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The aim of this study is to investigate similarities and differences in the arguments 
used in two debates about forced sterilization in Sweden.  
The first period stretches from 1922 up to 1941, the second from 2010 
onwards. In the first period, the empirical material consists of preparatory works 
and propositions. In the second, mainly articles are culsulted. I am using content 
analysis, and that has made it possible to identify divergencesand similarities in 
the material that I have focused upon.  
In the analysis of the empirical data, my theoretical framework has been social 
constructivism. Fundamentally, there are substantial similarities in the 
argumentation for and against forced sterilization.  
At the same time, the study makes clear how the two debates reflect the social 
development that ha occurred between the 20th and the 21st centuries. In the first 
period, social and economic arguments are central, whereas in the second the 
individual comes to the fore. 
 
Key words: Forced sterilization, historical development, individualism, social 
constructivism. 	  
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Förord 
 

Att skriva en uppsats är ingenting man gör i en handvändning, och skall inte heller 

vara det. Det är en process av toppar och dalar, en oerhört lärofylld sådan. Jag vill 

rikta ett tack till min handledare, Mats Hilte, för respons och iakttagelser i 

processen med denna uppsats. Sven Eric Liedmans synpunkter och tankar har 

varit till stor hjälp, tack. Därtill vill jag tacka Mathilda Hjorth Liedman för att hon 

trodde på mig och var ett ovärderligt stöd i arbetets slutfas, som utan henne hade 

blivit en oändligt mycket tyngre resa. Tack till Ingvar Hjorth för hjälp med layout 

och strukturering. Och inte minst vill jag tacka min sambo som har stått ut med 

mina sena kvällar, min irritation över sådant som har gått mig emot, och mitt 

tunnelseende under dessa månader.  
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1. Inledning 

 

Min bonusmorfar Ingemar dog 1997, 71 år gammal. Hade han levt idag hade en 

intervju med honom fått vara en utgångspunkt till detta arbete. När han, som barn, 

drabbades av en inflammation i hjärnan opererades han. I kölvattnet av 

operationen befarades det att hans framtid inte gav utsikt för ett fullgott faderskap, 

därför beslutades det att han skulle steriliseras.  

 

Ingemar var bara en av alla de människor som berövades förmågan att kunna få 

biologiska barn. Hans öde var inte av exceptionell karaktär, han hade otaliga 

medsystrar och bröder. Det ansågs vara berättigat att göra detta ingrepp, för att 

hans eventuella oförmåga att ta hand om ett barn skulle bli en merkostnad för 

samhället. Men hans öde blev för honom en livslång sorg, och då spelar det inte 

någon roll hur många som delar det ödet. 

 

På 1970-talet ansåg man att den lag, som hade gjort detta möjligt, var omodern 

och inte ett element som passade in i samhällssynen, människosynen och den 

rådande moralen. Sverige ville ligga i framkant, strax innan hade man till exempel 

fört in en lag som gav transexuella rätten till könsbyte, vilket var ett av de sätt på 

vilket man visade sin medvetenhet. Steriliseringslagen passade inte längre in och 

den reviderades. Några steriliseringar med tvångsgrunder var inte längre tillåtna.  

 

Det skulle ta relativt lång tid innan det började diskuteras och debatteras i 

samhället om huruvida man hade eliminerat steriliseringstvånget ur Sveriges 

lagar. För lagen som tillät könsbyte, hade ett element som ställde sterilisering som 

villkor för att ett könsbyte skulle beviljas. I mars 2012 beslutades det att lagen 

skulle revideras och tvånget skulle upphöra, men vägen dit har varit krokig. 

 

 



	   5	  

2. Problemformulering 

 

Denna studie tar sin utgångspunkt i de svenska debatterna kring steriliseringskrav. 

I början av 1900-talet startade en debatt om sterilisering, som en följd av tidigare 

samhällsförändringar, så som urbanisering och en utbredd emigration. Man ansåg 

att det var av vikt att avhjälpa samhället från kostnader som hade uppstått då 

individer, som tidigare kunnat fungera som till exempel hjon, blivit ett ansvar för 

samhället. Denna grupp av ekonomiskt krävande individer, som inte passade in i 

den rådande ramen för normalitet, hade man för avsikt att minska. En väg för att 

uppnå detta resultat, ansåg man vara sterilisering av svaga individer, för att 

förhindra fortplantning och därmed spridning av svaga gener, ett uttryck för social 

kontroll. 

 

Under 2000– talet har en debatt kring steriliseringskravet vid könsbyte förts på 

olika arenor i Sverige. Beslut om lagändring där kravet kommer att försvinna 

fattades i mars 2012, och kommer att genomföras i halvårsskiftet 2013. Under 

debattens gång har argumenten varit hårda från båda håll. Personer som önskar 

lagändring lyfter frågor kring människovärde, mänskliga rättigheter och tidigare 

skambelagda tvångssteriliseringar som ägde rum under 1900-talet. Personer som 

motsätter sig en lagändring använder argument med ett barnperspektiv som grund, 

där de lyfter de framtida barn som skulle kunna födas av en man som tidigare 

varit kvinna och som inte har steriliserats, en avvikelse som man menar skulle 

ligga till grund för utfrysning och psykiska problem hos barnet. Personer som 

menar att det är en ickefråga menar på debattörernas bristande förståelse för vad 

som faktiskt behöver lyftas och diskuteras. Och däremellan finns alla de som 

diskuterar begreppsanvändande och medicin. Är det tvångssterilisering eller finns 

det en valmöjlighet och olika vägar att gå? Är du en man om du har en livmoder, 

eller är du fortfarande kvinna? Fast med penis? Eller öppnar man för ett tredje kön 

som inte borde existera? Eller har vi fastnat i en könshysteri uppdelat i man och 

kvinna fast det redan finns fler? Och vem tänker på barnen? 

 

De två debatterna länkas samman, inte bara genom att de handlar om 

steriliseringar, utan också för att man i den senare har hänvisat till den tidigare. 
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Att man i den senare debatten gång på gång lyfter den tidigare som en 

jämförelsepunkt, öppnar för en fundering kring vilka likheter och skillnader som 

faktiskt föreligger, och hur stor del av debatterna som kan likställas efter så 

många år med samhällsförändringar. Genom att belysa debatten i sin kontext, 

öppnas det för en möjlighet att se samhällsförändringarna, så som moralen, syn på 

kollektivet, syn på individen.  

 

Som i många debatter handlar den senare debatten till stor del om tolkning, om en 

tolkning av omvärlden. I debatten är det viktigt att hävda rätt och fel, men när 

man studerar debatten blir istället argumenten och tankemönstren det som blir det 

intressanta. Onekligen dras ständigt paralleller till den lagstiftning som tillät 

tvångssterilisering under 1900-talet, både från de som argumenterar för en 

lagändring och de som argumenterar mot en sådan. De tycks vara lika rörande 

överens om att tvångssteriliseringarna, som utfördes på dessa grunder på 1900-

talet var moralvidriga, som de är oense om huruvida den rådande frågan är en 

avart på samma företeelse. Diskussionen har rört sig i ett spektrum av tvång 

kontra frivillighet, om det är frivilligt när det ställs som villkor för någonting 

annat, och hur frivilligt är det när valet omöjliggör ett liv som man själv anser är 

värdigt? 

 

 

2.1 Bakgrund 

 
1934 stiftades den första så kallade steriliseringslagen av Sveriges riksdag. 1941 

redigerades lagen som sedan var gällande till och med 1976, därefter har denna 

lag endast tillåtit sterilisering vid individens egen önskan (SOU 2000:20). Under 

perioden som denna lagen var gällande steriliserades närmare 63 000 personer. 

Hur många som genomfördes under tvång handlar till stor del om en 

definitionsfråga. I den utredning som genomfördes på uppdrag av regeringen, med 

Carl-Gustaf Andrén som ansvarig låter man klargöra att av steriliseringarna 

utgjorde 30 000 frivilliga steriliseringar, där frivilliga avses sterilisering på 

initiativ av patienten. 4 000 av de rapporterade steriliseringarna är inte 

klassificerade i avseende tvång och frivillighet. 24 000 genomfördes under, vad 
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man väljer att klassa som rent tvång, eller under tvångsliknande omständigheter. 

Som tvångsliknande omständigheter ses exempel sterilisering som villkor för 

utskrivning från anstalt eller abort. Knappt 6 000 steriliseringar klassificerar man 

som administrativt yttre tvång, som här definieras som genomförda steriliseringar 

beslutade av myndigheter utan att den enskildes åsikt lyfts (ibid.). 

 

Redan 1912 genomfördes den första kända (inkompletta) könskorrigerande 

operationen, detta skedde i Tyskland. 1949 började den amerikanska läkaren 

Harry Benjamin behandla transsexuella patienter med hormonterapi. 1972 

stiftades Lagen om fastställande av könstillhörighet i vissa fall. Denna lag var då 

den första i världen i sitt slag och därmed i framkant. Lagen om fastställande av 

könstillhörighet behandlar alltså frågan om huruvida en transsexuell, eller en 

intersexuell person, skall ha rätt till att ändra, eller fastställa, sin könsidentitet, 

både gällande den juridiska könstillhörigheten och gällande den rent biologiska 

könstillhörigheten. För att få genomgå ett könsbyte krävs att personen i fråga har 

fyllt 18 år, har undergått sterilisering eller av annan orsak saknar 

fortplantningsförmåga, är ogift och svensk medborgare. Dessa krav har fått 

motreaktioner i vår samtid och debatterna har resulterat i att regeringen i mars 

2012 beslutade sig för att lagen kommer att revideras och dessa krav kommer inte 

längre vara en del av lagen. (RFSL 2012) 

 

 

3. Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med denna studie är att undersöka likheter och skillnader i argumenten 

kring tvångssteriliseringar på 2010-talet och 1930- 40-talet, för att skapa en bild 

av vad som i den aktuella kontexten har värdesatts, det vill säga hur man i de olika 

tiderna rättfärdigat tvångssteriliseringar. 

 

• Hur har man sett på individens rättigheter och skyldigheter i 

steriliseringsdebatterna? 
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• Hur argumenterade man under 1900-talets första hälft kring 

tvångssterilisering? Fanns det återkommande argument? Vad stod i 

centrum för rättfärdigande av denna lag? 

• Hur har man argumenterat i den senare debatten kring tvångssterilisering? 

Har det funnits återkommande argument? Vad står i centrum i vår tids 

debatt för rättfärdigande av denna lag, eller en lagändring? 

 

 

4. Tidigare forskning 

 

När det gäller forskning på ämnet är det en betydande skillnad på vilken forskning 

som erbjuds när det gäller de olika debatterna. Jämförande studier har inte hunnit 

komma till än, i och med den senare debattens dagsfärska status är detta inte 

någonting som förvånar. Nedan kommer jag att presentera utvald forskning som 

jag har ansett varit relevant för denna studie. 

 

 

4.1 Oönskad i folkhemmet 
 

Gunnar Broberg och Mattias Tydén (1991) har gjort en omfattande undersökning 

rörande steriliseringslagarna som var gällande under 1900- talet. Politiska 

strömningar och olika auktoriteters påverkan står i fokus, parallellt med 

beslutsfattandet och dess påverkan. I min studie är Broberg och Tydén 

återkommande då de erhåller fakta som är av stor vikt, dessutom presenterat på ett 

tydligt sätt. Deras forskning är främst av redovisande karaktär där de redogör för 

vad som hände var, när och till viss del, varför (ibid.). 

 
För att skapa en förståelse för hur man tänkte, och varför, krävs det en förståelse 

kring hur de samhälleliga strömningarna såg ut och hade sett ut vid den här tiden. 

Vid tiden för att man började diskutera det som makarna Myrdal kom att kalla 

kris i befolkningsfrågan, var de samhälleliga förändringarna många: 
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industrialismen hade haft sin framfart, liksom emigrationen, och politiska 

förändringar i samhället skapade en osäkerhet och oro (Broberg & Tyden, 1991). 

 

4.1.1 Industrialismen 
I och med att stora delar av befolkningen flyttade till städerna, genom 

industrialismen, förändrades samhället drastiskt. Nu skulle fler människor få plats 

på mindre yta. Smittor spreds som löpeldar och renligheten blev en dygd. Där det 

tidigare varit självklart att de yngre generationerna tog hand om sina äldre och de 

äldre ofta tog hand om barnen, förflyttades nu ansvaret till samhället. Fler 

personer som inte längre kunde arbeta på grund av ålder och sjukdom behövde 

hjälp av staten vilket resulterade i en merkostnad för staten. Redan här var 

omstrukturering av samhället i rullning (ibid.).  

 

4.1.2 Emigration 
Emigrationen hade varit stor i Sverige och många av de friska och starka 

ungdomarna lämnade landet för att söka lyckan på andra platser. Dessa ungdomar 

skulle ha varit nästa generations arbetskraft och hållit samhället i fas. Nu blev det 

obalans i samhället. Den delen av befolkningen som man menade var en börda för 

samhället blev större rent procentuellt när friska och starka lämnade landet (ibid.). 

 

4.1.3 Rastänkandets framfart 
Redan på 1700-talet började Sveriges resa i rastänkandet. Sveriges finger i 

utvecklingen och användandet av rastänkandet har haft en stor betydelse; Carl von 

Linné ses i de flesta sammanhang som en frontfigur i uppkomsten av fenomenet, i 

och med att han var den som delade in allt levande i naturen i raser och arter, även 

människan. Detta gjorde han redan 1758. Uppdelningen skedde genom olika 

undersökningar där mått var en viktig faktor. Huvudets storlek och olika 

kroppsdelars proportioner var viktigt. Även kroppsform, hudfärg, och kroppsspråk 

registrerades. Rastänkandet växte sig starkt under kommande århundrade. Ett 

exempel på hur det hela tog sig uttryck är den kartläggande forskning som 

Svenska sällskapet för antropologi utförde i slutet av 1800-talet, på svenska 

folket. Kartläggningen genomfördes bland annat genom just mätning och 
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registrering av populationens mått. Man beaktade även intelligensen och hälsan 

hos folket när man kartlade (ibid.). 

 

4.1.4 Politiska strömningar 
I samband med industrialismens framfart, och därmed urbaniseringen, växte det 

fram politiska rörelser. Människor gick samman som arbetare för att bevaka sina 

rättigheter. Där det tidigare varit självförsörjning var nu människor utlämnade till 

större sammanhang, där man som individ blev ett kugghjul i maskineriet, man 

organiserade sig i fackförbund, Socialdemokratiska arbetarpartiet bildades 1889. 

Dessa samhälleliga strukturomvandlingar medförde oro och instabilitet, då nya 

problem, där lösningar inte hade hunnit arbetas fram, uppdagades (ibid.). 

 

 

4.2 Steriliseringar i folkhemmet 
 

1998 lade Maja Runcis fram en avhandling där hon studerat 1900-talets 

steriliseringsfråga utifrån ett könsperspektiv. Här har hon belyst skillnaden på hur 

mäns och kvinnors sexualitet användes som motiv för sterilisering. Hon har i sin 

studie lyft skillnaden i hur man normaliserade mäns sexualitet men lät kvinnors 

sexualitet ses som ett avvikande beteende då det gavs uttryck för en sådan. 

Kvinnlig sexualitet blev i sig ett skäl till sterilisering om denna utlevdes. Runcis 

lyfter upp hur kvinnor övertalades till sterilisering på grund av sin sexualitet, och 

hur detta grundade sig i den normbildning som var rådande för tiden. Runcis 

belyser detta och låter ifrågasätta synen på kvinnlig sexualitet (Runcis, 1998).  

 

 

4.3 Mellan tvång och frivillighet i 1074 

steriliseringsakter 1935–1975 
 

Mikael Eivergård och Lars-Eric Jönsson gjorde, i samband med SOU 2000:20, en 

studie på hur fördelningen mellan tvång och frivillighet såg ut under den period 

som 1935 års och 1941 års steriliseringslagar var gällande. Den primära källan i 
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studien utgörs av 1618 akter, där merparten är steriliseringsansökningar, men en 

del är abortansökningar som i praktiken innebar detsamma för individen. 

Rapporten består till stor del av statistik och visst problematiserande kring 

definitionen av tvång. (Eivergård & Jönsson, 2000) 

 

 

4.4 Vem får man vara i vårt samhälle? 
 

Rörande den senare debatten är forskningsutbudet, som ovan nämnt, svagt. Det 

finns dock studier som har gjorts med fokus på transexuellas situation och möjliga 

åtgärder. Ett exempel på detta är boken Vem får man vara i vårt samhälle? 

(Larsson et. al 2008) som är en kunskapssammanställning kring transsexuellas 

psykiska hälsa och situation. Larsson et. al har ett kapitel avsatt för möjliga 

förändringar för att förbättra situationen, där de lyfter lagstiftning som en del. 

Dock rör det sig om diskrimineringslagar med mera, och inte om den lag som den 

senare debatten har behandlat. Men det är av intresse att belysa hur man på olika 

plan har lyft och lyfter transexuellas situation och hur denna skulle kunna 

förbättras (ibid.). 

 

 

5. Metod och urval 
 

För att göra möjligt en jämförelse krävs ett material som visar på de olika synsätt 

som föreligger i debatten. Studier har genomförts, med den tidigare lagstiftningen 

som grund, dessa har resulterat i olika material som jag har tagit del av. Med hjälp 

av dessa har jag undersökt och tolkat de utredningar som har legat till grund för 

lagändringarna. Huvudkällorna är tre av Statens offentliga utredningar: SOU 

1929:14, SOU 1933:22 och SOU 1936:46. Dessa har jag med hjälp av Broberg 

och Tydéns bok Oönskade i folkhemmet (1991) och SOU 2000:20 tolkat och 

använt som grundmaterial för 1900-talets del i min undersökning. Gunnar 

Broberg ger en saklig och genomgående bild av hur samhällsutvecklingen och 

samhällsdebatten såg ut under den period som lagen var gällande. Han och hans 
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kollegor har studerat olika aktörer och sidor av frågan, och ger därför en grund 

som gör det lättare att förstå hur det såg ut och varför. Andrén ledde den utredning 

som gjords på uppdrag av regeringen, SOU 2000:20, där uppdraget var att bringa 

klarhet i vems ansvar det är för det som man senare har sett som ett övergrepp, då 

myndigheter med tvång fått människor att underkasta sig en sterilisering. När 

utredningen genomfördes gick utredarna bland annat igenom ett stort material av 

ansökningar som gjordes med lagen som grund. Siffror och information om dessa 

har jag därför tagit fasta på och lyft i mitt eget arbete. Till utredningen finns även 

bifogat olika dokument som på olika sätt delger information om ämnet, som har 

varit till stor hjälp. 
 

Informationen kring hur det såg ut på 1900-talet har jag ställt mot ett egeninsamlat 

material som är ämnat att spegla hur tankegångarna och grunderna till det rådande 

politiska hållningssättet ser ut. Detta material består av 18 skrivna, offentliga 

artiklar som varit inlägg i debatten. Sju stycken av dessa är ämne för att behålla 

steriliseringskravet, nio stycken är helt emot och två stycken rör sig däremellan. 

Att antalet blev just detta återkommer jag till. 

 

I urvalsprocessen var min första tanke att endast använda mig av riks- och 

storstadspress, så som Göteborgs-Posten, Dagens Nyheter, Sydsvenska Dagbladet 

och Aftonbladet. Detta visade sig dock vara svårt när det gäller det material som 

argumenterar mot en lagändring. Material finns att tillgå men är då i form av 

kortare notiser och insändare. Då detta inte uppfyllde de kriterier som jag avsett 

för materialet sökte jag material på internetbaserade debattsidor. Newsmill erbjöd 

ett antal debattinlägg som var seriösa och sakliga. Efter noga övervägande valde 

jag att använda detta som kompletterande material. Min tolkning till varför min 

primära idé om källa inte höll är för att debatten som förts mot en lagändring har 

varit av en mindre välkommen och inte tillägnats samma utrymme i den tryckta 

pressen som.  

 

Hela empirin till den senare debatten är publicerat, mellan 2010 och 2012. 

Anledningen till att jag har valt att hålla mig till denna tidsavgränsning är för att 

materialets kontext skall hålla samman och inte spreta för mycket. Det är även 
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med anledning att avhjälpa analysen, då det kan vara problematiskt att analysera 

sin samtid. 

 

Insamling av data som utgörs av artiklar är genomförd via databaser Retriver 

Research. Sökord som har använts är ”tvångssterilisering”, ”sterilisering”, 

”steriliseringskrav” och ”könsbyte”.  

 

Materialet är inte avsett att visa åsiktsfördelningen i debatten, utan ämne för att 

studera vilka argument som används och olika sätt på vilka de olika åsikterna har 

framhävts. Därför har det primära varit att få med så många olika argument och 

synsätt som möjligt, framför att visa på debattens form eller åsiktsfördelning. 

Antalet artiklar är resultatet av en värdering av, vad man i grounded theory kallar 

för teoretisk mättnad (Bryman, 2011). Det innebär att man låter materialets 

mängd bero på om man upplever att det tillför någonting att använda ett större 

material. När jag hade samlat och sökt artiklar, upptäckte jag snart att det inte gav 

mer information att insamla fler artiklar. Då satte jag stopp för insamlandet och lät 

materialet bero. 

 

På mitt empiriska material har jag genomfört en analys inspirerad av 

innehållsanalysen. Innehållsanalys är en form av analys där man söker efter 

underliggande teman och strömningar som sedan utgör grunden för analysen. 

Innehållsanalysen som sådan är svår att definiera då den ter sig olika beroende på 

vem som gör den. Hur själva analysen skall gå till erbjuds det inte några tydliga 

riktningar för. Innehållsanalysen erbjuder istället sätt att tänka kring materialet, så 

som att det är fruktbart att söka teman och strömningar i empirin. Genom att söka 

likartade teman, eller strömningar kan man tolka vad som binder empirin 

samman, och vad som gör att den grenar sig (Bryman, 2011). I denna studie har 

detta gjorts genom genom schema och kodning sökt teman och grupperingar som 

har relevans för min frågeställning. Utifrån dessa teman har jag strukturerat och 

gjort ytterligare kodning. Detta har sedan legat till grund för uppdelning i 

analysen. Genom att koda med två olika fokus har jag erhållit en djupare 

förståelse för mitt material.  
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Det finns ytterligare en adekvat fråga rörande empirin och tolkningen av denna: 

den tidigare debatten har forskning redan belyst och här finns ett större analytiskt 

material att tolka informationen utifrån. Den senare debatten har för visso varit 

föremål för viss forskning, men på grund av att den ligger närmare i tid är denna 

forskning inte på något sätt lika omfattande. Detta resulterar i att materialet från 

den senare debatten, inte erbjuder någon annans analyser att luta sig mot, men inte 

heller andras tolkningar att fastna vid. 

 

De texter som har utgjort empirin till denna studie har å ena sidan varit av helt 

olika karaktär, å andra sidan har de haft samma syfte: inte bara i form av att 

behandla likartade frågor utan också i form av att legitimera, eller icke legitimera 

den aktuella frågan. Den gemensamma diskursen är av socialpolitisk karaktär. 

Författaren, oavsett om det är en debattartikel, eller om det är ett förarbete, strävar 

efter att den som tar del av materialet ska tycka åt ett eller annat håll.  

 

5.1 Tillvägagångssätt 
 

Inledningsvis sökte jag olika typer av litteratur och artiklar som berörde ämnet för 

att skapa en djupare bild av fältet jag var på väg att ge mig in på. Därefter skapade 

jag en uppsatsplan där jag kunde specificera ämnet för min uppsats tydligare 

eftersom jag hade större inblick i ämnet i stort. När jag började söka material fann 

jag till en början snabbt det jag sökte gällande 2000-tal och kunde komma igång 

med koder och analysscheman relativt omgående. Men där jag från början hade 

för avsikt att få tag i artiklar från 30-talet stötte jag på större hinder än väntat och 

fick omvärdera materialvalet. Efter noga överväganden beslutade jag mig för att 

söka andra materialtyper som kunde skapa en tydlig bild av situationen under 30-

talet och utredningarna luslästes. Parallellt med dessa läste jag både Gunnar 

Brobergs bok Oönskade i folkhemmet (1991) och Andréns utredning från 2000. 

Dessa använde jag som en hjälp i tolkningen av det som gick att läsa ut i 

utredningarna från 30- och 40-talet. Som arbetsmaterial nyttjade jag mitt 

analysschema även för denna del av materialet.  

 

Med hjälp av ett analysschema inspirerat av Jönson (2010:26-27, 127) och Aspers 
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(2007:165) har jag analyserat och strukturerat materialet från vår samtid. I 

studerandet av debattartiklar kan man leta efter olika problemkomponenter som 

Jönson (2010:26-27) exemplifierar i karaktär, orsaker, konsekvenser och 

omfattning, historia och utveckling, lösningar, aktörer och illustrationer och 

exempel. Dessa kategorier inledde jag med att använda för att sortera upp mitt 

material och få en överblick. Jag använde Jönsons analysschema i inledande 

bearbetning av data, varför dessa ej genomlyser analysen i slutresultatet. Utifrån 

den sortering jag gjort av materialet letade jag efter likheter och skillnader. Jag 

sorterade därefter in argumenten i tre olika kategorier som återkommer i analysen: 

barn, integritet och tradition. Under dessa tre rubriker har jag låtit redovisa 

materialet från 2000-talet. I analysen följes detta av en del som berör tvång och 

frivillighet. Analysens sista stycke, med rubriken Att lösa eller skapa ett socialt 

problem, lyfter likheter och skillnader i ett vidare perspektiv. 

 

 

5.2 Tillförlitlighet och äkthet 
 

En studies värde bygger på, förutom ämnesvalets aktualitet, dess tillförlitlighet 

och äkthet. En studie som grundar sig i en kvalitativ metod är svår att mäta 

huruvida den är möjlig att göra om, då det är mjuka värden som man arbetar med. 

Detta gör dock att det är av större vikt att vara tydlig i studiens utformning och 

process (Bryman, 2011).  

 

Studien är självfallet beroende av sin kontext. Detta blir extra tydligt då studien 

tar sin utgångspunkt i att jämföra en tid som är historia med studiens samtid. Med 

tiden kommer andra forskare kunna studera samma fenomen ur en annan vinkel, 

där de erhåller andra förstålelser för det som har hänt, med hjälp av distansen till 

händelsernas centrum. Det är dock inte likställt med att studien saknar 

tillförlitlighet och äkthet (ibid.). 

 

Om en likvärdig studie genomförs är sannolikheten dock hög att samma mönster 

går att tyda. Dels utifrån vad tidigare forskning visat i ämnet för den tidigare 
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debatten av de båda som denna studie belyser, men också utifrån de samhälleliga 

kontexter som dessa rör sig i.  

 

Den metod med vilken studien är genomförd utger ett stort utrymme för den som 

genomför studien att färga av sig. Detta blir tydligt i vilka delar som väljs som 

viktiga att lyfta. Med tydlighet och medvetenhet anser jag att jag har gjort vad 

som står i min makt för att ge den som tar del av uppsatsen en förståelse för hur 

studien är gjord och utifrån det avgöra studiens värde.  

 

5.2.1 Förförståelse 
Den förförståelse som jag har för ämnet avspeglas, som ovan nämnt, i studien. Då 

den tidigare lagstiftningen påverkat personer i min nära omgivning utgör detta en 

svårighet att genomskåda vilken grad av objektivitet som jag har kunnat 

uppbringa. Den senare debatten har även den berört mig och jag har själv följt 

debatten med stort intresse.  

 

Sammanfattningsvis kan jag inte vara objektiv i studien. Även som läsare blir 

detta viktigt att komma ihåg. 

 

 

5.3 Etiska överväganden 
 

Materialet som utgör min empiri är av sådan karaktär att jag bedömer att etiska 

dilemman inte föreligger. Förarbeten och lagtexter erhåller inte grund till etiska 

problem, som utgörande av materialet. Stor del av empirin består av artiklar av 

olika slag, som är offentliga, och de som producerat dessa har redan låtit sina 

åsikter därmed bli offentliga. Det som kan anses vara känsligt är hur materialet 

används, och hur formuleringar och ordval granskas utifrån den kontext som 

föreligger detta arbete. Det kan hända att formuleringarna skulle ha varit 

annorlunda om de lyfts i denna kontext. Detta gäller allt material, men främst det 

som är av historisk karaktär, då jag, trotts medvetenhet och ärliga försök, aldrig 

kan lyfta det med en hundraprocentig förståelse för dess kontext. Jag påverkar och 

påverkas av min egen kontext. 
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Begreppsval och sätt att tala kring delar av denna företeelse kan anses känsligt för 

vissa berörda. Jag har efter noga övervägande valt att använda de begrepp, som 

nyttjas i den empiri jag valt. Detta för att hålla ett konsekvent språk och 

begreppsval, och för att hålla min text knyten till det som studeras. Om jag hade 

valt andra begrepp än de som empirin erbjuder hade det inte kunnat införliva 

samma tydlighet i det som jämförs.  

 

 

6. Teoretiska perspektiv 
 

Detta kapitel är ämnat att förklara det teoretiska perspektiv som ligger till grund 

för arbetet: socialkonstruktivism, samt att belysa några centrala begrepp som är 

del av perspektivet, och som har stor vikt i detta arbete: social kontroll, normalitet 

och avvikelse. 

 

 

6.1 Socialkonstruktivism 
 

I analysen av min empiri kommer ett socialkonstruktivistiskt perspektiv utgöra 

den teoretiska ramen. Jag kommer att använda detta perspektiv som en 

utgångspunkt och ram.  

 

Berger och Luckmann har spelat en stor roll i socialkonstruktivismens utveckling 

och användning (Hacking,1999). I boken Kunskapssociologi – Hur individen 

uppfattar och formar sin sociala verklighet (1966) belyser Berger och Luckmann 

hur människan formar sin kontext utifrån sin uppfattning om hur denna är, men 

även omvänt formar den sociala kontexten människan som befinner sig däri. Då 

utgångspunkten är att kunskapen fås genom språket utgör språket en 

kunskapskälla som inger makt. Språket utgör en källa till förändring (ibid.). 

 

Att använda denna teori som grund i analysen skapar ett utgångsläge, där både de 
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direkta ställningstagandena tas i beaktande men också de olika kontexterna som 

argumenten är förda i, vilket är av värde då dessa skiljer sig markant åt i de olika 

tiderna. Föränderligheten påbjuder en tolkning i den specifika kontexten, denna 

tolkning utgör en grund för jämförelse av de olika debatterna(ibid.). 

 

Genom att anlägga ett socialkonstruktivistiskt synsätt i analysen, öppnas det för 

möjlighet att skärskåda de, för debatten, samtida samhällsströmningarna som 

påverkat hur den sociala konstruktionen i det specifika fallet är uppbyggt. Det är 

av värde då syftet i första hand är att studera likheter och skillnader i argumenten. 

Det är på den grund som valet av teori vilar. 

 

 

6.1.1 Social kontroll, normalitet och avvikelse 
 

Social kontroll som begrepp återfinns i analysen. Social kontroll kopplas ofta till 

negativa företeelser. Sällan lyfts begreppet som en grund för någonting gott. Det 

är dock inte entydigt att social kontroll skulle vara någonting som är av negativ 

karaktär. Begreppet härstammar ur den amerikanska sociologin, där det togs i 

bruk ungefär vid förra sekelskiftet. Den sociala kontrollen handlar om makten att 

styra och kontrollera medborgarna i samhället. Men det är inte nödvändigtvis 

staten, som det officiella maktorganet, som innehar kontrollen, utan man använder 

även begreppet för att tala om samhället som helhet, som det som utför den 

sociala kontrollen. Den sociala kontrollen handlar till stor del om moral och social 

sammanhållning, vilket i sin tur springer ur Durkheims teorier om social reglering 

och solidaritet (Larsson & Engdahl, 2011).  

 

Ordet normalitet kommer från latinska norma vilket betyder vinkelmått eller 

måttstock. Man kan säga att normalitet, fritt översatt, betyder social regel, alltså 

det som man ”mäter” hur någonting är utifrån. Det som fyller kvoten för 

normalitet kan göra det på två olika grunder: det som är majoriteten av 

populationen är representanter för, eller det som ses som naturligt, genom naturen 

oss tillagt. Foucault använder sig av detta begrepp i ett sätt att förklara hur 

samhället skapar olika ramar för folket som utgör samhället. Statsapparaten är den 
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del som ytterst använder sig av normalitet i sitt styrande. Normalitet kan då 

användas i två riktningar. Genom att dela upp saker och ting i normalt och icke 

normalt, kan man förorda en viss typ av lag som förbjuder, förhindrar eller på 

annat sätt utesluter det som inte ses som normalt. På andra hållet kan man lagföra 

sådant som man inte vill skall existera i samhället och avnormalisera det genom 

lagen (Swärd & Starrin, 2009).  

 

Motsatsbegreppet som används till normalitet är avvikelse. Genom att utröna det 

ena finner man svar på det andra. Tillsammans med normaliteten påverkas 

avvikelsen av sin kontext och skiftar från en miljö till en annan. Det som är 

avvikande i ett samhälle, lyder inte inom de ramar för normer, som existerar i den 

specifika kontexten. Det avvikande kan i sig skapa ett socialt problem, om 

avvikandet är utbrett eller extra ordinärt. Men vid ett utbrett avvikande beteende 

kan detta likaså leda till att forma nya normer och en ny normalitet. (Berger & 

Luckmann, 2007) 

 

 

7. Begreppsförklaringar 
 

Här är några korta förklaringar på olika begrepp och förkortningar som 

förekommer i arbetet, men som inte nödvändigtvis är självklara för den som inte 

är insatt. 

 

MtF – person som fötts som man men lever som kvinna 

FtM – person som fötts som kvinna men lever som man 

Eugenik – handlar om att försöka förbättra människan genom biologisk förädling. 

Det finns positiv och negativ eugenik. Positiv eugenik handlar om att öka positiva 

arvsanlag i en befolkning, och negativ eugenik handlar om att minska negativa 

arvsanlag i befolkning, steriliseringslagen är ett exempel i leden av försök till det 

senare. Arvshygien eller Rashygien är andra begrepp som hör samman med 

eugenik, det som skiljer dem åt är främst när och i vilka sammanhang de har 

använts (NE 2012). Anledningen är att begreppen har fått olika laddningar, till 
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exempel användes inte rashygien i någon vidare utsträckning efter andra 

världskriget (Broberg & Tydén 1991).  

 

 

8. Analys 
 

I detta kapitel återfinns den analys som jag har gjort av det material som 

utgjort empirin för studien. Det första avsnittet berör de två 

grundläggande fokus som jag har funnit intressanta i mitt arbete: 

samhällsfokus och individfokus. Materialet bjuder på tydliga skillnader 

i vad som är viktigast, individen eller samhället. De senare avsnitten 

bygger sedan vidare på detta utifrån olika teman.  

 

8.1	  Samhälleliga	  vinster,	  eller	  individens	  intresse?	  
	  
I den första av statens offentliga utredningar kring sterilisering, tryckte man starkt 

på den sociala och ekonomiska situationen. Ärftlighetsläran bidrog, men inte som 

en grundande faktor. Senare växte dock betydelsen av ärftlighet, och detta syns 

tydligare i de senare utredningarna (Broberg & Tydén, 1991). Bergendahl hävdar i 

sin utredning att samhälleliga utgifter har stigit för individer som han kallar 

mindervärda. Han menar också att sterilisering av dessa personer skall sänka den 

siffran bland senare generationer, och att man på så sätt skall kunna sänka 

kostnaderna (SOU 1933:22).  

	  
Uppenbarligen måste en var, som lever i ett ordnat samhälle, 

underkasta sig de inskränkningar i sin personliga frihet, som äro 

nödvändiga för det helas bästa. 

(SOU 1929:14, s. 40) 

	  
På 1900-talet var befolkningsfrågan en fråga om en situation som ansågs gå stick i 

stäv med samhällsutvecklingen och rådande normer. Det var en samhällskris som 

lades stor vikt vid att lösa. I sin samtid såg man problematiken som någonting 

som var primärt att låta staten ta i tu med. Hela samhället blev lidande av 
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situationen och det gjorde att hela samhället låg i fokus, framför den enskilda 

individen.  

	  

Vid jämförande och studerande av debatten framgår det tydligt hur skillnaden i 

samhällets värdegrunder påverkar debatten och samhällsutvecklingen. Under 

1900-talets första hälft är de viktigaste argumenten samhällsintresset. Både på det 

sociala planet, men också på det ekonomiska planet. Fokus ligger på den stora 

massan. De som lyfts som argument mot steriliseringslagstiftningen är i stora drag 

hur man skall genomföra steriliseringar och på vilka grunder, och vem som skall 

fatta vilket beslut. I vår samtid återfinns istället ett tydligt individfokus.  

 

Om	  det	  vore	  förenat	  med	  stora	  medicinska	  risker	  att	  behålla	  

äggstockar	  och	  livmoder	  -‐	  vilket	  erfarenheten	  inte	  tyder	  på	  -‐	  

borde	  läkarna	  givetvis	  avråda	  patienten.	  Men	  en	  informerad	  

patient	  ska	  ha	  rätt	  att	  säga	  nej	  till	  kirurgiska	  ingrepp!	  

(Haldesten,	  2012) 

 

Debatten rör sig på ett plan där individen är det viktiga. Slitningarna återfinns i 

frågan om vilken individ som är av störst intresse i sammanhanget, personen som 

vill byta kön, dennes eventuella framtida barn eller den person som har svårt att 

förlika sig med att till exempel en man behållit sina kvinnliga fortplantningsorgan 

efter ett könsbyte. 

 
I sammanhanget är det av vikt att lyfta att debatterna, som på sitt sätt är helt olika 

varandra, samtidigt har flera gemensamma nämnare.	  Förutom att de båda 

behandlar sterilisering i lagstiftning, berör de båda sammanhangen en situation 

där man talar om grupper i samhället, som utifrån samhällets struktur och 

sammanhang, är svaga grupper. Debatterna ger uttryck för samhällets sätt att 

förmedla vad som är tillåtet och inte tillåtet i den aktuella kontexten. Det som 

återspeglas i den tidigare debatten, visar hur man på 1930- 40- talet lät göra 

gällande, att den som inte själv kunde försörja sig och de sina inte var önskad i 

samhället. Om man trots allt hade fötts in i denna värld så var det bäst att man inte 

förde sin oduglighet vidare till senare generationer. Normaliteten byggde på att 
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vara arbetsför, självständig och förstå sin plats i samhället.  I den senare debatten 

synliggörs ett annat fokus för normalitet, könsgränserna utgör normaliteten och är 

den grund på vilken samhället vilar. En person som behåller sina 

fortplantningsorgan vid könsbyte utmanar det som anses vara ett normalt kön. 

Klara grupper, två sådana, är det som är normalt. Det som går utanför blir ämne 

för diskussion om huruvida dessa är acceptabla, eller ej.	  Genom debatt och 

lagstiftning gör samhället ärliga försök att upprätthålla social kontroll, på 

bekostnad av enskilda individers mående och leverne.	  

	  

Att man i vår samtid inte lyfter samhällets vinster och förluster i första rummet, 

men att man på 1900-talets första hälft gjorde så har också sin förklaring i att vår 

samtida steriliseringslag inte berör samhällets population i stort. Gruppen som 

utsätts är betydligt mindre. Att åberopa samhällets vinster blir då ofruktbara 

argument. Detta till trotts ligger ekonomiska aspekter under ytan. 

	  

	  

8.2	  Ett	  steriliseringsoffers	  värde	  
	  

Vägen till den lagstiftning, som togs i bruk 1 januari 1935, kantades av rasbiologi 

och en önskan om att skydda befolkningen och samhället mot ekonomiskt 

krävande individer och en sämre så kallad arvshygien. Främst stod dock de 

sociala och ekonomiska aspekterna, ärftlighetsläran hade ett finger med i spelet 

men var till en början osäker och man valde därför inledningsvis att luta 

argumentationen mot den ekonomiska, sociala och samhälleliga vinsten som man 

menade att man skulle göra genom ett steriliseringsprogram. (Broberg & Tydén, 

1991) 

	  
Med en grund i flera samhälleliga förändringar, såsom urbanisering, emigration 

och politiska förändringar, växte sig frågan om hur man skulle säkra den bristande 

kvaliteten i befolkningen, som man ansåg var ett växande samhällsproblem. Där 

individer inte själva förstod att ta de korrekta besluten kring vilka gener som var 

dugliga nog att föra vidare, fick staten sätta ner foten och hjälpa dessa ansvarslösa 

på traven. Med den rådande moralen fanns det ytterst få saker som sa emot att det 



	   23	  

var ett brukbart sätt att sterilisera människor, och invändningarna återfanns i hur 

beslutsgången skulle se ut i frågan. 

	  
Genom att i tillräcklig utsträckning sterilisera bärarna av dessa 

mindervärdiga anlag skulle man uppnå att de mindervärdigas 

procentuella andel av folkstocken i kommande generationer komme 

att minskas. En sådan minskning framstår såsom särskilt önskvärd i 

vår tid med hänsyn till att samhället i allt större utsträckning funnit 

sig böra själv sörja för de mindervärdigas vård, i följd varav 

samhällets utgifter för sådant ändamål kommit att ökas i 

utomordentlig grad.  

(SOU 1933:22, s.11)  

	  
Vikten av den sociala kontrollen genomlyser argumenten. Att utplåna det 

avvikande i populationen för att upprätthålla standarden sågs som nödvändigt. 

Återigen fanns öppning för att staten skulle ges möjlighet att ta ansvar, när den 

enskilde inte tog de beslut man ansåg nödvändiga. Kompetenta medborgare såg 

som garanten för ett fungerande samhälle. Ur ett socialkonstruktivistiskt 

perspektiv är tanken om upprätthållandet av den kompetenta medborgaren skapad 

i den kontext som den nyttjas i. Detta innebär att det som i den här tiden ansågs 

vara ett brukbart sätt, inte stämmer med vår tids kontext, där en annan tanke är 

rådande. 

	  
Om frivillighetsprincipen således bör upprätthållas, synes densamma 

emellertid icke bör utsträckas så långt att den skulle utesluta att 

sterilisering verkställes i sådana fall, då den som ifrågasättes skola 

undergå sterilisering lider av sådan rubbning av förstånds- eller 

viljeverksamhet (själsverksamheten), att han icke kan avgiva ett i 

rättslig mening giltigt samtycke till sterilisering. 

(SOU 1933:22, s. 65) 

 

I Bergendahls utredning framgår att samhällets intresse är av större vikt än 

någonsin den personliga integriteten. Han menade att rättsinkapabla skulle 

steriliseras om grunder fanns i det eugeniska eller sociala. Han var även noga med 
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att lämna öppet för sterilisering av rättsinkapabla även om samtycke inte skulle 

vara möjligt att frambringa (SOU 1933:22). 

 

8.2.1 Manligt, kvinnligt, mänskligt? 
I vår samtidsdebatt är fokuset, som ovan nämnt, på individbasis och frågan 

handlar om vilken individ som är av störst vikt att skydda. För att legitimera en 

lagstiftning som handlar om individens kropp, ses det som ett socialt problem i att 

rubba en tanke om en traditionell könsuppdelning. Genom att tillåta ett byte av 

könstillhörighet utan att sterilisering föreligger, skulle det innebära, menar vissa, 

att vi fick ett tredje kön som ställer den allmänna uppfattningen på ända.  

	  

Det argument som tycks ha varit det mest slagkraftiga, som fått till stånd en 

lagändring, rör integriteten. Det menas att det är ställt mot de mänskliga 

rättigheterna att ställa ett krav på sterilisering vid könsbyte.  

 

Lagen	  bygger	  på	  det	  äckel	  många	  känner	  när	  det	  är	  alltför	  

otydligt	  vem	  som	  är	  man	  och	  vem	  som	  är	  kvinna.	  Transsexuella	  

tvingas	  in	  i	  könsmallar	  som	  kanske	  inte	  stämmer	  överens	  med	  

hur	  de	  uppfattar	  sig	  själva.	  Långtifrån	  alla	  som	  juridiskt	  ändrar	  

sitt	  kön	  väljer	  att	  korrigera	  sina	  könsorgan.	  Särskilt	  inte	  männen	  

som	  fötts	  som	  kvinnor,	  eftersom	  kirurgin	  fortfarande	  inte	  har	  

lyckats	  åstadkomma	  en	  välfungerande	  penis.	  Att	  staten	  kräver	  

att	  få	  skära	  av	  dessa	  människors	  äggledare	  är	  motbjudande,	  

makabert	  och	  absurt.	  

(Forssberg,	  2012) 

 

Man resonerar att det inte finns någon som kan sätta sig över och tvinga en annan 

människa till ett ingrepp av den kalibern som resulterar i ett icke återkallerligt 

tillstånd.  

	  

Debatten kring steriliseringskravet hyser främst två läger: för lagändring eller 

emot lagändring. I den senare gruppen är det flera debattörer som framhäver de 

traditionella könen, och menar att en man skall vara en man och en kvinna vara en 
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kvinna. Att inte kräva sterilisering skulle då ”öppna för ett tredje kön” (Sacrédius, 

2012). Ett tredje kön, menas det, skulle rubba den allmänna ordningen och är 

därför inte försvarbart.  

	  

Är det så att allt i grunden i steriliseringsfrågan handlar om att öppna 

för halva könsbyten, en kvinna som blivit en man, men behållit sin 

livmoder och därmed förmåga att fortsatt kunna föda barn. Så öppnar 

ett halvt könsbyte det vissa längtar efter att människan ska skapa: ett 

tredje kön i form av den gravide ”mannen”. 

Lennart Sacrédeus, SvD, 13/1-2012 

	  

Ovanstående citat är ett exempel på hur man använder tradition som ett argument. 

Artikeln är skriven med fokus på hur Kristdemokraternas ställningstagande i 

frågan är till gagn för samhället. Kristdemokraterna var det parti som längst höll 

fast vid den dittills rådande lagstiftningen. I artikeln som nyss citerades lyfter 

Sacrédeus, som här företräder Kristdemokraterna, att det är oetiskt att skapa ett 

tredje kön, vilket han menar blir kontentan av att göra ett könsbyte utan 

sterilisering (ibid.). Det som ses som det normala är de två traditionella könen och 

vid en lagändring riskerar man att sudda ut de tydliga gränserna, och öppna för att 

det som avviker skall ta större plats i samhället. Att fasthålla vid lagstiftningen 

fyller sin funktion av kontroll på könsuppdelningen. Det som avviker från den 

rådande normen med två könskategorier är oönskat. Könen är dessutom avhängda 

på den fysiska utformningen i kombination med den juridiska könstillhörigheten. 

Tydligt framställs slitningar i uppfattningen om vad kön är. Sacrédeus, och flera 

med honom, fokuserar på det biologiska könet, och dess utformning, tillika dess 

egenskaper och förmåga till att bistå mänsklighetens fortplantning. Hans 

motståndare lyfter in hans argument i ljuset av en uppfattning om att kön inte har 

med underlivet att göra och låter belysa argumenten med att hävda motståndarens 

fixering vid andra människors underliv. Poängen i att belysa argumenten på detta 

vis är delvis att underminera motståndarens trovärdighet men också att påtala att 

kön är en social konstruktion. Utifrån ett socialkonstruktivistiskt perspektiv är 

dock denna sanning, kring könens varande, formad av de som befinner sig i 

kontexten. Så som samhället kollektivt väljer att se könen, kommer även könen att 

se ut.  
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8.2.2	  Besudla	  icke	  Guds	  skapelse	  
Den kristna tron genomsyrar delar av debatten. Argumenten speglar en mening 

om att Gud har skapat mannen och kvinnan och så bör det vara. Dessa argument 

används både mot en ändring i lagen, men också mot könsbyte över huvud taget. 

Tolkningen av kristendomen följer de konservativa traditionerna i samhället. Att 

omvärdera synen på religionen, och därigenom synen på könen, är ovälkommet. 

Utifrån en tanke om kön som en social konstruktion skulle dessa argument vara 

ofruktbara, vilket tyder på att en sådan tanke inte utgör grunden för dessa 

argument. 

	  

Ett könsbyte handlar om ett synnerligen stort beslut, ett oåterkalleligt 

ingrepp och inte något som äger rum på försök eller halvhjärtat. I så 

fall tillåts det inte. 

Lennart Sacrédeus, 2012 

	  

För att genomgå ett könsbyte krävs en grundlig utredning för att reda ut om 

önskan ligger i en verklig upplevd känsla av att existera i fel kön. Ett väl använt 

argument är därför att om man nu så innerligt vill byta kön skall det också vara ett 

fullständigt byte till det andra könet. Som FtM innebär det då att inte ha en 

livmoder eller andra könsdelar kvar, för det saknar en ”man”. David Eberhard 

lyfte just denna fråga och lät där förstå att en sterilisering med någon form av 

tvång inte är möjligt att argumentera för men att steriliseringskravet inte är 

orimligt. Han hävdar att man inte får genomgå ett könsbyte om man inte verkligen 

är transexuell, och vill man behålla sina tidigare könsdelar och därigenom sin 

fortplantningsförmåga är det inte en transsexuell person som vi har att göra med. 

Och då har vi löst problemet eftersom personen inte får genomgå ett könsbyte 

(Eberhard, 2012). Återigen landar argumenten i en föreställning om hur ett kön 

skall se ut och verka i samhället.  

 

8.2.3 Mänskliga rättigheter? 
I de flesta inlägg i debatten där man lyfter behovet av en lagändring belyser man 

också det faktum att flera instanser inom både EU och FN har påvisat att det 

strider mot de mänskliga rättigheterna att kräva ett ingrep, såsom sterilisering, för 
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att en person skall få igenom ett könsbyte (bl a Haldesten 2012, Lindberg, 2012 

och Dalsbo 2012). Utifrån detta lyfter man att en förändring i lagen är någonting 

som skall ske skyndsamt, för att lagen drabbar människor så länge den består, en 

lag som utifrån resonemanget strider mot de mänskliga rättigheterna (Dalsbo 

2012).  

 

Steriliseringstvånget	  strider	  uppenbarligen	  mot	  mänskliga	  

rättigheter.	  Det	  är	  ingen	  teknisk	  fråga	  som	  kan	  vänta	  på	  

utredning.	  Så	  länge	  steriliseringskravet	  står	  inskrivet	  i	  

lagtexterna	  kommer	  människor	  att	  drabbas.	  Det	  är	  således	  

angeläget	  att	  en	  lagändring	  sker	  skyndsamt.	  

(Dalsbro,	  2012) 

 

Mänskliga rättigheter är en samhällsgrundande förutsättning enligt våra normer. 

Dessa är framtagna för att skydda och bevaka individens väl och ve. Det anses 

vara av värde att skydda de som avviker då dessa inte skall bli offer för den 

sociala kontrollen. 

	  

En annan del av integritetsargumenten handlar om transsexuella som 

minoritetsgrupp. Att transsexuella är en utsatt minoritetsgrupp är även något som 

bekräftas i tidigare forskning av Larsson et al. (2008). I debatten lyfts det utifrån 

några olika perspektiv: Det ena är att man har låtit ett beslut om lagändring dröja 

för att gruppen som drabbas trots allt är i sådan minoritet att politiska spel kan få 

spela ut den. Genom att övriga regeringspartier låter Kristdemokraterna hålla kvar 

frågan, menar man, håller man sina regeringsvänner i Kristdemokraterna nöjda 

(Forssberg, 2012). Man har även låtit lyfta att dröjsmålet har berott på att, inte 

minst Kristdemokraterna, har sett gruppen som sjuk, och därför en anledning till 

särbehandling (Swedin, 2012). Denna särbehandling legitimeras av att gruppen 

ses som avvikande, samtidigt motsäger en sådan legitimering samhällets rådande 

moral. 

	  

Maria Hanson Nielsen uttalade sig i en artikel i Dagens Nyheter om att gruppens 

minoritetsställning gör riskerna för kränkningar större. 
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Den	  transexuella	  som	  inte	  vill	  låta	  sterilisera	  sig	  blir	  kränkt	  varje	  

gång	  han	  eller	  hon	  måste	  ha	  kontakt	  med	  vården	  eller	  

myndigheter.	  Att	  ständigt	  behöva	  påpeka	  att	  man	  faktiskt	  tillhör	  

ett	  annat	  kön	  än	  det	  som	  framgår	  av	  körkort	  och	  

identitetshandlingar	  är	  psykiskt	  påfrestande,	  

Dagens	  Nyheter	  2012	  

	  

Dessa kränkningar grundar sig i att det i samhället läggs stor vikt vid 

kategorisering av kön. Vilken är, som exempel, den första frågan som nyblivna 

föräldrar får? I debatten har det även lyfts fram att det är en kränkning i sig, att 

samhället medvetet försvårar en beslutsprocess som redan är svår nog. Genom att 

kräva sterilisering för att tillåta könsbyte tvingar man den berörda personen att 

välja om denne vill kunna få barn, eller om könstillhörigheten väger tyngre 

(Haldesten, 2012). Skall man, genom sterilisering, beröva människor möjligheten 

att någonsin kunna ställas frågan om sitt nyfödda barn? 

	  

De	  båda	  tiderna	  länkas	  åter	  samman:	  grupperna	  som	  drabbas	  av	  

tvångssteriliseringar	  är	  inte	  de	  samma,	  men	  har	  många	  gemensamma	  

nämnare.	  Det	  rör	  sig	  om	  grupper	  som	  är	  svaga	  och	  	  

	  

	  

8.3	  Tvånget	  och	  frivilligheten	  
 

Det har under debattens gång uppstått en hel del konflikter kring begrepp och 

benämningar. Ett uttryck för detta lyftes i Dagens Nyheters artikel om bland annat 

Maria Hansson Nielsen som påtalade att det, när det gäller den juridiska 

ändringen, inte handlar om något könsbyte utan om att man begär att få tillhöra 

det kön man har (Dagens Nyheter 2012). Återigen är vi tillbaka i definitionen av 

kön. 

	  

Om tvång avser frånvaro av frivillighet öppnas för en rent filosofisk frågeställning 

kring just detta, för när är någonting 100% frivilligt? Utifrån ett 

socialkonstruktivistiskt perspektiv kan ett svar bli att det inte finns en sådan 
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verklighet. Oavsett vad man väljer i de till synes fria valen har man påverkats till 

att välja det som man väljer. Nationalencyklopedin definierar ordet frivillighet 

som ”det att göra något av fri vilja” (NE 2012).  

	  

Min utgångspunkt och tolkning blir att 100 % frivillighet inte kan existera då vi 

ständigt påverkas. Tvånget i sin tur existerar därför i allt. Då återstår en tolkning 

av vad som är acceptabelt och obetydligt tvång och vad som är oacceptabelt och 

betydande tvång. På denna skala rör man sig i debatten och i den senare debatten 

har det varit viktigt att definiera vilken nivå av tvång som det rör sig om. 

I uppkomsten av lagen, som trädde i kraft den 1 januari 1935, spelade även 

makarna Myrdal en viktig roll (Broberg & Tydén, 1991). Alva & Gunnar Myrdal 

kom år 1934 ut med boken Kris i befolkningsfrågan. De trycker på de sociala 

problem som är resultatet av bland annat emigration, immigration och städernas f-

ramväxt. De slog på stora trumman och menade att en 1/10 eller kanske till och 

med så mycket som 1/5 av befolkningen hotades av utslagning om samhället inte 

satte stopp för den utveckling som stod för dörren i det svenska samhället (Myrdal 

& Myrdal, 1997, org. 1934). Makarna Myrdals tankar och slutsatser speglar den 

upplevda faran med att människor själva skulle avgöra hur de skulle leva och med 

vem. I dag ser vi på makarna Myrdals arbete som svårbegripligt då det bygger på 

en människosyn, som inte är förenlig med dagens. 

	  

Att det rörde sig om att lagstifta om tvångssterilisering hymlades det inte med på 

1920-40- talen. Det argumenteras det för öppet i de förarbeten som förelåg 

lagstiftningarna. Resonemang som i sin tid legitimerar ett sådant ingrepp är 

samhällets vinning. Den enskilde är, inte oviktig, men inte tillräkligt viktig för att 

dess intresse skall ställas i första rummet. Tvång i form av att fysiskt hålla en 

person och göra ingreppet tilläts inte. Tvång i denna form var inte förenligt med 

moralen, med det som grund menade man att det rörde sig om frivillighet. Dock 

praktiserades tvång på så sätt att sterilisering ställdes som ultimatum i olika 

sammanhang. 

 

När man i efterhand har granskat händelserna i steriliseringslagens fotspår har 

man kunnat konstatera den markanta skillnaden i mellan antalet män och kvinnor 

som utsattes för steriliseringen. Rent medicinskt är en sterilisering av en man ett 
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enklare ingrepp då detta inte är en operation inne i buken vilket det rör sig om när 

det gäller kvinnlig sterilisering. Denna vetskap till trots är antalet steriliserade 

kvinnor en betydande andel fler än männen. En av anledningarna till detta kan 

man återfinna i det faktum att kvinnor som ansökte om abort i de flesta fall fick 

detta beviljat på villkoret att sterilisering genomfördes, för att man inte skulle 

hamna i samma situation igen. Man motiverade detta med att man på så sätt fick 

kvinnan i fråga att verkligen tänka igenom sitt beslut (Broberg & Tydén 1991). 

	  

Tvångssteriliseringar	  är	  avskyvärt,	  men	  det	  är	  fel	  att	  beteckna	  

den	  praxis	  som	  hittills	  bedrivits	  i	  samband	  med	  könsbyte	  på	  så	  

sätt,	  när	  det	  i	  själva	  verket	  i	  de	  allra	  flesta	  fall	  handlat	  om	  ett	  

planerat	  frivilligt	  ingrepp	  i	  processen	  att	  med	  behandlande	  

åtgärder	  få	  en	  person	  av	  ett	  kön	  att	  så	  mycket	  som	  möjligt	  

efterlikna	  det	  andra.	  /…/	  	  Vill	  man	  under	  nuvarande	  lag	  behålla	  

möjligheten	  att	  föda	  barn	  avstår	  man	  från	  att	  definiera	  om	  sitt	  

juridiska	  kön,	  så	  enkelt	  är	  det.	  Med	  bästa	  vilja	  i	  världen	  kan	  man	  

inte	  kalla	  det	  tvångssterilisering.	  

(Malmgren,	  2012) 

 

Det menas att steriliseringskravet i vår samtid inte är att likställa med 

tvångssterilisering, då bland andra Malmgren (ibid.) hävdar att det finns ett val. 

Av de 63 000 personerna som steriliserades under tidsperioden 1935-1975 

beräknas ungefär 25 procent har steriliserats då detta ställts som villkor för 

någonting annat. Exempel på detta är att tillåtas genomföra en abort, komma ut 

från en anstalt eller tillåtas giftermål. Vid könsbyte har du liknande val; behåll det 

kön du har i dagsläget och därmed förmågan till fortplantning, eller byt kön och 

förlora denna förmåga. Utifrån detta perspektiv ser jag tvånget som uppenbart. 

	  

	  

8.4	  Krävande	  barn	  eller	  barnets	  krav?	  
 

För tiden av de första steriliseringslagarna präglades samhället av en tanke om att 

människan hade ett stort ansvar för vilka barn hon satte till världen. Vad man själv 
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hade för ambitioner och önskningar var inte av sådan vikt att detta självt kunde stå 

till grund för att man förde sina gener vidare. Man ålade människorna ansvar 

genom att uppmana till eftertänksamhet.  

	  

Den första frågan man har att göra sig innan man ingår äktenskap är 

icke: vilka personliga fördelar kan jag vinna därav? utan denna: är 

jag så beskaffad att det är till gagn, eller åtminstone inte till skada för 

mänskligheten, att fler individer med mina egenskaper kommer till 

världen? 

(Hultkrantz, 1922:12, s. 130) 

 

I citatet går att utläsa den människosyn som var rådande vid tiden, den enskilda 

människan hölls ansvarig för att hålla samhällets kostnader nere, och det som 

hölls för avvikande var ovälkommet. Då Hultkrantz var en auktoritet, ger även 

hans uttalande möjlighet att tolka detta som ett uttryck för socialt rådande normer. 

Med vår tids ögon kan detta synsätt upplevas som exkluderande och en 

uppmaning som ställer ett omöjligt dilemma – vem är beskaffad på ett sådant sätt 

att hen kan avgöra vem som skall få föra sina anlag vidare? 

	  

På tidigt 1900-talet verkade man för förhindra att tveksamma arvsanlag fördes 

vidare till senare generationer, och att barn föddes in i levnadsförhållanden som 

var ogynnsamma och därmed kunde skapa problem för samhället. Grunden till 

dåvarande steriliseringslag återfanns i en vision om att säkra samhällets 

fortbestånd, barn skulle inte härstamma från ”fel” föräldrar och då riskera att 

själva vara ”fel” eller ta skada av sin miljö. Grunden till nutida krav om 

sterilisering finns bland annat i en föreställning om att barn kan ta skada av att 

vara kommen ur sin fars ägg eller sin mors spermier. 

	  

När barn på grund av föräldrarnas eller den ena föräldrapartens 

undermålighet skulle komma att växa upp i en ogynnsam miljö och 

ej erhålla nödvändig vård och fostran för att utvecklas till dugliga 

samhällsmedlemmar, är åtminstone i vissa fall och under vissa 

förutsättningar lyckligare att barn ej födas. 

(SOU 1936:46, s. 14) 
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I befolkningskommissionens resonemang syntes ytterst lite av att det skulle kunna 

föreligga en konflikt mellan den enskildes integritet och samhällets fordran. Den 

samhälleliga vinsten gjorde annat ointressant. Argumenten ligger på en 

samhällsnivå, vilket är tydligt när man belyser synen på den individ som skulle 

kunna bli ämne för sterilisering, men även när man talar om de barn som man 

menade hade det bättre som ofött. Utan en förståelse för den kontext som 

situationen är del av, kan man låta tolka argumenten om barnen, som ett uttryck 

för en önskan om att värna barnen. Men i sitt sammanhang blir det tydligt att det 

var för att barnen inte skulle bli en kostnad för samhället som dessa helst sågs 

ofödda. 

	  

Den enskildes ansvar var av vikt, men där personer inte själva hade vett på att ta 

detta ansvar ansåg man att det ålåg staten att ta i tu med saken. På 1920-talet 

började man i Sveriges riksdag ta upp steriliseringsfrågan. 1922 lade Alfred 

Petrén fram en motion som tryckte på ett behov av sterilisering av 

”utvecklingsstörda”, men också sinnesslöa, epileptiker och vissa kriminella (RD 

1922). Resultatet blev att man tillsatte en utredning kring steriliseringsfrågan 

(SOU 2000:20). Utredningen offentliggjordes 1924 och låg till grund för det 

lagförslag som man 1927 beslutade att en grupp sakkunniga skulle få i uppgift att 

lägga fram (Broberg & Tydén, 1991). I detta förarbete bygger motiveringen på 

den önskan som har föranlett till själva utredningen. En önskan om att samhället 

skall tillåtas kunna gå in och med hjälp av sterilisering kunna förebygga 

tillkomsten av individer som inte själva skulle klara av att livnära sig utan bli till 

en belastning för samhället. Dock trycker man på vikten av att skäl utanför klass, 

inkomst och begåvning skall råda för att genomföra ett sådant ingrepp, skäl så 

som sjukdom (SOU 1929:14). Runcis belyser den kvinnliga sexualiteten som ett, i 

praxis använt, skäl, där kvinnlig sexualitet var avvikande, men inte den manliga 

(Runics, 1998). Var det en sjukdom att vara kvinna och ha en sexualitet?  

	  

Barnets bästa lyfts som en otroligt viktig faktor för den argumentation som förts i 

den senare debatten. Det råder dock stor oenighet om vad som är barnets bästa. 

Motståndare till lagändringen menar att ett barn inte skall behöva födas av en 

man, för att det inte är naturligt och därför någonting som barnet kan ta skada av. 
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Samma grupp pekar också på att barnet riskar att bli utfryst och mobbat i 

samhället (Lerner, 2012) 

	  

Ett argument, som snarast blir en hållning i debatten, är frågan om vem som kan 

vara den som avgör vem som skall kunna få barn, och vem som är den som kan 

besluta om en annan människas kropp. Det finns inga medicinska krav eller 

komplikationer som kan ligga till grund för lagen och därför, menas det, handlar 

det bara om att en människa skall kunna sätta sig över en annan (Haldesten, 

2012). Det är också i samhällets intresse att bevara den rådande ordningen för att 

normerna skall upprätthållas och den sociala kontrollen vara fulländad. När vi ser 

tillbaka på 1900-talets tankar, om statens rätt att ta ansvar för tillkomsten av barn, 

då individerna inte ansågs beskaffade att själva fatta adekvata beslut, är det lätt att 

se det som ett dilemma som är omöjligt. I vår samtid bemöts ett dilemma, som är 

likställbart med detta, som ett lösbart sådant. Det framstår som att personer som 

genomgått ett könsbyte inte bör skaffa barn, och för att förhindra att dessa inte 

själva begår misstag i sina beslut kan staten kräva sterilisering. 

 

De som yrkar på en lagändring belyser frågan om barn utifrån en annan synvinkel, 

här fokuserar man på om det är rätt att bestämma vem som skall kunna få barn 

och om man kan beröva någon den förmågan på grunder som man menar inte 

finns förankring till i samhället. De som använder dessa argument för att få till 

stånd en lagändring trycker starkt på att ingen kan säga att det är skadligt för ett 

barn att vara född av en man. Eller härstamma från två kvinnor (där den ena är 

MtF) (ibid.). 

	  

 

9. Diskussion 

 

Att utmana samhällets rådande normer och värderingar har alltid varit 

kontroversiellt. Det har sällan setts med blida ögon. När medborgare inte lever 

upp till de sociala kraven som samhället i helhet påbjuder, söks ständigt nya 

lösningar för att eliminera dessa skadliga element. På 1900-talets första hälft 

erbjöds det inte utrymme för den som inte höll måttet och hade förmåga att 
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försörja sig själv. När en individ kostade samhället pengar, utanför det som sågs 

som brukligt, var denna individ ett problem i sig. Att eliminera individen var det 

som tur var aldrig tal om, men att förhindra ofödda att göra entré i världen fanns 

det trots allt möjlighet till… eller, man öppnade för den möjligheten.  

 

Under 1900-talets steriliseringsdebatt sågs individen som ett kugghjul i det 

samhälleliga maskineriet och rättigheterna stod i skuggan av skyldigheterna. 

Rättigheterna fanns så länge skyldigheterna var uppfyllda, om inte så erhöll inte 

rättigheterna något värde. Hela debatten och samhällsutvecklingen genomsyras av 

detta underliggande synsätt. Och argumenten följer därefter: Samhället fick stå för 

kostnader som uppkom ur enskilda individers leverne, och samhällets 

fortskridande var avhängt befolkningens kvalitet. Därför sågs det som en lösning 

med steriliseringskrav. Den ekonomiska aspekten av ämnet avhandlas i båda 

debatterna, även om det i den senare främst är som en undermening, medan den 

tidigare diskuterar det öppet.  

 

Idag återfinns liknande element i vårt samhälle, där ”etniska svenskar mitt i livet” 

har rättigheter och är önskade, men andra kostar samhället pengar och är därmed 

inte lika prioriterade. I frågan om steriliseringskrav vid könsbyte är dessa 

argument ingenting som uttalas, istället handlar argumenten för ett sådant krav till 

stor del om könsuppfattningen och barnens väl och ve. Motargumenten, som trots 

allt har vunnit större mark, berör integriteten. Återkommande ser vi mänskliga 

rättigheter som ett primärt argument, rättigheterna är av större vikt än någonting 

annat. Individens väl och ve föregår allt. Och att det skulle skada eventuella 

framtida barn skakas det mest på huvudet åt. En sådan tanke springer ur en 

föreställning om den traditionella kärnfamiljen som den ensamt bästa 

konstellationen, men verkligheten är inte så svart och vit. Kärnfamiljen må ha stor 

betydelse för vissa, och inget ont om det, men det som skulle vara av skada för 

transsexuellas barn är andra människors fördomar och tankar. Kapaciteten att vara 

förälder handlar inte om kön. Det är en förlegad tanke som resulterar i ständig 

diskriminering. Frågan om vem som skall få behålla möjligheten till att skaffa 

barn är en fråga som i förlängningen möts av en annan fråga – vem som skall 

besluta om att ett barn, som redan är fött, skall få stanna hos sina föräldrar, eller 

om barnet skall tas om hand av myndigheter? Det är inte heller en enkel fråga. 
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Det är en fråga på samma spår: Vem skall avgöra vem som duger som föräldrar? 

Idag är svaret socialtjänsten. 

 

Bara för att en företeelse inte är förenlig med samhällets normer är det inte dåligt, 

negativt eller en fara för samhällets existens, utveckling och fortlevnad. Hotet mot 

samhället är inte på något vis av den dignitet att det är förhandlingsbart att tvinga 

någon till sterilisering. Att valmöjligheten finns där kan man förvisso diskutera. 

Men då får vi också ompröva begreppen tvång, frivillighet och valfrihet. Visst är 

det så att berörd person kan välja behålla det kön man lever med och på så sätt 

behålla sin förmåga att fortplanta sig. Men då, vill jag hävda, är vi istället inne på 

att tvinga någon till tortyr. Att ständigt uppleva att insidan, utsidan och 

bemötandet från omvärlden inte stämmer är ämne för att må utomordentligt 

dåligt. Samhället är uppbyggt av de individer som utgör samhället. Därför ser jag 

det som en självklarhet att de som ingår skall få plats, utan steriliseringsvillkor. 

Varför skulle det vara farligare för samhället att transexuella får barn, än att till 

exempel personer som aktivt arbetar för att förbjuda andra människors existens 

skall få barn? Problemet är inte individerna, det är samhällets oförmåga till 

bemötande av alla och en var.
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