträda i andra lagar som rör vid ämnet, 

därav motståndet mot kastrering i SOU 1968:28. 1976 kom det en ny steriliseringslag61 som 

bygger på frivillighet. Åtskillnaden behöver inte längre upprätthållas lika ihärdigt då 

sterilisering inte längre är något som kan utföras på någon mot dennes vilja och därför inte 

behöver försvaras och ställas i bättre dager i relation till kastrering. 

 

Jag fortsätter nu med citat utplockade från SOU 1933:22 ”Förslag till lag om sterilisering 

av vissa sinnessjuka, sinnesslöa eller av annan rubbning av själsverksamheten lidande 

personer”. Detta lagförslag har som sitt främsta syfte att reglera sterilisering av de människor 

som inte anses kunna ge ett giltigt samtycke, människor som kallas rättsinkapabla. Detta 

första citat beskriver målgruppen: 

 
”1 § Den som på grund av sinnessjukdom, sinnesslöhet eller annan rubbning av själsverksamheten 
varaktigt saknar förmåga att lämna giltigt samtycke till att sterilisering å honom företages, må det 
oaktat steriliseras [..] 2. där grundad anledning finnes att antaga, att han genom arvsanlag kommer 
att på sina avkomlingar överföra sinnessjukdom eller sinnesslöhet”62. 

 

                                                 
58 SOU 1968:28, s 7 
59 SOU 1968:28, s 61 
60 SOU 1936:22, s 8 
61 Runcis, 1998, s 35 
62 SOU 1933:22, s 7 
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Kontentan är att vissa människor inte anses kunna ge ett samtycke, eller inte något som 

räknas rent juridiskt i alla fall. Då detta inte kan ges får man ändå sterilisera personen ifråga. 

Det som var godkänt när detta förslag arbetades fram var ”i princip enbart frivillig 

sterilisering”63. Jag tänkte parantetiskt ställa detta ”i princip enbart frivillig sterilisering” i 

relation till det som Runcis menar var fallet, nämligen ”att det knappast förekom någon helt 

frivillig sterilisering överhuvudtaget under de första två decennierna”64. Frivillighet tycks 

med andra ord, i princip, mest ha varit en chimär, något som det inte fanns någon avsikt att 

efterleva. Det blir tydligt att samtycke är något de vill avskaffa då nästa citat visar på hur de 

anser att detta frivillighetskrav sätter käppar i hjulet för lagens syfte: 

 
”Den i flertalet av de avgivna yttrandena uttalade meningen, att ett upprätthållande av 
frivillighetsprincipen beträffande dessa fall skulle medföra att de syften, som med lagstiftningen 
avsågs, endast i mycket obetydlig mån komme att realiseras, synes icke kunna motsägas”65. 
 

Och hur detta kan förändras: 
 
”En steriliseringslag måste därför – om den ska få någon praktisk betydelse – lämna möjlighet 
öppen för sterilisering av inkapabla”66. 

 

Det råder dock inte någon enighet kring detta utan istället får läsaren ta del av långa och 

många diskussioner om huruvida lagen ska vara tillämplig på personer som kan ge sitt 

samtycke, det vill säga rättskapabla. Dock kommer man fram till att detta inte är nödvändigt 

utan att huvudsyftet med lagen istället torde vara att: 

 
”endast reglera under vilka förutsättningar sterilisering får företagas å personer, som icke kunna 
avgiva ett giltigt samtycke”67. 
 

Syftet är helt enkelt att anta en lag som enbart reglerar kontrollen av icke-rättskapabla 

kroppar, vilket visar på att något samtycke är det inte direkt tal om då detta inte anses kunna 

ges på rätt juridiskt sätt. Vilket även följande citat visar på: 

 
”sterilisering kan, enligt förevarande förslag, alltså blott äga rum, då den som ska steriliseras lider 
av sådan rubbning som kan antagas göra honom varaktigt oförmögen att samtycka till 
steriliseringen”68. 

 

Man menar inte att människor som är rättskapabla och kan ge sitt samtycke inte kan 

steriliseras, dock görs detta av andra skäl och då främst medicinska. Dessa steriliseringar 

                                                 
63 SOU 1933:22, s 65 (kursivering i original) 
64 Runcis, 1998, s 285 
65 SOU 1933:22, s 65 
66 Ibid. 
67 SOU 1933:22, s 67 
68 SOU 1933:22, s 68 



 23

anses inte behöva regleras i (denna) lag då det inte anses föreligga några problem eller hinder 

för en sådan sterilisering69. Jag kopplar detta, de rättsinkapablas (o)möjliga samtycke till den 

tystnad kring samtycke som jag identifierat i SOU 2007:16. I likhet med transsexuella kroppar 

kan rättsinkapabla kroppar inte heller ge något direkt samtycke. Dock finns en tydlig skillnad, 

nämligen att det inte ses som helt självklart att utesluta samtycke i SOU 1933:22. Man vågar 

inte utesluta en diskussion rörande samtycke. Detta tycker jag mig se då man är alltför oroliga 

för att fullständigt våga genomföra en lagstiftning helt baserad på tvång och godtycke. Det 

poängteras att tvång inte är förankrat hos folket70. Bara några år tidigare, nämligen 1929, är 

samtyckesdiskussionen en helt annan. Följande citat visar på vikten av samtycke: 

 

SOU 1929:14 ”Betänkande med förslag till steriliseringslag”. ”2 § Ej må någon steriliseras, 
som ej med insikt om åtgärdens innebörd samtyckt därtill, eller någon steriliseras mot sitt nekande 
eller motstånd”71. 
 

Här var samtycke grundläggande för att sterilisering skulle kunna utföras. Jag ser det som att 

det skett en förskjutning i sättet att tala om samtycke. Från att ha varit ett uttalat begrepp som 

det problematiserats kring i SOU 1929:14 där det talas om det som något som absolut krävs 

och inte får ifrågasättas, till att istället ha blivit något som i SOU 2007:16 infogas i diagnosen 

transsexuell. På så sätt omöjliggörs 2007 en diskussion om samtycke. Här har den 

genealogiska metoden hjälpt mig att se hur samtycket rationaliserats bort, det vill säga hur 

det med tidens gång utvecklats mer effektiva sätt att utöva denna biomakt som kontrollen av 

reproduktionen innebär72. Det har skett en ökad medvetenhet om den begränsning som 

samtyckeskravet utgör, en begränsning som leder till att möjligheterna att administrera 

kroppar anses vara otillfredsställande. Det är även tydligt hur detta bortrationaliserande är 

något som har skett stegvis, tillexempel när man 1933 försöker arbeta bort samtyckeskravet 

genom förslag om att detta inte ska behövas när det gäller vissa människor73. 1936 försökte 

man utvidga steriliseringslagen till att även omfatta människor som kunde ge ett giltigt 

samtycke och vars reproduktion man ville förhindra samt även reglera den frivilliga 

steriliseringen när det gällde samhällets önskvärda kroppar74. Det har således skett ett slags 

utvecklande, ett avancemang av samtyckesdiskursen vilket medfört ökad makt över vissa 

kroppar. Min slutsats blir att samtycket har genomgått ett slags förskjutning, från något det 

                                                 
69 SOU 1933:22, s 68 
70 SOU 1933:22, s 16 
71 SOU 1929:14, s 5 
72 Foucault, 1980, s 170-175 
73 SOU 1933:22, s 7 
74 SOU 1936:46, s 18 
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explicit talas om till att impliceras i en diagnos och därigenom har biomaktsutövningen 

utvecklats och effektiviserats. 

 

5.2 Kön 
Under detta avsnitt avser jag analysera det könande av patologiserade kroppar som jag tycker 

mig se i materialet, det vill säga hur antagandet och tillskrivandet av genus blir en väsentlig 

faktor i patologiseringen. Jag börjar återigen bakifrån och arbetar mig framåt. Följande citat är 

ett exempel på hur kastreringsförslaget motiveras. 

 

SOU 2007:16 ”Ändrad könstillhörighet – förslag till ny lag”. ”Vi anser det vara rimligt att 
kräva att en person som har kvinnlig könstillhörighet inte har manliga könskörtlar och tvärtom. 
Även om det framstår som ett extremt undantagsfall, vill vi undanröja möjligheterna att en person 
som är folkbokförd som man föder ett barn”75. 
 

Jag menar att deras rimlighetsanspråk är godtyckliga men också strategiska. Genom att 

förutsätta att något är rimligt, eller att låtsas förutsätta detta, så tror jag att risken för kritik 

minskar. Det blir svårt att ifrågasätta något som framställs som ett universellt 

sanningsanspråk. Här ser jag direkta kopplingar till det som Butler talar om, det vill säga hur 

ett tvingande system osynliggör att den är orsak till en viss företeelse76. Vilket i detta fall 

exemplifieras av det självklara i att män inte föder barn, som att det är det manliga som är 

orsaken till icke-barnafödandet och inte deras bestämmelse. Jag menar att icke-barnafödandet 

istället är en verkan av deras bestämmelse. 

Dock verkar det uppstå en del problem med att bestämma vad det är som avgör 

vilket kön någon ska anses ha. Transsexuella förväntas tillexempel känna äckel och avsky 

inför sitt könsorgan77 vilket jag tolkar som ytterligare ett sätt att bestämma kön, det vill säga 

att det är könsorganen som avgör könstillhörigheten. Dock finns här ett glapp mellan FTM´s 

och MTF´s då det bara är den senare gruppen som förväntas känna äcklet78. Det verkar som 

att denna relativa äckelkänsla har sitt ursprung i de respektive gruppernas olika 

operationsresultat. Då man påpekar att resultaten av könskorrigerande operationer är sämre 

för FTM´s så blir det rimligt att dessa inte vill genomgå någon operation79. Det uppstår i detta 

fall en diskrepans mellan bestämmandet av vad som utgör könet hos MTF´s kontra FTM´s. 

                                                 
75 SOU 2007:16, s 15 
76 Butler, 2007, s 126-127 
77 SOU 2007:16 s 46 
78 Ibid. 
79 SOU 2007:16, s 57, 117 
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Här menar jag att det blir intressant att koppla detta till Kroons poäng om hur diagnosen 

transsexuell tycks avhängig plastikkirurgiska framsteg80.  

Vidare så nämns ännu en definition: 

 

”En annan definition hör samman med möjligheten att bli far respektive mor till ett barn”81. 
 

Denna definition ogiltigförklaras eller lämnas kanske snarare oproblematiserad. Om en FTM 

teoretiskt sett skulle genomföra en könskorrigerande operation utan att genomgå sterilisering 

så skulle personen ifråga kunna föda barn, detta tycks utgöra ett oöverstigligt problem. 

Istället för att göra det så enkelt som att den juridiska könstillhörigheten, i detta fall man, styr 

vilken föräldraroll barnafödaren har till sitt barn, i detta fall far, så krånglar de till det. Det 

hela tycks dessutom ytterst inkonsekvent då en person som har barn sedan tidigare står kvar 

som den ”typ” av förälder den var när barnet föddes. Det vill säga om en man har ett barn 

och sedan genomför en könskorrigering fortsätter personen att vara far till barnet82, således 

har vi redan gått över den gräns där kvinnor är pappor och män är mammor. Ett alternativ 

skulle även kunna vara att avskaffa begreppen mor och far helt och hållet och bara låta folk 

få vara föräldrar alternativt vårdnadshavare. 

Fortsättningsvis görs ett försök till att förmildra kastreringskravet genom att 

samtidigt komma med förslaget att transsexuella ska ha rätt att frysa ner sina könsceller så att 

de genom assisterad befruktning ska kunna bli föräldrar83. Det blir dock snabbt tydligt att 

detta mest är en rökridå. Det förs en diskussion kring när det blir faktiskt möjligt för en person 

att använda sig av sina nedfrysta könsceller och slutsatsen blir att det är möjligt i en 

”konstellation” utav fyra. ”det är endast sperma som man-till-kvinna transsexuella sparat som 

skulle kunna användas vid assisterad befruktning”84 och då om denna person lever med en 

kvinna vilken insemineras med denna sperma. Anledningen till att det enbart blir möjligt med 

assisterad befruktning i denna konstellation är att Lag (2006:351) om genetisk integritet sätter 

käppar i hjulet för alla andra konstellationer att genomgå assisterad befruktning85. Det här är 

något som presenteras som kalla fakta och inte problematiseras överhuvudtaget. Det kommer 

tillexempel inte några förslag till ändring av Lag (2006:351) om genetisk integritet så att 

                                                 
80 Kroon & Lundgren, 1996, s 7 
81 Kroon & Lundgren, 1996, s 7 
82 SOU 2007:16, s 65 
83 SOU 2007:16, s 16 
84 SOU 2007:16, s 181 
85 Lagen uppställer ett krav på att antingen ägget eller sperman ska komma från någon utav parterna i det 
blivande föräldraparet, Lag (2006:351) om genetisk integritet 
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denna nedfrysning ska bli meningsfull för hela gruppen transsexuella. När det gäller kravet på 

sterilisering i 1968 års SOU så motiveras det på samma sätt som 2007 års kastreringskrav: 

 
SOU 1968:28 ”Intersexuellas könstillhörighet. Förslag till lag om fastställande av 
könstillhörighet i vissa fall”. ”Slutligen uppställs krav på sterilisering eller avsaknad av 
fortplantningsförmåga [..] Det skulle eljest inte kunna uteslutas, att den som får manligt kön blir 
moder eller att den som får kvinnligt blir fader”86. 

 

Även här visar det sig att man utgår ifrån att det är en självklarhet att alla anser att det är 

rimligt att ”män” inte ska föda barn. Detta är även något som den transsexuella själv ska tycka 

är rimligt. Med hjälp av Butlers heterosexuella matris och performativitetsbegreppet ser jag 

här hur kroppshandlingar naturaliseras87. Jag menar att de handlingar som är med och skapar 

genus framställs som naturliga och essentiella, med andra ord så ska en man anse det vara 

onaturligt att genomgå en graviditet då detta anses intimt sammankopplat med 

feminint/kvinnligt genus.  

Även i denna utredning tycks det råda svårigheter med bestämmandet av vad det 

är exakt som avgör vilken könstillhörighet en person har. Detta är något som blir tydligt såväl 

genealogiskt som inom specifik utredning och något som jag ser som ett uttryck för diskursiva 

stridigheter. Bland annat görs en sammankoppling, som i citatet ovan, mellan könskörtlar och 

könstillhörighet, vilka får utgöra beviset för om en person är man eller kvinna. 

Nästkommande citat visar på de stridigheter och diskontinuiteter i diskursen gällande vad som 

avgör kön. Här talas det om vad som ska styra fastställandet av kön när det gäller 

intersexuella: 

 
”Möjlighet att åstadkomma normal fertilitet måste alltid komma i första hand vid val av terapi”88. 

 

Detta påstående blir särskilt intressant med Edenheims slutsatser i åtanke, nämligen att detta 

fastställandes relation till fertilitet egentligen tycks avhängigt heteronormativ reproduktion89. 

Dock säger de uttalat normal reproduktion vilket jag antar får just betydelsen heteronormativ 

reproduktion. Att det råder stridigheter inom diskursen genealogiskt sett hittar jag även bevis 

för i 1936 års SOU, vilket detta citat visar på: 

 
SOU 1936:46 ”Betänkande angående sterilisering”. ”Undermåliga kvinnor av ifrågavarande 
asocial typ hava sålunda enligt erfarenhetens vittnesbörd i stor utsträckning ett påfallande högt 
barnantal. Detsamma gäller i kanske ännu högre grad män, [..] Då sådana individer som nu äro i 

                                                 
86 SOU 1968:28, s 51 
87 Butler, 2007, s 28 
88 SOU 1968:28, s 25 
89 Edenheim, 2005, s 133-134 
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fråga som regel äro oförmögna att taga vårdnad om sina barn, är deras sterilisering helt i 
nuvarande lagstiftnings anda”90. 
 

Detta är det enda citat jag hittat där man direkt kopplar ihop en potentiell bristande förmåga 

att ta hand om sina barn med män och att dessa därför utgör målgruppen för sterilisering. 

Detta är en tydlig diskontinuitet i en annars ganska enhetlig diskurs vilken tydligt riktar sig 

till kvinnor. Vidare kommer ett av många exempel på kontinuitet i diskursen och då tänker 

jag på den tydliga koppling som finns mellan patologisering och kvinnors kroppar och dessa 

kroppars bristfälliga femininitet/feminina genusantagande. 

 

1933:22 ”Förslag till lag om sterilisering av vissa sinnessjuka, sinnesslöa eller av annan 
rubbning av själsverksamheten lidande personer”. ”Att exempelvis en person, som lider av 
sinnesslöhet eller svårare kroniskt sinnessjukdom, icke bör få sätta barn till världen, oberoende av 
om sinnesslöheten eller sinnessjukdomen är ärftlig eller icke, synes icke kunna motsäga”91. 
 

 
Här tänker jag mig att den koppling som Runcis gjort mellan sinnesslöhet och femininitet 

träder fram. Detta i och med att hon menar att sinnesslöhet var ett tydligt feminiserat 

begrepp. Kvinnor straffas således genom sterilisering oavsett om deras sinnesslöhet är ärftlig 

eller inte. Jag kommer även att ta ut citat från 1929 års SOU citat rörande sinnesslöhet och 

koppla detta till den feminisering som Runcis menar sker för att sedan visa på hur ett 

bristfälligt genusantagande straffar sig. Nedan diskuteras varför äktenskapsförbud ej är en 

tillräcklig åtgärd för att förhindra sinnesslöas fortplantning: 

 
SOU 1929:14 ”Betänkande med förslag till steriliseringslag”. ”Sinnesslöheten är ej sällan, även 
i fall, där den står på ärftlig grund, förbunden med en illa tyglad könsdrift, vilken i förening med 
en av den andliga undermåligheten betingad lättleddhet giver upphov till de lösaste sexuella 
förbindelser, vid vilka icke ringaste hänsyn tages till att det ena barnet efter det andra födes till 
världen”92. 

 

Som Runcis har påpekat så var sinnesslöhet ett tydligt feminiserat begrepp. Jag tänker mig 

därför att kvinnor som ansågs vara sinnesslöa gick emot, om än ej medvetet, det som ansågs 

vara den riktiga femininiteten, det vill säga den icke-sexuella. Jag menar att kvinnor inte 

ansågs och fortfarande inte anses få agera ut sin sexualdrift eller ens egentligen ha någon för 

den delen. Jag tolkar det som det kan ha ansetts som att dessa kvinnor skändat 

genustillskrivningen eller snarare missbrukat sitt innehav av genus. Vidare så tänker jag mig 

att transsexuellas genustillskrivning också kan ses som misslyckad, om än på ett annat sätt, 

och att bägge dessa misslyckanden straffar sig. Misslyckandet resulterar i obegripliga kroppar 
                                                 
90 SOU 1936:46, s 28 
91 SOU 1933:22, s 72 
92 SOU 1929:14, s 12 
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vilka i sin tur resulterar i ett straff, en restriktion. Med andra ord så kan inte kropparna 

tillgodogöra sig det som Butler kallar genustillskrivandets humaniserande kapacitet93 och 

därmed inte heller de rättigheter som jag tänker mig följer av att anses vara mänsklig. Det blir 

legitimt att med stöd i den heterosexuella matrisen frånta dessa kroppar deras reproduktiva 

rättigheter och kropparna mister därigenom både rätten och förmågan att skaffa barn. 

  

5.3 Kropp och nation 
I detta avsnitt ska jag visa på citat som går att härröra till ett direkt intresse för samhället att 

sterilisera vissa individer. Det första citatet visar på hur samhällets dikotoma syn på kön 

medför dess självklara rätt till ingripande när könsdikotomin/matrisen hotas: 

 

SOU 2007:16 ”Ändrad könstillhörighet – förslag till ny lag”. ”Vi anser det vara rimligt att 
kräva att en person som har kvinnlig könstillhörighet inte har manliga könskörtlar och tvärtom. 
Även om det framstår som ett extrem undantagsfall, vill vi undanröja möjligheterna att en person 
som är folkbokförd som man föder ett barn”94. 

 

Precis som nämndes i avsnitt 5.2 så är det underförstått att män inte föder barn samt att detta 

är något som till varje pris bör undvikas. Jag anser att det genom utebliven förklaring till 

varför dessa möjligheter bör undanröjas, medföljer en underförståddhet av att följderna anses 

så hotfulla och otänkbara att de inte kan nämnas. Jag ser det som biopolitik i det fördolda. 

Medborgarna får helt enkelt lita på att staten vet vad detta onämnbara innebär och att 

medborgarna gör bäst i att leva i ovisshet och låta staten ha det yttersta ansvaret för 

reproduktionen samt begränsandet av densamma. Den dikotoma synen på kön och de faror 

som skulle uppstå i och med en sammanblandning påtalas även i SOU: n från 1968. Här talas 

det dock inte om en sammanblandning direkt kopplat till reproduktion utan mer allmänt, det 

vill säga om det flertal skyldigheter och rättigheter som är förlagda till respektive kön samt 

vikten av att bevara det så. 

 

SOU 1968:28 ”Intersexuellas könstillhörighet, förslag till lag om fastställande av 
könstillhörighet i vissa fall”. ”I realiteten skulle anordningen innebära införande av mellanformer 
mellan manligt och kvinnligt kön och medföra konsekvenser, som inte kan överblickas”95. 
 

Det är med andra ord något så fruktansvärt som skulle hända att det inte ens går att bilda sig 

en uppfattning om.  

                                                 
93 Butler, 2007, s 184 
94 SOU 2007:16, s15 
95 SOU 1968:28, s 40 
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 Jag ska nu till viss del kontextualisera det sena materialet (SOU 2007:16) men 

även visa hur det ligger i samhällets intresse att inte bli sammankopplad med sin egen 

historia. Man föreslår i SOU 2007:16 ett upphävande av kastreringslagen då denna anses 

förlegad: 

 
SOU 2007:16 ”Vi konstaterar att ingrepp med stöd av kastreringslagen inte längre förekommer i 
Sverige, varför denna lagstiftning bör utmönstras som obsolet. Vi föreslår alltså att kastringslagen 
skall upphävas”96. 
 

Anledningen är att det ”räcker” med den reglering av kastrering som genom förslaget skulle 

finnas med i den nya könstillhörighetslagen, detta då de som är aktuella för kastrering för 

tillfället enbart skulle komma att utgöras av transsexuella. Jag ser detta som ett försök till 

avståndstagande från det som eventuellt förknippas med kastrering generellt, att det är ett 

grovt övergrepp, vilket jag även diskuterade i avsnitt 5.1. Det är som att de menar att den 

kastrering de talar om i förslaget är av en annan sort än den som regleras i kastreringslagen. 

Det blir också ett sätt att knyta kastrering till diagnosen transsexuell, med andra ord att det är i 

denna diagnos och enbart där som kastrering numer kommer att höra hemma. I SOU 1968:28 

tycks det som att man var än mer ”rädd” för kopplingen och menade att kastrering inte bör ha 

något med könskorrigering att göra. 

 
SOU 1968:28 ”inte heller får kastrering enligt kastreringslagen utföras, om syftet är begränsat till 
att vinna ändrad könstillhörighet. Något behov av utvidgade möjligheter till kastrering finns dock 
knappast i förevarande sammanhang”97. 

 

Om en person ”enbart vill” kastrera sig av den anledningen att få ny könstillhörighet så ska 

detta ej godtas vilket också är gällande lag. Detta för med sig att det blir ett glapp mellan det 

medicinska och det juridiska eftersom det i SOU 2007:16 betonas att transsexuella vill bli 

kastrerade samt att detta även är rådande praxis98, lagstiftningen släpar således efter praxis. 

Jag ser det som att det uppstår en slags glidning i vem som förmedlar kunskap och normer. 

Eller snarare visar detta på stridigheter inom diskursen, där det medicinska i detta fall vinner 

kampen framför det juridiska och för tillfället blir den främsta skaparen och förmedlaren av 

den hegemoniska diskursen. Vilket återigen tydliggör Kroons poäng i det att hon menar att 

definition av transsexualism är avhängig plastikkirurgiska framsteg99. Jag ser det som ett 

tecken på en dragkamp om vem som bestämmer hur den transsexuella kroppen ska definieras 

                                                 
96 SOU 2007:16, s 19 
97 SOU 1968:28, s 61 
98 SOU 2007:16, s 15 
99 Kroon & Lundgren, 1996, s 10 
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och därmed i förlängningen också om den ska få reproduceras. Förmedlaren av det juridiska 

får här ”ge efter” vilket visar sig genom att de inte gör anspråk på att definiera utan istället 

anpassar sig och köper den medicinska förmedlarens kastreringspraxis och lagstiftar därefter. 

Här menar jag att Foucaults triad: diskurs, makt och kunskap tydligt framträder100. Vidare så 

gör Foucault en poäng av att lagen alltmer kommit att fungera som norm samt ”att den 

juridiska institutionen mer och mer går upp i ett kontinuum av apparater” och då tillexempel 

medicinska och administrativa101. Således skulle diskursens inbördes stridigheter även kunna 

betraktas som ett uttryck för en sammanblandning mellan det juridiska och andra 

maktapparater, vilket jag tänker mig kan leda till antingen ett samspel och därmed effektivare 

maktutövning eller en mer jämn maktkamp än tidigare vilket kan resultera i en spretig 

maktutövning. 

 Jag ska nu till viss del vidareutveckla det parallella användandet av ”få” och 

”ska” som visade sig i samtyckesavsnittet. I SOU 1968:28 talas det om sterilisering som något 

som får genomföras efter tillstånd, en sorts ynnest: 

 
SOU 1968:28 ”I första stycket av förevarande paragraf har upptagits huvudbestämmelsen, att 
sterilisering eller annat ingrepp i könsorganen i syfte att vinna fastställelse enligt 1 § får företas 
endast efter särskilt tillstånd”102. 
 

Jämfört med något som man ska ha genomgått: 
 
”§ 1 För fastställelse som nu sagts fordras dessutom, [..] att han har undergått sterilisering [..]”103. 

 

Jag tolkar det som att den parallella användningen av ”få” och ”ska”, vilken även visades i 

avsnittet Samtycke, kan tolkas som ett sätt att försäkra sig om att det är ”rätt” kropp som 

begränsas. Det vill säga att staten måste ha fullkomlig kontroll över att det verkligen är ”rätt” 

kropp som fråntas sina reproduktionsmöjligheter. Detta så att det inte blir fel och nationen 

därmed går miste om ”rätt” sorts avkomma. I 1936 års SOU tycks man dock inte lika mån om 

att begränsa sig i sin steriliseringsiver utan vill istället utöka möjligheterna till sterilisering. 

Det främsta syftet med denna SOU är att reglera steriliseringar av rättskapabla personer vars 

reproduktion man vill förhindra104. I detta citat nämner man samhällsintresset: 

 

SOU 1936:46 ”Betänkande angående sterilisering”. ”[..]att det ej utgör något samhällsintresse 
att fysiskt och psykiskt undermåliga fortplanta sig”105. 

                                                 
100 Carabine, 2009, s 265 
101 Foucault, 1980, s 181 
102 SOU 1968:28, s 62-63 
103 SOU 1968:28, s 7 
104 SOU 1936:46, s 7, 18 
105 SOU 1936:46, s 8-9 
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Vidare påtalas att föreställningen om att steriliseringar av ärftligt sjuka människor inte 

medför en stark och hastig förbättring av mänskligheten106. Detta för dock inte med sig 

att steriliseringarna i dessa fall anses onödiga, tvärtom: 

 
”Även en till att börja med obetydlig och långsamt försiggående men successivt ökad förbättring 
är dock eftersträvansvärd och mycket viktig: under alla omständigheter kan en möjlig försämring 
av människomaterialet motverkas”107. 
 

Så även om effekterna inte är så goda som man önskar så är de ändå tillräckliga. 

Fortsättningsvis görs bedömningen att ett barn som föds under sådana omständigheter blir en 

livslång börda: 

 
”Lika påtaglig eller än påtagligare är vinsten i varje särskilt fall för det allmänna av att barn som 
under hela sitt liv skulle betunga staten och respektive kommun, ej sättas till världen”108. 

 

Vidare inser man att samhällets förbättrade möjligheter att ta hand om sina medborgare kan 

vara bra. Dock enbart när det gäller vissa medborgare, 

 
”..ty för många människor, vilkas förökning är nyttig och önskvärd, underlättas familjebildning 
och fostran av barn. [..] bildande av familj och födande av barn måste tvärtom ofta, när det ej 
gäller sinnesslöa och sinnessjuka, anses befogat och önskvärt”. ”Det är överhuvud icke något 
samhällsintresse att ett arvsbiologiskt fullgott människomaterial genom sterilisering avstänges från 
fortplantning”109 

 

Till följd av insikten om att samhället skulle kunna luras på ”fullgott människomaterial” 

upptäcks ett problem med icke-regleringen av rättskapabla:  

 
”till följd av att sterilisering av rättskapabla personer är oreglerad står å enda sidan möjlighet 
öppen att sterilisera personer, vilkas avstängande från fortplantning för all framtid icke från allmän 
synpunkt är befogat”110. 

 

En icke-reglering kan således leda till att det anses acceptabelt för gemene person att 

sterilisera sig vilket är något som man inte alls vill vara med om. Detta kan ställas i relation 

till det i SOU 1933:22 (”Förslag till lag om sterilisering av vissa sinnessjuka, sinnesslöa 

eller av annan rubbning av själsverksamheten lidande personer”) framställda argumentet 

att: 

 

                                                 
106 SOU 1936:46, s 14 
107 Ibid. 
108 SOU 1936:46, s 15 
109 SOU 1936:46, s 16 
110 SOU 1936:46, s 18 
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”sterilisering i vissa fall jämväl kan tänkas leda till ett helt annat resultat än det åsyftade, nämligen 
att samhället går miste om ur samhällelig synpunkt värdefulla individer;”111  

 

 Staten får således inte berövas en fullvärdig, ”rätt” sorts avkomma. Det är viktigt att det inte 

är fel kropp som kränks, en för staten viktig kropp. Istället förhindras dessa ”rätta” kroppar 

från att genomgå sterilisering: 

 
 ”Till en början ville styrelsen framhålla att en grupp syntes var a priori utesluten, nämligen de, 
som så att säga endast med hänsyn till egen bekvämlighet ville undandraga sig barnalstring”112.  
 

Med andra ord så får individen inte sterilisera sig för att denna själv vill utan enbart om 

staten vill. Vidare när det kommer till individens vilja så görs ett försök i 1929 års SOU att 

likställa denna med samhälleliga intressen.  

 
SOU 1929:14 ”Betänkande med förslag till steriliseringslag”. ”För de personer, vilka leva eller 
önska leva i äktenskap och vilka såsom bärare av ödesdigra arvsanlag tyngas av sannolikheten att 
fortplanta detta arv till sin barnkrets, bör det vara ett berättigat önskemål att bliva förskonade från 
ett sådant föräldraskap. Samhälleliga och individuella intressen gå här hand i hand”113. 

 

Jag ser det delvis som att det går att spåra 2007 års inskrivande av samtycke i diagnosen 

transsexualism till 1929 års ansvarsutkrävande av individen. Det vill säga att det i bägge 

fallen på något sätt handlar om individens egen önskan. Vidare blir här tydligt det som 

Foucault talar om, nämligen hur nationen får medborgare att se sig själva som en del av 

samhällskroppen114 och hur det därför blir relevant för individen att ta ansvar för att denna 

samhällskropp är välmående. Mestadels ligger dock betoningen på den börda för samhället 

som denna typ av reproduktion torde innebära: 

 

”I den mänskliga samlevnaden bliva dessa sjuka tärande och icke närande personer. Från 
samhällets synpunkt sett, måste det framstå som ett betydelsefullt önskemål att kunna förebygga 
födelsen av sådana individer”115.  
 

Även följande citat söker påvisa det samhälleliga intresse som ligger bakom steriliseringarna, 

man menar att individerna: 

 
”….äro att betrakta som sjuka och i biologiskt avseende mindervärdiga och beträffande vilka det 
ligger i samhällets intresse, att de uppträda i så litet antal som möjligt. Det nämnda 
samhällsintresset motiverar ett aktivt ingripande. Därvid kan man söka gå till roten och upphovet 

                                                 
111 SOU 1933:22, s 11 
112 SOU 1933:22, s 35 
113 SOU 1929:14, s 7-8 
114 Foucault, 1980, s 171-173 
115 SOU 1929:14, s 7 
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till det onda och med ingripandet helt utrensa de ifrågavarande sjukdomsanlagen ur 
befolkningen”116. 

 

Av intresse kan här vara att kastrering anses vara något av ett berövande, vilket man inte vill 

utsätta någon för såtillvida att denne inte är kriminell. Det ses som något allt för grovt att ta 

till i detta sammanhang. Man menade att kastrering åtföljdes av ”svåra kroppsliga symptom 

och det är heller icke ovanligt, att psykiska förändringar uppträda, som för individen kunna bli 

både långvariga och svåra”117. I SOU 2007:16 är det en annan typ av diskurs där förslaget om 

avskaffandet av kastreringslagen kan ses som att man inte vill förknippas med de tankegångar 

som hör till denna specifika lag, utan att det i denna SOU istället handlar om något helt annat. 

Jag ser det som att det skett en förfining, ett avancemang av diskussionen, på samma sätt som 

när det talas om samtycke. Det vill säga att det inte är något som uttryckligen anses behöva 

diskuteras eller förklaras längre, istället har det skett en internalisering, där medborgaren själv 

vill vara staten till lags och leva efter de regler som ställts upp kring reproduktion. Reglerna i 

sin tur är ett resultat av förtryckande (hetero)normativa, sexualiserade modeller.  

Jag ser det som att statens intresse av att begränsa obegripliga kroppar handlar 

om en rädsla för det sätt på vilket kropparna utgör ett hot mot den normativa nationella 

identiteten. Vidare så anser individen själv att vissa saker är självklara för att denna ska ha rätt 

att reproducera sig. Personen ifråga ska veta och vet när denna innehar ”fel” sorts kropp och 

att denna kropp därmed måste begränsas. Egentligen så förutsattes det även 1929 att vissa 

medborgare själva skulle förstå och anse att de var obegripliga kroppar i 

reproduktionssystemet. Dock har denna förståelse av den egna kroppen som obegriplig och 

olämplig 2007 skrivits in i en diagnos, vilket för tillfället på ett sätt omöjliggör motstånd. Å 

andra sidan tycks det även finnas möjligheter till förändring, då som Kroon visat att den 

medicinska diagnosen inte verkar vara oföränderlig utan snarare ett resultat av 

plastikkirurgiska möjligheter. I och med detta kanske det öppnas upp fler vägar till en 

förändrad syn på diagnosen transsexualism vilket i förlängningen förhoppningsvis kan leda 

till att det blir en icke-diagnos. Förhoppningsvis följer även en förändrad syn på 

patologiserade kroppar samt vad som får göras med dessa. Jag ser det produktiva i makten 

som hoppfullt såväl som skrämmande då det visar på att förändring är möjligt men att 

hittillsvarande utveckling visar på mer strategiska sätt att utöva kontroll. 

                                                 
116 SOU 1929:14, s 7 
117 SOU 1929:14, s 21 
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6. Slutsatser 
Jag tycker det är tydligt materialet igenom att det verkligen handlar om en kamp mellan olika 

diskurser. Trots detta tycks det finnas en kontinuitet i könandet av den patologiserade kroppen 

i förhållande till reproduktion. Jag anser att det lyser igenom en viss försiktighet kring vilka 

kroppar som ska steriliseras. Det finns en oro för om det verkligen är ”rätt” kropp som utsätts 

för ingreppet, det är viktigt att staten inte går miste om en värdefull kropp som i sin tur har 

rätt till samt möjlighet att producera en värdefull avkomma. Diskurserna som framträder i 

materialet har jag synliggjort med hjälp av mina teman: samtycke, kön samt kropp och nation. 

Jag har således kommit fram till att staten kontrollerar och begränsar vissa medborgares 

möjligheter till reproduktion genom att de med stöd i tvingande system som den 

heterosexuella matrisen bestämmer kroppar som obegripliga och patologiserade. De 

obegripliga kropparna anses inte helt mänskliga på grund av sin felaktiga genusmarkering, 

vilket leder till att det blir legitimt att ta ifrån innehavarna av dessa kroppar vissa rättigheter. 

Kropparna tycks utgöra ett hot mot en normerande nationell självbild och mot nationens 

”kvalitativa fortlevnad”. Förändringar i diskursen tycker jag mig se i synsättet kring hur man 

talar om samtycke, först som ett krav sedan hur detta samtycke arbetas bort och skrivs in i en 

diagnos. Jag anser att patologiseringen av kroppar då och nu på ett sätt följer ett slags 

genusmönster i den bemärkelsen att jag kan se likheter i att man patologiserar kroppar som 

upplevs utföra bristfälliga antaganden av genusidentitet. Vidare har statens biomaktsutövning 

effektiviserats genom att man tvingar medborgarna att identifiera sig med samhällskroppen 

och acceptera sitt öde. 

 Vad gäller denna undersöknings eventuella utveckling skulle det vara spännande 

att lägga på ett klassperspektiv. Som nämndes tidigare poängterar Foucault att biomakt utgjort 

ett viktigt led i kapitalismens utveckling118. Jag skulle gärna applicera klassrelaterade teorier 

på mitt material och då tillexempel marxistisk teori vilket skulle tillföra ytterligare en 

dimension. 

 

 

                                                 
118 Foucault, 1980, s 176 
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