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Abstract 

Den här uppsatsen applicerar ett normkritiskt ramverk relaterat till kön på tre stat-

liga utredningar, med en riktad kvalitativ innehållsanalys som metodverktyg. De tre 

statliga utredningarna berör på ett eller annat sätt grupper transpersoner. Detta görs 

för att kunna undersöka hur synen på kön förändrats i relation till transpersoner 

under de senaste tio åren. Till texterna ställs tre frågor, rörande vilka begrepp som 

användes, hur utredningarna ställer sig till kropp i relation till kön samt hur de stäl-

ler sig till juridiskt erkännande i relation till kön. Det framkommer av studiens re-

sultat att det har skett en stor förändring mellan 2007 och 2017, även om alla utred-

ningar alltid strävat efter att vara inkluderande. Genom detta går det också att utläsa 

att utredningarna med tidens gång visar på en mer kritisk ställning till normativa 

föreställningar om kön, och på så sätt öppnar upp och inkluderar fler variationer av 

aspekter på kön. Även argument kring självbestämmande, erkännande och mänsk-

liga rättigheter framhålls av de två senare utredningarna.  

 

Nyckelord: transpersoner, normkritik, erkännande, könsidentitet, statliga offent-

liga utredningar, queerteori, könstillhörighet, ickebinära 
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1   Inledning 

Inför den här uppsatsen var min första tanke att bygga vidare på det ämne jag skrivit ett 

annat individuellt arbete om, nämligen om könsbinärt språkbruk i relation till transiden-

titeter i diskrimineringslagen, alltså hur icke-binära personer exkluderades av detta språk-

bruk. Därför tänkte jag undersöka hur den olika svenska myndigheter undviker att införa 

ett tredje juridiskt kön i Sverige. När jag arbetat med denna frågeställning ett par veckor 

släpptes SOU 2017:92 Transpersoner i Sverige – förslag för stärkt ställning och bättre 

levnadsvillkor 27 november 2017. I den utredningen föreslås det att staten borde under-

söka möjligheten att införa ett tredje juridiskt kön vilket försvårade för min frågeställning, 

som baserades på att inget offentligt tryck förespråkade juridiskt erkännande för personer 

som inte identifierar sig som män och kvinnor. SOU 2017:92 var därför banbrytande i sitt 

slag, då möjligheten att införa ett tredje juridiskt kön inte förespråkas i någon tidigare 

SOU som berör transpersoner. Denna publikation visade även på en mycket kritisk in-

ställning till normer kring kön och olika aspekter av det, och lyfter fram förslag som äm-

nar att stärka och förbättra levnadsstandarden för en mängd olika kön, med olika behov 

och med en utgångspunkt i att alla dessa människor borde få tillgång till vård och få rätts-

ligt erkännande.  

 

Jag började fråga mig om detta var en förändring, eller om normkritik till denna grad 

alltid applicerats när utredningar publicerat material om transpersoner, och hur denna för-

ändring i så fall gått till. Utifrån queerteori och en riktad kvalitativ innehållsanalys, har 

mitt arbete ämnat att undersöka kring dessa fenomen. 

1.1   Problemformulering, syfte och frågeställ-
ningar 

I samhällen så finns olika grupper av människor som berörs i olika grad av lagar och 

bestämmelser. När det kommer till normativa förståelser av kön är det dock gruppen 
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transpersoner som är mest utsatt. Det är därför viktigt att undersöka vilka bakomliggande 

fenomen som skapar denna utsatthet, och vilka exkluderande normer som upprätthåller 

strukturer som skadar transpersoner. För att kunna skapa en förståelse för vad dessa nor-

mer kring kön och hur strukturer kommer till uttryck, insåg jag att jag skulle behöva un-

dersöka själva kärnan av det som diskuteras, nämligen kön och olika aspekter av det. Hur 

kommer normativa ideal kring kön till uttryck i publikationer som är riktade mot att öka 

inkluderingen för transpersoner? Har synen på dessa frågor förändrats över tid? Syftet 

med undersökningen blir i och med detta att undersöka hur synen på kön antingen exklu-

derar eller inkluderar vissa människor på grund av normer, och hur denna syn har föränd-

rats över tid. Min frågeställning blir därför:  

-   Hur har synen på kön i relation till transpersoner förändrats över tid i 

svenskt offentligt tryck mellan 2007 och 2017? 

1.2   Begreppsanvändning och positionering 

Innan jag går vidare med uppsatsen kommer jag att dels redogöra för vilka begrepp som 

kommer användas i detta arbete, och dels också positionera mig själv till uppsatsens 

ämne. Begrepp är ständigt föränderliga, men enligt min åsikt är det viktigaste att inte 

använda sig av begrepp som kan vara stötande för andra. Detta blir än viktigare när en 

behandlar ett ämne i ett arbete som inte angränsar till ens egen identitet eller ämnen som 

egentligen kan få negativa konsekvenser för en själv. Jag är en vit cisperson, utan funkt-

ionsvariation i Sverige. Detta är min plats i den normativa värld som jag ämnar att under-

söka i denna uppsats. Det finns flertalet gånger då jag blivit osäker på om jag verkligen 

har rätten att ens undersöka dessa frågor, vissa skulle förmodligen hävda nej. Dock har 

även medvetenheten om problematiken att som cisperson ägna sig åt studier inom forsk-

ningsområdet för transpersoner bidragit till vissa val som gjorts i denna uppsats.  

 

Jag har valt att inkludera berättelser från transpersoner i antologier och biografier i upp-

satsens teori och litteraturöversikt för att inte enbart teoretisera kring vilka idéer om kön 

som är ”rätt”, eller som passar bäst i en teoretisk värld. Istället har utgångspunkten varit 

upplevelserna hos människorna som trotsar dessa normativa tankar, hur de själva tolkar 

och tänker. Detta innebär också i förlängningen att vissa av de idéer som redogörs i av-

snittet för tidigare forskning och teori är personliga och inte representativa för alla. Dock 
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kan detta också användas för att se hur vi normativt håller oss till just dessa personer och 

deras könsaspekter. Alla ska ha rätten att uttrycka sig och existera på det sätt som de vill.  

 

Vidare ska jag även redogöra för min ståndpunkt gällande de begrepp som används i 

denna uppsats. Jag har använt mig av transformering.se, hemsidan som RFSL Ungdom 

och RFSL driver och kommer här presentera, och har med stöd från den skapat korta men 

koncisa innebörder av begreppen.1 Förklaringen av dessa begrepp står inte i relation till 

analysen, utan är tänkt som ett hjälpmedel för läsaren för att förstå vad som av mig menas 

med dessa termer när jag använder dem. Det är alltså för att kunna sätta sig in i det sam-

hällsfält som min undersökning befinner sig inom som en begreppslista presenteras.  

 

Transperson är dels ett paraplybegrepp, men kan även vara en identitet. Vissa männi-

skor, som vissa transsexuella, vill inte bli kallade för transpersoner. Vissa transpersoner 

vill heller inte bli kallade för transsexuella. En generell förklaring brukar vara att en trans-

person är en människa som på ett sätt eller ett annat bryter mot de normativa föreställ-

ningar som finns kring det kön de tillskrevs vid födsel. Detta kan antingen vara att ha en 

annan könsidentitet än den tillskriven en vid födsel, att använda sig av attribut som inte 

normativt kopplas till det kön en tillskrevs vid födsel eller på andra sätt bryta mot köns-

normer.2  

 

Cisperson är personer som inte bryter mot normativa föreställningar kring det kön de 

tillskrevs vid födsel. Alltså en person vars kön som den blev tillskriven vid födsel, kön-

sidentitet, juridiska kön stämmer överens, samt använder sig av yttre attribut som är ko-

dade enligt det kön som de blivit tillskrivna.3 

 

Ickebinär är ett paraplybegrepp men kan även vara en identitet. Under paraplybegreppet 

ingår personer som är till exempel nongender, intergender, agender, eller ickebinära. Ge-

nerellt för dessa identiteter kan sägas att de inte är binära i ett tvåkönssystem, utan kan 

                                                                                                                                          
 
1 RFSL Ungdom, Om Transformering.se, Transformering, 2017, http://www.transformering.se/vad-ar-
trans/om, (Hämtad 2017-01-06). 
2 RFSL Ungdom, Ordlista, Transformering, 2016, http://www.transformering.se/vad-ar-trans/ordlista, 
(Hämtad 2017-01-06).  
3 Ibid. 
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vara både och eller varken eller, eller en blandning av olika könsidentiteter. Det kan också 

vara en identitet som innebär att en inte vill/kan uttrycka sig genom eller ha en könsiden-

titet.4 

 

Intersexualism är en medicinsk diagnos som man kan få om ens kropp bryter mot sam-

hällets normer för könade kroppar. Att ha en intersex-variation betyder inte att en är en 

transperson. Däremot kan en vara transperson och ha en intersex-variation.5 

 

Könsbekräftande behandling är ett samlingsbegrepp för olika sätt att ändra på sin kropp 

så att den stämmer mer överens med ens könsidentiteten. Detta är inget alla transpersoner 

vill göra utan det är upp till varje individ. Om en får diagnosen könsdysfori så betalas 

vården av sjukvården. Detta begrepp används istället för de äldre ”könskorrigering” och 

”könsbyte” då ett sådant språkbruk kan uppfattas som stötande på grund av att ”korrige-

ring” och ”byte” kan föra tankarna till att ”rätta till” eller ”korrigera” ett fel, men det är 

inte så alla personer som genomgår sådan vård ser på sin kropp.6 

 

Transsexuell (TS) är både en identitet men är även ett sätt att benämna personer som fått 

diagnosen transsexualism. Detta begrepp beskriver trans-kvinnor och trans-män, alltså 

binära transpersoner som också ofta vill genomgå könsbekräftande vård.7 

1.3   Bakgrund 

Här kommer en beskrivning att göras över Könstillhörighetslagen och vilka even-

tuella förändringar som skett i relation till transpersoner i svensk kontext. Närmast 

kommer det politiska läget att framläggas, för att skapa en förståelse för hur det 

politiska läget ser ut för dessa frågor i svensk kontext. Avsnittet kommer redovisas 

under två rubriker, svensk lagstiftning och den politiska kontexten. 

                                                                                                                                          
 
4 Ibid. 
5 Ibid. 
6 Ibid. 
7 Ibid. 
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1.3.1   Svensk lagstiftning 

Lagen om fastställande av könstillhörighet i vissa fall (1972:119) alternativt könstillhö-

righetslagen, trädde i kraft 1972 och överser rättslig utredning om ändring av könstillhö-

righeten och medicinsk vård till transsexuella.8 Det har sedan dess gjorts några små änd-

ringar till lagstiftningen men det största omförfattandet skedde 2012 och 2013.9 Änd-

ringen 2012 innebar att det inte längre ställdes några krav på att sökande skulle vara ogift 

och ha ett svenskt medborgarskap. Med ändringen 2013 avskaffades steriliseringskravet. 

Lagstiftningen är binär i sitt språkbruk och ställer upp krav på att sökande ska sedan en 

lång tid ha upplevt sig själv tillhöra det andra könet samt måste kunna antas leva i denna 

identitet även i framtiden.10 En ändring av könstillhörigheten innebär en ändring av kön i 

folkbokföringen och därigenom personnumret så det överensstämmer med den sökandes 

könsidentitet. Ett svenskt personnummer är uppbyggt av tio siffror som är födelsetid, fö-

delsenummer och en kontrollsiffra. Födelsenumret är jämnt för kvinnor och udda för män. 

Personnummer är i svensk kontext alltså byggda på binära biologiska kön som tilldelas 

vid födsel.11 

 

På transformering.se, vilket är en sajt driven av RFSL Ungdom och RFSL och riktar sig 

till transpersoner i alla åldrar samt andra personer som vill ha mer information om trans-

frågor, beskriver de steg för steg en könsutredning. Könsdysfori är den diagnoskod som 

krävs för att få genomgå viss sorts könsbekräftande vård, medan transsexualism är den 

diagnos som krävs för att få ändra juridiskt kön och få genomgå underlivskirurgi.12 Trans-

formering.se framhåller dock att inte alla könsutredningsteam tar emot personer som är 

ickebinära/trans på annat sätt än transsexuell.13 Könsutredningsvården är på så sätt inte 

strikt binär, men ickebinära kan inte få sina genitalier opererade om de så skulle vilja och 

                                                                                                                                          
 
8 Enligt lagen prövas ansökningar enligt paragraf 1,2, 4 och 4a av Socialstyrelsen. Det är alltså de som har 
hand om att göra de medicinska bedömningar som ligger till grund för att få till en ändring av könstillhö-
righeten. 
9 Förarbetena till dessa lagändringar var proposition 2011/12:142 och proposition 2012/13:107. 
10 SFS 1972:119, Lag om fastställelse av könstillhörighet i vissa fall, 1:1 §; 1:2 § 
11 SFS 1991:481, Folkbokföringslag,  18 § 
12 Detta betyder dels att du inte som något annat än konstaterat transsexuell kan få ändra dina genitalier, 
även om du som något annat än transsexuell men med diagnostiserad könsdysfori kan få annan könsbe-
kräftande vård. 
13 RFSL Ungdom, Könsutredning steg för steg, Transformering, 2017, http://www.transformering.se/kor-
rigering/transvard/konsutredning, (Hämtad 2017-01-06) 
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kan inte heller ändra juridiskt kön. Det innebär också att en diagnoskod måste till för att 

kunna ändra sitt juridiska kön om en är binär transperson. Därför tvingas alla binära trans-

personer idag att genomgå en medicinsk utredning och få diagnoskoden transsexuell.  

1.3.2   Den politiska kontexten 

På riksdagens hemsida går att finna diverse interpellationer, motioner och skriftliga frågor 

som berör transpersoner i Sverige framlagda av politiker. Jag har här valt att avgränsa 

mig till frågor ställda efter den senaste ändringen av könstillhörighetslagen för att se vilka 

frågor som belyses av politiker idag, när steriliseringskravet tagits bort. Av det material 

jag har funnit så är motion 2013/14:So202 Ett tredje juridiskt kön, embryodonation och 

upprättelse för tvångssterilisering av 7 stycken vänsterpartister det tidigaste som lagts 

fram efter att steriliseringskravet avskaffades, mer precis den 11 september 2013.14 Väns-

terpartiet argumenterar alltså här för ett införande av ett tredje juridiskt kön, på grund av 

vikten av att få sin könsidentitet rättsligt erkänd. Även det faktum att Tyskland 2013 in-

förde ett tredje alternativ på födelseattesten för nyfödda barn, som barn födda med inter-

sex-variationer kan tillskrivas läggs fram som argument för att införa ett tredje alternativ 

i Sverige. Dock framhåller motionen att detta tredje juridiska könsalternativ ska stå fritt 

att väljas av alla som så önskar.15 Motionen fick avslag på alla punkter. 

 

Hans Linde (V) ställde en skriftlig fråga 2016/17:1427 Juridiskt kön och medicinsk köns-

korrigering den 17 maj 2017 till socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S). Frågan 

lyder: när avser socialförsäkringsministern att ta initiativ och gå vidare med förslagen i 

betänkandet (SOU 2014:91) och lägga fram en proposition till riksdagen?16 Strandhäll 

svarar den 24 maj 2017 att dessa förslag nu bearbetas inom regeringskansliet och ska  

läggas fram som promemorior som förhoppningsvis kan leda till en proposition våren 

                                                                                                                                          
 
14 Motionen är indelad i fem avsnitt, avsnitt 1 ”Förslag till riksdagsbeslut”, 2 ”Alla har rätt till sin könsi-
dentitet”, 3 ”Minska fördomarna mot transpersoner och intersexuella”, 4 ”Behandling av donerat ägg och 
donerad sperma samtidigt” och 5 ”Tvångssterilisering av transpersoner”. 
15 Motion 2013/14: So202, Ett tredje juridiskt kön, embryodonation och upprättelse för tvångssterilise-
ring 
16 Betänkandena Linde refererar till är förslaget om avskaffandet av könstillhörighetslagen och införandet 
av en ny lag om ändring av juridiskt kön och en ny lag om tillståndsprövning av ingrepp av könsorganen 
och avlägsnande av könskörtlarna. 
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2018. Här kan vi alltså se en vilja till konkret handling kring förslagen som lades fram i 

SOU 2014:91 av (V), och att det verkar som att en förändring är på gång.17 

 

Vidare har även interpellationen 2016/17:545 Könsneutrala personnummer lagts fram av 

Lotta Johnsson Fornarve (V) till statsrådet Åsa Regnér (S) den 23e maj 2017. I sin inter-

pellation argumenterar Johnsson Fornarve för att personnumren borde omformas så att de 

blir könsneutrala, samt att personer som inte identifierar sig som kvinnor och män borde 

inkluderas i könsuppdelad statistik. På så sätt är det dessa två frågor som Fornarve ställer 

till statsrådet: om ministern tänker ta några initiativ för att avskaffa dagens personnum-

mersystem till förmån för ett könsneutralt och om ministern är beredd att vidta åtgärder 

inom ramen för sitt ansvarsområde i regeringen för att möjliggöra könsuppdelad statistik 

oberoende av personnummer. Regnér svarar att hon inte tänker göra något åt detta, då det 

finns ett krav på att könsuppdelad statistik måste finnas och det skulle kunna få en negativ 

effekt på forskning och statistik om kön togs bort från individbaserad statistik. Dessutom 

skulle konsekvenserna av en ändring i konstruktionen av personnumret vara för svåra att 

överblicka för att statsrådet skulle kunna ställa sig bakom detta.18 

 

1.4   Material och avgränsningar  

Mitt primärmaterial består av tre stycken statliga offentliga utredningar. Dessa är:  

SOU 2007:16 Ändrad könstillhörighet (265 sidor) som skapades med målet att göra en 

översyn av Lagen om könstillhörighet i vissa fall (1972:119), även kallad Könstillhörig-

hetslagen. Utredningens direktiv gick ut på att se över lagstiftningen för att se om kraven 

däri fortfarande användes och ifall nya krav skulle tas fram med fokus på modernisering 

då lagen i viss mån kunde anses vara förlegad.19  

SOU 2014:91 Juridiskt kön och medicinsk könskorrigering (344 sidor) hade som uppdrag 

                                                                                                                                          
 
17 Skriftlig fråga 2016/17:1472, Juridiskt kön och medicinsk könskorrigering 

18 Interpellation 2016/17:545, Könsneutrala personnummer 

19 SOU 2007:16, Könstillhörighetsutredningen, Ändrad könstillhörighet – förslag till ny lag. 
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att kartlägga och analysera konsekvenserna av könstillhörighetslagens åldersgräns på 18 

år för ändring av könstillhörighet och ta ställning till om den ska ändras. Detta på grund 

av att steriliseringskravet togs bort den 1 juli 2013 och det längre inte finns något krav på 

könsbekräftande behandling för att få ändra sin könstillhörighet. Fokusområde i denna 

publikation är alltså unga transpersoner. Utredningen föreslår att könstillhörighetslagen 

ska avskaffas och ersättas med två nya lagar, en för ändringen av juridisk könstillhörighet 

och en för tillståndsprövning av ingrepp av könsorganen och avlägsnande av könskört-

larna.20 

Vidare släpptes även SOU 2017:92 Transpersoner i Sverige, stärkt ställning och levnads-

villkor (921 sidor) den 27 november. Utredningen hade i uppgift att bland annat kartlägga 

problem för transpersoner att leva i enlighet med sin könsidentitet, hur de upplever be-

mötande av myndigheter och inom hälso- och sjukvården, hinder att delta i arbetslivet på 

lika villkor, kartlägga väntetider inom en könsbekräftande vården samt föreslå konkreta 

insatser för att förbättra situationen för de som väntar på vård och behandling samt att vid 

behov föreslå nödvändiga författningsförändringar.21  

Därigenom har jag avgränsat mitt material till svenska statliga offentliga utredningar, med 

ett tidsspann på 10 år. Jag anser att tidsskillnaderna på 2007, 2014 och 2017 är rimliga 

och tacksamma att undersöka då det är ett hyffsat jämt antal år mellan SOU:erna. Alla 

dessa utredningar är dessutom ämnade att beröra transpersoner och deras ställning i sam-

hället, vilket gör dem relevanta för min undersökning. Anledningen till att jag har valt 

just dessa tre SOU:er är även det faktum att jag ansåg att det vore fördelaktigt att under-

söka material av samma typ. Alltså har jag inte använt mig av propositioner eller mot-

ioner, utan har avgränsat till just statliga offentliga utredningar. Detta även på grund utav 

att SOU 2017:92 var just en utredning, och på så sätt föreföll det sig naturligt att jämföra 

denna utredning med material som var av samma typ. Jag har även valt att avgränsa min 

undersökning från att inkludera människor med intersex-variationer. Människor med in-

tersex-variationer behandlas av samtliga utredningar, men då jag har riktat min uppsats 

mot transpersoner har jag valt att inte inkludera denna grupp. Det finns transpersoner som 

                                                                                                                                          
 
20 SOU 2014:91, Utredningen om åldersgränsen för fastställande av könstillhörighet, Juridiskt kön och me-
dicinsk könskorrigering. 
21 SOU 2017:92, Utredningen om stärkt ställning och bättre levnadsvillkor för transpersoner, Transperso-
ner i Sverige – förslag för stärkt ställning och bättre levnadsvillkor. 
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även har intersex-variation, men alla personer med intersex-variation är inte transperso-

ner. 

Utredningar är även tacksamma på det sätt att de dels är skapade på ett direktiv från re-

geringen, men inte är styrda av politik på samma sätt som den. En utrednings syfte är att 

utreda det som står i deras direktiv, oavsett politisk färg eller åsikt. Även det faktum att 

SOU:erna är utformade enligt samma formalia gör att kapitelrubrikerna är antingen des-

amma eller tillräckligt lika varandra för att kunna jämföra. Det vill säga, information av 

samma karaktär och art står på samma ställe i de tre olika materialen, vilket förenklar och 

tydliggör analysprocessen.   
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2   Litteraturöversikt och tidigare 
forskning 

I det här avsnittet kommer jag redogöra för tidigare forskning inom ramen för kön, 

könstillhörighet och transidentiteter utifrån ett normkritiskt perspektiv. På så sätt 

kommer jag med det som redovisas i forskningsläget visa på olika sätt som kön kan 

problematiseras på i samhällelig kontext. Jag har försökt att använda mig av litte-

ratur som är skriven av transpersoner eller människor med transerfarenhet för att 

inte hamna i en teoretisk diskussion som endast behandlar människor med dessa 

erfarenheter som objekt, men har inte använt mig uteslutande av människor med 

transbakgrund eller transerfarenhet. 

 

Judith Butler har skrivit flertalet verk om kön och sexualitet utifrån ett problematiserande 

av normer och avvikelser. Hon är även känd för sin teori om den heterosexuella matrisen, 

som förklarar hur kön ses som ett binärt system byggt på en kvinnlig respektive manlig 

del, som är beroende av att de dras till varandra.22 I sin bok Genus ogjort – kropp, begär 

och möjlig existens (Undoing gender) har Butler samlat essäer hon skrivit om genus och 

sexualitet med utgångspunkten att försöka skydda existensen hos dessa människor. Hon 

bygger detta resonemang utifrån den enligt henne upplevda problematiken mellan queer-

teori och intersex- och transsexuell när det kommer till frågan om identitetskategorier. 

Butler menar att queerteorin här måste lägga fokus på att behålla sitt egentliga mål, att 

göra motstånd mot alla identitetsbaserade bestämmelser som sker oönskat.23 Generellt 

tillhör Butler den gruppen teoretiker som ser genus som något performativt, alltså något 

som görs i relation till andra. På detta sätt finns det enligt henne inget essentialistiskt eller 

inneboende kön i personer, utan det skapas i kontakt med våra normer för det.24  

 

                                                                                                                                          
 
22 Fanny, Ambjörnsson, Vad är queer?, andra utgåvan, Stockholm: Natur & Kultur, 2016, s. 113-114 
23 Judith, Butler, Genus ogjort – Kropp, begär och möjlig existens, Norge: Norstedts Akademiska Förlag, 
2006, s. 23; 25; 28. 
24 Judith, Butler, Gender Trouble. [Elektronisk resurs]: Feminism and the Subversion of Identity, n. p, 
New York: Routledge, 1999. Library Catalogue (Lovisa), EBSCOhost (accessed January 4, 2018), s. 173 
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Signe Bremer undersöker i sin avhandling Kroppslinjer skapandet och utmanandet av 

kroppen och personskapet hos transsexuella personer utifrån deras berättelser om köns-

bekräftande vård samt vilka kroppar som möjligtvis kan erkännas som personer i sam-

hället. Detta gör hon utifrån kvalitativa intervjuer med transsexuella, i kombination med 

teorier från Sara Ahmed om queer feminologi och Judith Butler om socialkonstruktivism. 

Bremer tittar även närmre på konsekvenserna av könstillhörighetslagen för de berörda 

personerna.25 Avhandlingen bygger på att genom intervjuerna undersöka de olika stadier 

en transsexuell går igenom och upplever under könsbekräftande vård. Alla som intervjuas 

i avhandlingen är binära transsexuella.26  

 

Av Bremers studie framkommer att personer som redan innan könsbekräftande vård har 

de kroppsliga förutsättningarna för att linjärt ”passera” som kvinna eller man, tenderar att 

värderas högre av personal inom transvården. De kroppar som bättre anses kunna passera 

bedöms utifrån normer och ideal rörande kön, sexualitet och ålder. Att som trans-kvinna 

ha bra smak, anses viktigt för ”äktheten” av hennes passerande.27 Enligt min tolkning  av 

linjärt kön menar Bremer att samhället ställer ett krav på att alla ska hålla sig på linjen, 

att linjer skapar och upprätthåller förkroppsligandet av subjekt. Genom detta är en linjär 

kropp och ett linjärt kön förståeligt och på den heternormativa linjen, ”är” du en man, ska 

du ”se ut” som en man.28 Alltså är linjära kroppar sådana som inte går emot förväntade 

normer för kön. Bremers avhandling visar även på att kravet på att passera för transsexu-

ella associeras med ångest och oro, men även är av otroligt vikt för att kunna överleva. 

Att bli ertappad med en icke-linjär kropp kan i vissa miljöer vara förenat med ren fara.29  

 

Könstillhörighetslagen, menar Bremer, skapades med målet att hjälpa transsexuella till 

vård och få deras liv att nå en bättre levnadsstandard. Dock orsakar även lagen lidande 

som bidrar till det exakt motsatta. Enligt Bremer har lagen även skapat utrymme för er-

kännande men med förbehållet att personerna måste offra något för att bli erkända, då det 

enligt lagen ställdes krav på sterilisering och skilsmässa vid tiden för Bremers studie. 

                                                                                                                                          
 
25 Signe, Bremer, Kroppslinjer – Kön, transsexualism och kropp i berättelser om könskorrigering, Diss., 
Göteborg: Göteborgs Universitet, 2011, s. 15-16 
26 Bremer, Kroppslinjer – Kön, transsexualism och kropp i berättelser om könskorrigering, s. 248-251 
27 Ibid., s. 227 
28 Ibid., s. 40-41 
29 Ibid.,  s. 227 



 

 12 

Sammanfattat hävdar Bremer att transvården i Sverige inte ämnar till att omhänderta en 

utsatt grupp utan snarare tvinga inom dem i hetero-stereotypa roller för att passa väl in i 

det sociala samhället. Kraven på sterilisering menar hon existerar för att en kvinna med 

penis eller en gravid man kan destabilisera de linjära ideal kring kroppar som linjära 

kön.30 

 

Kön i fråga om transpersoner är även något som Kate Bornstein diskuterar i sin bok Gen-

der Outlaw: On Men, Women and the Rest of Us. Hon är en trans-kvinna som kombinerar 

berättelsen om sin egen resa till att idag identifiera sig som en lesbisk kvinna, med en 

kritik mot tvåkönssystemet och dess uppbyggnad.31 Bornstein menar på att människor 

som utmanar könssystemet hamnar utanför det, och blir ”gender outlaws”.32 Genom 

boken argumenterar och diskuterar hon kring diverse frågor som berör transrörelsen un-

der tiden boken blir skriven. Hon menar att inom tvåkönssystemet så tvingas transsexuella 

att gömma sig och försöka dölja det faktum att de går emot normer för kön i samhället.33 

Den maktobalans som genomsyrar könssystemet man/kvinna, är enligt Bornstein anled-

ningen till att det finns kvar. Om det inte hade varit för att maktdynamiken mellan man 

och kvinna, hade funktionen för dessa två kategorier försvunnit.34 Som alternativ till detta 

argumenterar hon för att det borde skapas ett tredje utrymme, ”the Concept of Third” som 

är bortom det traditionella könssystemet.35  

 

Leslie Feinberg, som författat boken Trans liberation – beyond pink or blue, beskrev sig 

själv som en maskulin, kvinnlig och cross-dressed transperson. Leslie föredrog pronome-

net ”ze” som är en engelsk motsvarighet av svenskan hen, alltså ett pronomen som är 

antingen könsneutralt eller en blandning av man/kvinna.36 Boken är en samling av diverse 

tal som Feinberg höll under 1997, varvat med olika porträtt skrivna av diverse transper-

soner kring deras erfarenheter. Idévärlden Feinberg målar upp bygger på en tanke om att 

                                                                                                                                          
 
30 Ibid., s. 229 
31 Kate, Bornstein, Gender Outlaw: On Men, Women and the Rest of Us, New York: Vintage Books, 1995, 
s. 8 
32 Bornstein, Gender Outlaw: On Men, Women and the Rest of Us, s. 69 
33 Ibid., s. 94 
34 Ibid., s. 107 
35 Ibid., s. 97-98 
36 Leslie, Feinberg, Trans Liberation - Beyond Pink or Blue, Boston: Beacon Press, 1998, s. 71 
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trans liberation kommer innebära en förbättring för alla människors möjlighet till själv-

bestämmande för könsuttryck och identitet, och har alltså ett stort fokus på politisk akt-

ivism.37 Hen problematiserar dock i sin inledning en normativ syn på kön, då hen dels 

menar på att biologiskt kön inte är binärt utan något som är en social konstruktion.38 Vi-

dare beskriver även Feinberg svårigheterna i att ha en könsidentitet som är utanför det 

binära könssystemet, att det inte är tillräckligt enligt hen att beskriva sin könsidentitet 

som enbart maskulin eller feminin. Enligt min tolkning menar Feinberg på att könsiden-

titet inte enbart är en social konstruktion, utan en kombination av det inre och hur en 

sedan väljer att uttrycka det utåt, på många olika komplexa sätt.39 Här skiljer sig till ex-

empel Feinberg ifrån Butler, som ser kön som något performativt. 

 

Forskningsöversikten visar att det finns flera olika teoretiker som undersöker normer för 

kön och dess påverkan på människor, samt att dessa även skiljer sig åt. Det finns alltså 

inget rätt eller fel som en kan utgå ifrån, utan beroende på vilket perspektiv och erfarenhet 

en har kan en ha olika syn på dessa frågor. Min studie ämnar att mer konkret undersöka 

hur dessa normer manifesteras i publikationer av statliga utredningar. På så sätt kan min 

uppsats, genom att dels ta avstamp i dessa resonemang och dels applicera dem på ett 

konkret fall, inte bara visa på hur normativa ideal kommer till uttryck men även hur de 

har förändrats över tid i en specifik kontext.  

                                                                                                                                          
 
37 Feinberg, Trans Liberation - Beyond Pink or Blue s. 6; 12 
38 Ibid., s. 7-8 
39 Ibid., s. 10 
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3 Teori och metod 

Här kommer jag först beskriva de olika komponenter som teoriavsnittet är uppbyggt 

på, då det teoretiska perspektiv som anläggs på materialet kommer vara uppbyggt 

av tankar från fem olika personer. På så sätt är inte alla de tankar som utgör min 

teori tillhörande ett forskningsfält, utan kommer även ifrån tankar kring kön som 

olika transpersoner uttrycker. Detta för att inte hamna i en debatt kring dessa män-

niskor som objekt, utan låta deras röster visa vägen för vilka perspektiv som kan 

vara av vikt. Sedan kommer jag presentera metoden som används i arbetet, vilket 

är en riktad innehållsanalys som ställer frågor till texten.  

 

3.1 Teori 

När en vill undersöka frågor i relation till kön när det kommer till transidentiteter, är en 

etablerad utgångspunkt queerteori. I Fanny Ambjörnssons bok Vad är queer? beskriver 

hon att forskningsläget inom queerteori ämnar att utmana normer, och ägnar sig inte åt 

att reda ut och skapa fasta beskrivningar av saker, utan snarare hur komponenter så som 

identitet, handlingar och föreställningar tillsammans framställs som ett fenomen i vårt 

samhälle, som sexualitet och kön.40 Forskningsfältet växte fram som en kritik mot den 

forskning som då gjordes kring homosexuella som ansågs fokusera enbart på gruppen och 

inte de fenomen som gjorde att gruppen ansågs avvikande.41 Vidare beskriver hon hur 

queerteori först och främst ägnade sig åt studier kring sexualitet, men idag bäst kan besk-

rivas som något som ger olika perspektiv på fenomen inom samhället, utifrån frågeställ-

ningar om normer och avvikelser. Ramverket vilar också på en poststrukturalistisk grund, 

                                                                                                                                          
 
40 Ambjörnsson, Vad är queer?,  s.34 
41 Ibid.,  s.33 
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med influenser från gay- och lesbiska studier samt lesbisk feminism. Därigenom är cen-

trala teman inom queerteorin enligt Ambjörnsson heteronormativitet, genus, sexualitet 

och trans.42  

 

Judith Butler som nämns under avsnittet Litteraturöversikt och tidigare forskning utveck-

lar i sin inledning till boken Genus ogjort frågor om erkännande. Enligt min tolkning 

menar Butler på att begrepp har stor betydelse för vilket politiskt aktörskap en viss grupp 

människor får. Det påverkar också vilka som räknas in och ut ur ”mänsklighet”. Vidare 

menar hon på att de begrepp som kan ge ”mänsklighet” till någon, även är det begrepp 

som kan ta ”mänsklighet” ifrån någon annan. Alltså har normer för begrepp och deras 

användning stor påverkan för vilka människor som är berättigade till ”mänsklighet” och 

därigenom rättigheter. 43 Detta tankesätt kring vad som räknas till mänsklig, normalt och 

ha rätt till rättigheter kan appliceras på mitt material. Genom att på så sätt undersöka 

begreppen som används, kan jag visa på vilka som räknas in och ut ur dem.  

 

Vidare i sin inledning kritiserar även Butler enligt min tolkning att samhället biologiskt 

könar kroppar. Genom ett exempel kring hur vissa anser att leva som trans-man innebär 

ett förkastande av femininitet, bemöter Butler detta genom att hävda att ett sådant argu-

ment innebär att en förmodar att alla som föds med en ”biologiskt kvinnlig” kropp besitter 

femininitet, något som jag tolkar att Butler inte håller med om.44 Enligt min tolkning 

menar hon att kroppsdelar inte säger något om kön, och att anatomin även den är inrutad 

i normer om manligt/kvinnligt. Genom detta finns det egentligen inget biologiskt kvinn-

ligt och biologiskt manligt, utan bara kroppar med olika genitalier. 

 

Andra personer som talar om olika syn på kroppar och kön återfinns i boken Genderqueer 

– voices from beyond the sexual binary. I antologin redigerad av Joan Nestle, Clare Ho-

well och Riki Wilchins, finns olika berättelser från personer som identifierar sig som 

queer och genderqueer. Riki Wilchins problematiserar i sin text It’s Your Gender, Stupid! 

även hon bilden av biologiskt sex som binärt och av naturen givet: ”But what if repro-

duction doesn’t have to include two sexes? Or what if there are other sexes, and they can 

                                                                                                                                          
 
42 Ibid., s. 43-44 
43 Butler, Genus ogjort, s. 24 
44 Ibid., s.  30 
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reproduce as well? But that’s not possible, is it? Because any creatures that can reproduce 

must be either male and female – by definition.”45  

 

Vidare definierar Wilchins begreppet transgender, översatt svenskans transperson, som 

ett begrepp som personer som inte vill genomgå könsbekräftande vård, men som lever på 

heltid i ett annat kön än det som tillskrivits dem vid födsel. Över tiden har begreppet sedan 

kommit att inkludera de allra flesta grupper och blivit mer av ett paraplybegrepp menar 

hon.46 Här definieras alltså transsexuell som en person som vill genomgå könsbekräftande 

vård på en binär skala, kvinna-man. Detta på grund av att Wilchins använder orden 

”change sex” vilket betyder könsbyte som ofta syftar på ett byte från kvinna till man eller 

vice versa.  

 

Det är främst även två andra berättelser ur denna bok som jag vill belysa i min teoridel 

för att öka förståelsen hos läsaren vilken teoretisk utgångspunkt som tas när det kommer 

till synen på kön utifrån en normkritisk ansats i den här uppsatsen. Jacob C. Hale är en 

trans-man och berättar i kapitlet Whose Body is this Anyway? om oförståelsen han möter 

då han inte vill genomgå könsbekräftande behandling. Han berättar om hur vissa menar 

att han inte är en ”riktig” transsexuell då han inte vill operera sina genitalier. Hale belyser 

här just samhällets förväntningar på att ”passera” som man, kravet på en vilja att ha man-

ligt kodade genitalier, samt vem som får räknas till transsexuell och inte.47  

 

I kapitlet Disorderly Fashion berättar Wally Baird om hennes åsikt att ”transitioning”, 

alltså att genomgå könsbekräftande vård så kroppen framstår som kvinnligt eller manligt 

kodad, bara förstärker den förtryckande binära könsregimen. Baird identifierar sig som 

”biocoastal boy-dyke”. Hon tar testosteron, men har inte ändrat sina pronomen.48 Hon 

beskriver även en vilja att genomgå en masektomi, alltså att operera bort sina bröst, på 

grund av den stora risken för henne att utveckla bröstcancer, men att det även finns en 

                                                                                                                                          
 
45 Riki, Wilchins, ”It’s Your Gender, Stupid!”, i Howell, Clare, Nestle, Joan och Wilchins, Riki (red.), 
Genderqueer – Voices From Beyond the Sexual Binary, Kalifornien: Alyson Publications, 2002, s. 32 
46 Wilchins, Riki, ”Deconstructing Trans”, i Howell et. al. (red.), Genderqueer – Voices From Beyond the 
Sexual Binary,, 2002 s. 58 
47 Hale, Jacob C., ”Whose Body is this Anyway?”, i Howell et. al. (red.), Genderqueer – Voices From 
Beyond the Sexual Binary, 2002, s. 252 
48 Baird, Wally, ”Disorderly Fashion”, i Howell et. al. (red.), Genderqueer – Voices From Beyond the 
Sexual Binary, 2002, s. 260 
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vilja att inte ha några bröst på grund av hennes identitet.49 Baird beskriver att för henne 

innebär inte att ta testosteron att hon vill bli man, och att det för henne är en skillnad i att 

vara en ”boy-dyke”50 och att vara en ”butch”51. Här ger Baird genom berättelsen om sig 

själv, exempel på en person som inte vill ändra juridiskt kön, men som på vissa sätt vill 

genomgå viss kroppslig förändring som stämmer bättre överens med hennes könsidenti-

tet, och inte identifierar sig från den kvinnliga polen till den manliga polen, utan något 

utanför dem.52  

 

Den sista komponenten av teorin som kommer appliceras på mitt primärmaterial bygger 

på de resultat som Signe Bremer kommer fram till i sin avhandling, vilka presenterades i 

litteraturöversikten. Bremer talar här om hur transsexuella tvingas in i linjära tankar kring 

kön, att de måste överensstämma. Då Bremer menar på att det är på grund av krav som 

ställdes i könstillhörighetslagen (steriliseringskravet och kravet på att vara ogift) som 

skapar och upprätthåller denna tanke om kön som linjär, ska även denna tanke vara med 

i min analys.53 Detta på grund av att dessa krav tas bort 2013, och därför vill undersöka 

om denna tanke kvarstår trots att kraven försvinner. 

 

Således så kommer materialet att utläsas från en sammanslagen teori av dessa olika kom-

ponenter. Begrepp kan förstås som ett maktmedel och kön är inte ”biologiskt givet” utan 

det finns teoretiker som anser att normer könar kroppar. Det finns personer som identifi-

erar sig som transsexuella men som inte vill ändra kropp, som Hale. Det finns även per-

soner som vill genomgå viss könsbekräftande vård och identifierar sig på annat sätt än 

det kön som tilldelades personen vid födsel, men som inte har en binär könsidentitet som 

Baird. Det finns också en tanke om att svensk lagstiftning tvingar in transsexuella i binära 

tankar om kropp för att det annars skulle rasera hela systemet för det. Det är denna teore-

tiska värld kring kön och konsekvenser av dess uppbyggnad som läsaren ska förstå ana-

lysen ur.  

 

                                                                                                                                          
 
49 Baird, i Genderqueer – Voices From Beyond the Sexual Binary  s. 261 
50 En ”boy-dyke” är översatt ”pojk-lesbisk”. Alltså en person som identifierar sig som lesbisk pojke. 
51 En ”butch” brukar beskrivas som en kvinna med maskulint könsuttryck, kan även betyda lesbisk kvinna 
med maskulint könsuttryck, se: David, Bimbi, et.al., ”Butch Bottom-Femme Top? An Exploration of Les-
bian Stereotypes”, Journal of Lesbian Studies, Vol. 16, No. 1, (2012), s. 91 
52 Baird, i Genderqueer – Voices From Beyond the Sexual Binary, s. 262 
53 Bremer, Kroppslinjer – Kön, transsexualism och kropp i berättelser om könskorrigering, s. 229 



 

 18 

3.2 Metod 

I min undersökning ämnar jag att genom ett kvalitativt innehållsanalytiskt tillvägagångs-

sätt undersöka utveckling och skillnader i hur statliga offentliga utredningar har förhållit 

sig till frågan om kön och könstillhörighet i fråga om transpersoner. Jag har i min studie 

haft behov av att applicera mitt teoretiska ramverk som en förutsättning för att belysa 

vilka komplikationer som uppstår när normer för kön inte speglar verkligheten. Därför är 

det min åsikt att en innehållsanalys är en bra metod för att ta fram och jämföra de generella 

åsikter som framförs, både manifesta och latenta, i mitt material och se på vilket sätt dessa 

kan bidra till exkluderande normer.54 Vidare är kvalitativ innehållsanalys ett flexibelt ana-

lysverktyg, som är tacksamt att anpassa efter sitt material. 

 

I sin artikel Three Approaches to Qualitative Content Analysis skriver Hsiu-Fang Hsieh 

och Sarah E. Shannon om olika tillvägagångssätt för att genomföra en kvalitativ inne-

hållsanalys. Fältet de applicerar analysmetoden på i deras artikel är främst forskning inom 

hälsa och vård, men jag ansåg att deras beskrivning av hur en kan genomföra analysme-

toden är applicerbar även på mitt område. Jag har valt att göra en Directed Content Ana-

lysis, en riktad innehållsanalys. Denna sorts innehållsanalys är givande att använda om 

det redan finns en existerande teori om det en undersöker, för att vidare ge stöd åt den 

existerande teoretiska utgångspunkten.55 En sådan utgångspunkt skiljer sig från vad vissa 

anser vara traditionell kvalitativ forskning, där teorin ofta anses vara en följd av studien.56 

Då jag anser att det hade varit svårt att skapa en teori utefter min undersökning, känns det 

mer givande att låta teorin verka som ett par kritiska glasögon för att kunna få en förstå-

else för vad det jag finner i min analys kan ge för konsekvenser enligt min teori.  

 

Det är alltså med utgångpunkt i det sammanslagna teoretiska ramverk som jag ställer 

frågor till texten. Frågorna kommer således att bli: 

-   Vilka begrepp används i utredningen och vilka konsekvenser kan det få?  

-   Hur framkommer synen på kroppen i relation till kön? 

                                                                                                                                          
 
54 Alan, Bryman, Samhällsvetenskapliga arbetsmetoder, Trelleborg: Liber AB, 2002, s. 191 
55 Hsiu-Fang, Hsieh, Sarah, E. Shannon, ”Three Approaches to Qualitative Content Analysis”, Qualitative 
Health Research, Vol. 15 No. 9, (2005): 1277-1288, s. 1281 
56 Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder,  s.252 



 

 19 

-   Hur framkommer synen på juridiskt erkännande i relation till kön? 

 

Jag kommer använda mig av utdrag från materialet för att försöka besvara dessa frågor, 

för att kunna visa på vilken förändring som har skett de senaste tio åren. Då den totala 

mängden för mitt primärmaterial uppnår 1530 sidor har en stor del av min process varit 

att avgränsa i materialet och hitta de kapitel eller rubriker som kan vara av vikt för min 

undersökning. Samtliga material har lästs igenom två gånger och jämförts med varandra. 

Jag var alltså tvungen att hitta kapitel i materialet som också sa något om de fenomen jag 

ville undersöka. Efter flera vändor och omläsningar lyckades jag identifiera två kapitel 

som jag ansåg vara relevanta för frågeställningar jag hade formulerat till texten. Dessa är 

sammanfattning samt det kapitel som innehåller någon slags begrepps- eller ordlista. 

 

Analysen kommer således gå ut på att jag utifrån mina frågeställningar läser i materialen 

och försöker sortera citat utifrån dessa frågekategorier och på så sätt svara på frågorna. 

Jag kommer därför att pendla mellan frågeställning och material för att sortera och kate-

gorisera materialet utifrån frågorna. Det ska också nämnas att kvalitativ innehållsanalys 

har kritiserats för att vara för subjektiv och bidra till generaliseringar, samt att det är svårt 

att upprepa undersökningar.57 Det finns hos mig en förståelse att tolkningar av text och 

vad som anses vara viktigt i en text alltid är subjektivt, men utan elementet av tolkning är 

det svårt att visa på problematik i text. Att kunna påvisa normers påverkan kräver även 

det att texten analyseras och tolkas, för att kunna göra kopplingar till större fenomen som 

upprätthåller dessa strukturer, som Butler påpekar.58 Jag anser att så länge människor på-

verkas negativt av normer, vilket visades av Hale och Baird i teoriavsnittet, är det även 

ett skäl till att dessa ska undersökas ifall de kan återfinnas i texter, så som statliga offent-

liga utredningar. Därför anser jag att trots risken för subjektivitet att denna metod är bäst 

lämpad för min undersökning.  

  

                                                                                                                                          
 
57 Ibid., s. 269-270 
58 Butler, Genus ogjort, s. 24 
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4   Analys 

I det här kapitlet kommer jag utföra min analys på primärmaterialet. Avsnittet kom-

mer delas in i tre underrubriker, vilka är de frågor som redovisades i metodavsnittet. 

Sedan kommer jag systematiskt besvara frågan med ett material i taget, i stigande 

utgivningsår börjande med det tidigaste. I frågan kring vilka begrepp som används 

i utredningen, kommer jag utgå från begrepps- eller ordlistan i vederbörande utred-

ning. Alltså kommer jag inte i denna fråga analysera sammanfattningen. På samma 

sätt kommer inte dessa begrepps- eller ordlistor vara med i analysen när jag sedan 

undersöker texterna utifrån sammanfattningen. 

 

4.1 Vilka begrepp används i utredningen och 
vilka normativa idéer upprätthåller dessa? 

SOU 2007:16 Ändrad könstillhörighet, förslag till ny lag 

Ordlistan i utredningen är kort och uppbyggd på det sättet att det är ett ord som sedan är 

motsvarat av en eller flera meningar som förklarar ordet. Listan består av 29 ord och 

består till viss del av medicinska begrepp, dels ord som förklarar förkortningar och dels 

ord som ämnar beskriva grupper som berörs i utredningen. Då det inte är rimligt att redo-

visa hela ordlistan, dels för att för att alla ord inte är relevanta för synen på kön och dels 

inte skulle bidra till min analys, väljer jag ut ord eller förklaringar som visar på en förför-

ståelse om kön som dels binärt men även starkt ihopkopplat med kropp. De ord som star-

kast påvisar dessa tankar enligt min tolkning kommer att kursiveras.  

 

Denna utredning är riktad mot könstillhörighetslagen, och då det bara finns två juridiska 

kön i Sverige idag, ter det sig naturligt att därför inte heller här bryta mot tvåkönsnormen. 

Dessutom är det av yttersta vikt för trans-män och trans-kvinnor att kunna få leva i enlig-

het med sin könsidentitet, och därför att få genomgå könsbekräftande vård så deras krop-

par överensstämmer med deras identitet, vilket lagstiftningen vid sitt skapande var till för. 
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I denna utredning problematiseras inte idén om biologiskt kön utan detta begrepp används 

för att beskriva vad som normativt avser ”manliga” och ”kvinnliga” kroppar, som kan ses 

i citatet ”Kastrering: avlägsnande av könskörtlarna, dvs. äggstockarna på en biologisk 

kvinna och testiklarna på en biologisk man.”59 

 

Ett annat citat som berör kropp och kön är: ”Könskorrigerande operation: en eller flera 

operationer som syftar till att göra patientens könsorgan mer lika det motsatta könets”60 

Som Baird i teoriavsnittet påpekar, finns det personer som identifierar sig som varken 

kvinna/man, både och eller varken eller, eller identifierar sig på diverse andra sätt.61 Dels 

kan förklaringen av begreppet könskorrigering anses problematiskt då det finns männi-

skor som vill genomgå könsbekräftande vård (könskorrigering i citatet) som inte identi-

fierar sig som man/kvinna. Genom att då använda sig av orden: könsorgan mer lika det 

motsatta könets, upprätthålls en bild av könstillhörighet som binär, och dessa människor 

utesluts från gruppen som skulle kunna önska en sådan behandling. Användandet av ordet 

könskorrigerande operation kan också upplevas problematiskt, då vissa inte anser att det 

är ”fel” som rättas till utan personerna genomgår vård som bekräftar deras kroppar gente-

mot deras könsidentitet.62 Vidare kring begreppen transsexualism och transsexuell, defi-

nierar utredningen dessa personer som att ha en vilja att ”tillhöra det motsatta könets”.63 

Jag tolkar det som att utredningen menar att transsexuella är binära transpersoner i ett 

heteronormativt samhälle. 

 

Begreppsavsnittet i utredningen återfinns under rubriken 2.2 Begrepp. I avsnittet förklarar 

utredningen vilka begrepp som kommer användas i utredningen och vilka grupper som i 

deras åsikt berörs av utredningen. De beskriver att könstillhörighetslagen berör två grup-

per, dels de som föds med oklar könstillhörighet, och dels de som anser att deras kropp 

inte motsvarar deras upplevda kön. Den senare gruppen brukar benämnas transsexuella 

anser de. Vidare gör de skillnad på transsexuell och transperson, och avgränsar sig från 

                                                                                                                                          
 
59 SOU 2007:16, Ändrad könstillhörighet – förslag till ny lag, s. 22 
60 Ibid., s. 22  
61 Baird, i Genderqueer – Voices from Beyond the Sexual Binary, s. 261 
62 RFSL Ungdom, Ordlista, Transformering, 2016, http://www.transformering.se/vad-ar-trans/ordlista, 
(Hämtad 2017-01-06) 
63 SOU 2007:16, Ändrad könstillhörighet – förslag till ny lag, s. 23 
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att använda begreppet transperson i utredningen. De motiverar detta val med att de i sam-

tal med Patientföreningen Benjamin64 som var en förening för transsexuella och före detta 

transsexuella, fick en uppfattning om att det ansågs kränkande för denna grupp att kopplas 

samman med andra transpersoner, främst transvestiter. Detta på grund av att enligt Pati-

entföreningen Benjamin så behövde inte denna grupp tampas med samma problematik 

som dem, då det inte var en inneboende identitet som ifrågasattes hos gruppen transvesti-

ter.65 Utredningen definierar begreppet transperson på detta sätt: 

 
I denna ges följande beskrivning av termen transperson: ”ett politiskt samlingsbegrepp som 

vanligtvis avser individer vars könsidentitet och/eller könsuttryck tidvis eller alltid skiljer sig 

från normen för det kön som registrerats vid födelsen. Varje individ väljer själv om han/hon 

vill räkna sig till gruppen. Bland de grupper som kan ingå bör nämnas dragqueens, dragkings, 

intergenders, intersexuella, transgenderister, transsexuella och transvestiter.66  

 

Denna definition har utredningen hämtat från promemorian Transpersoner och diskrimi-

nering. Anledningen att inte använda sig av ordet transperson är tvåfaldigt, dels att det 

enbart enligt utredningen är transsexuella som berörs av lagstiftningen de ämnar under-

söka, och dels på grund av utlåtandet från patientföreningen Benjamin. Vidare med defi-

nitionen av termen så upprätthåller utredningen med detta citat en bild av könsidentitet 

som binär, t.ex. när de skriver ”varje individ väljer själv om han/hon..” istället för att 

använda sig av ett könsneutralt ord som ”den”. Då begreppet transsexuell även det är 

omtvistat, som till exempel Hale framhåller, exkluderas automatiskt vissa grupper från 

att beröras i utredningen med deras tidigare nämnda definition som till exempel binära 

transpersoner som inte vill genomgå könsbekräftande behandling.67  

 

I sista stycket av begreppsavsnittet gör utredningen ytterligare en avgränsning i begrepps-

användande. Utredningen beskriver här: 

 
Processen när en transsexuell person får ändrad könstillhörighet kallas i vardagligt tal lite 

                                                                                                                                          
 
64 Föreningen är nedlagd, se: Transsexuella i Sverige, Föreningen är nedlagd, http://www.transsexuellais-
verige.se/, (Hämtad 2017-01-07) 
65 SOU 2007:16, Ändrad könstillhörighet – förslag till ny lag, s. 38 
66 Ibid., s. 38 
67 Hale, i Genderqueer – Voices from Beyond the Sexual Binary, s. 252 
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slarvigt för ”könsbyte”. Förvisso är det så att den officiella könstillhörigheten byts på indivi-

den. De transsexuella själva anser emellertid att deras kön är oförändrat, eftersom de anser 

att de tillhör det motsatta könet mot det för dem registrerade men i en felaktig kropp. Av 

respekt för denna uppfattning har vi valt att inte använda oss av begreppet könsbyte utan talar 

i stället om ändring av könstillhörigheten.68  

Utredningen väljer här att inte använda sig av ett begrepp som de förstår kan uppfattas 

som kränkande, alltså könsbyte, som de tidigare också motiverade angående valet att inte 

använda sig av begreppet transperson. Vi kan här alltså se en vilja av att vara inkluderande 

och använda sig av begrepp som för tiden kanske ansågs som de bäst lämpade. Om vi 

däremot ser på användandet ifrån det normkritiska ramverk som läggs fram i teorin är de 

fortsatt binära i förklarandet av sina val när det skriver att de tillhör det motsatta könet 

och inte refererar till tvåkönssystemet. Här kan vi även se att utredningen har en bild av 

könsidentitet som något essentialistiskt. 

SOU 2014:91 Juridiskt kön och medicinsk könskorrigering 

I denna utredning finns ingen ordlista utan ett kapitel som heter ”Begrepp och samhälle-

liga föreställningar och normer.” I detta kapitel har de delat upp underrubrikerna efter 

begrepp som de sedan förklarar i flytande text. I inledningen beskriver utredningen att de 

inte ämnar att definiera gruppen transpersoner på ett rättsligt  sätt och att det finns en 

medvetenhet hos dem att varje individ själv väljer om de vill tillhöra en grupp eller inte. 

De ger exemplet att det inte är en självklarhet att en transsexuell person också identifierar 

sig som en transperson.69 Fortsatt i kapitlet pratar de om heteronormativitet och 

tvåkönsnormen, sedan diskuterar de kön och olika aspekter av det. Vidare skriver de om 

Hbt-personer, transpersoner däribland transsexuella, ”komma-ut-processen” och till sist 

beskriver de utgångspunkterna för sitt arbete. De har alltså en betydligt mer extensiv be-

greppslista, med fler kategorier och problematiserande av könsnormer i samhället än lis-

torna i SOU 2007:16. Jag väljer här att fokusera på de olika aspekterna av kön samt un-

derrubrikerna ”Transpersoner däribland transsexuella” och ”Utgångspunkter för vårt ar-

bete” för att se hur de begreppsligt resonerar kring detta och för att eventuellt jämföra 

med SOU 2007:16. Utredningen beskriver att kön är social konstruerat och rymmer olika 

                                                                                                                                          
 
68 SOU 2007:16, Ändrad könstillhörighet – förslag till ny lag, s. 39 
69 SOU 2014:91, Juridiskt kön och medicinsk könskorrigering, s. 51 
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kategorier. Dessa är biologiskt kön, juridiskt kön, könsidentitet och könsuttryck. De be-

skriver här att det är viktigt att hålla isär kategorierna, för att förstå deras överväganden 

och förslag.70  

 

Under rubriken biologiskt kön beskriver utredningen detta som något som definieras uti-

från inre och yttre könsorgan, könskromosomer och hormonnivåer. Enligt deras beskriv-

ning finns det bara två biologiska kön, manligt och kvinnligt, och problematiserar inte 

detta vidare med till exempel foster med intersex-variationer. De tar alltså dessa två bio-

logiska könskategorier som givna.71 Av detta följer att i nästa avsnitt, som heter juridiskt 

kön, beskrivs detta såhär: ”I rättslig mening finns det två kön. Alla barn som föds tilldelats 

ett av två juridiska kön, baserat på deras biologiska kön.”72  

 

I delen om juridiskt kön problematiseras inte heller det faktum att det bara finns två juri-

diska kön eller att detta baseras på biologiskt kön. De förklarar här närmast regelverket 

som appliceras på dessa frågor i Sverige.73 Fortsatt går de in på rubriken könsidentitet. 

Här beskriver de könsidentitet som en persons egenidentifierade kön, samt att ”vi kan 

känna oss som män, kvinnor, både och eller varken eller.”74 Detta kan tolkas som att 

utredningen tar ett steg från den binära tanken kring könsidentiteter. Enligt detta citat kan 

vi alltså se att det finns en förståelse kring att den aspekten av kön inte är binär för alla. 

Vidare beskriver de också ”könsidentiteten är inte beroende av kroppens utseende eller 

några yttre bestämningar.”75 Alltså kopplas könsidentitet här bort ifrån kropp, de är i en-

ligt min tolkning i utredningens mening inte beroende av varandra. Vidare talar även ut-

redningen om könsidentitet som något som kan upplevas som skiftande för vissa perso-

ner, men för andra inte. Det talas även om att en när som helst i livet kan komma till insikt 

om att en inte identifierar sig med det juridiska eller registrerade könet.76 Sista aspekten 

av kön, könsuttryck, beskriver utredningen på detta sätt: ”Begreppet könsuttryck handlar 

                                                                                                                                          
 
70 Ibid., s. 53 
71 Ibid., s. 53-54 
72 Ibid., s. 54 
73 Ibid., s. 54 
74 Ibid., s. 54 
75 Ibid., s. 54 
76 Ibid., s. 55 
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om det som syns utåt, dvs. hur en person uttrycker sitt kön, till exempel genom kläder, 

kroppsspråk, frisyr, socialt beteende, röst samt om och hur man sminkar sig.”77 

 

Dessa olika delar av könsuttrycket är ofta manligt eller kvinnligt kodade, vilket inte be-

skrivs i denna definition. Att till exempel sminka sig för en cis-kvinna kanske inte nöd-

vändigtvis anses vara en del av personens könsuttryck för henne själv, medan det för en 

person som inte är cis-kvinna kan vara det. Vidare med nästa underrubrik, ”Transpersoner 

däribland transsexuella” beskrivs först begreppen cis-person och transperson. 

 
En cis-kvinna är en person som identifierar sig som och ser ut som en kvinna enligt sam-

hällsnormen, har en kvinnokropp och är registrerad som kvinna i folkbokföringen.78  

Transperson är den person vars könsidentitet inte stämmer överens med det biologiska eller 

juridiska könet. Det kan t.ex. handla om en person som juridiskt och biologiskt är kvinna 

men som känner sig och identifierar sig som man (könsidentitet).79 

 

Om dessa utdrag kan först sägas om valet att i exemplet om cis-person säga att kvinnan 

har en kvinnokropp, kan komma att ifrågasättas. Är kroppen ett kön eller är kroppen något 

som inkluderar genitalier som en antingen kan känna sig bekväm med eller inte? Att säga 

att någon har en kvinnokropp är att ha en kropp som samhället systematiskt kodat som 

kvinnlig, som till exempel Butler framhåller.80 En trans-man som väljer att inte genomgå 

könsbekräftande behandling skulle kanske inte nödvändigtvis hävda att han har en kvin-

nokropp.81 Att använda sig av detta begrepp upprätthåller uppfattningen om kroppar som 

könade. Ett alternativ till att säga kvinnokropp som är mer inkluderande skulle kunna vara 

att använda sig av orden ”kvinnligt kodad kropp”. Fortsatt angående kursiveringen i det 

andra citatet rörande exempel på transperson, skulle det kunna hävdasatt det är proble-

matiskt att beskriva det som att personen är juridiskt och biologiskt kvinna, utan detta är 

snarare kön personen blivit tilldelad vid födsel.  

 

                                                                                                                                          
 
77 Ibid., s. 55 
78 Ibid., s. 56 
79 Ibid., s. 56 
80 Butler, Genus ogjort, s. 30 
81 Hale, i Genderqueer – Voices from Beyond the Sexual Binary, s. 252 
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Gruppen transpersoner beskriver utredningen som heterogen men menar att begreppet 

anses vanligtvis inkludera ”transvestiter, transsexuella, transgender, non-gender, inter-

gender, dragqueens, dragkings m.fl.”.82 Listan ser alltså lite annorlunda ut än de som lista-

des i SOU 2007:16. Sedan går utredningen in på en djupare definition av transsexuella.  

 

Transsexualism definieras här som en del av med medicinska diagnoskoden könsdysfori, 

och anses vara den mest uttalade formen av diagnosen då personen diagnostiserad med 

detta har en önskan om att leva och bli accepterad som medlem av det motsatta könet.83 

Jag tolkar detta som att utredningen främst definierar begreppet transsexuella att enbart 

beröra binära transpersoner men de problematiserar inte i detta tvåkönssystemet. Utred-

ningen hävdar också att transsexuella ”I många fall vill genomgå könskorrigerande vård 

och behandling.”84 Genom detta citat kan det kan tolkas som att inte nödvändigtvis alla 

transsexuella önskar genomgå könsbekräftande vård, här benämnt som könskorrigerande 

vård. Icke-binära personer utesluts från begreppet transsexuell och därigenom från grup-

pen som skulle vilja ha könsbekräftande vård. Generellt är transsexualism och transsexu-

ell här starkt kopplat till diagnoskoden, vilket gör att det inte kan tolkas som en identitet.  

 

Den sista rubriken som analyseras gällande frågan om begrepp i denna utredning är ”Ut-

gångspunkter för vårt arbete.” Rubriken delas sedan in i underrubrikerna ”Det biologiska 

könet är inte ensamt avgörande för en persons könsidentitet” och ”Transpersoner – en 

grupp med olika behov”. I den första rubriken beskriver utredningen att heteronormativi-

teten och tvåkönsnormen påverkar de kulturella, sociala, politiska och juridiska proces-

serna i Sverige. De hävdar också att ”I vissa avseenden är Sverige ett tolerant land mot 

överskridanden av det traditionella”, dock är Sverige fortsatt ett heteronormativt sam-

hälle och därför får det konsekvenser för personer som inte passar in i normen eller före-

ställningen.85 I det avslutande stycket motiverar utredningen sin utgångspunkt: att det bi-

ologiska könet inte är ensamt avgörande för en persons könsidentitet. Detta motiverar de 

med förklaringen: 
 

                                                                                                                                          
 
82 SOU 2014:91, Juridiskt kön och medicinsk könskorrigering, s. 56 
83 SOU 2014:91, Juridiskt kön och medicinsk könskorrigering, s. 57 
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När människor tilldelats ett juridiskt kön görs det utifrån kroppen. Det finns också en för-

väntning om att biologiskt kön är avgörande för en personers könsidentitet och könsuttryck. 

I många fall stämmer det biologiska eller det juridiska könet överens med personens könsi-

dentitet. En viktigt utgångspunkt för vår utredning är emellertid att så inte är fallet för alla 

personer.86 

 

Här strävar utredningen efter att vara inkluderande, visa på en förståelse om att biologiskt 

kön inte är det könet alla personer identifierar sig som. Däremot utgår de fortfarande från 

att normen för detta är det naturliga. De problematiserar inte det faktum att kroppar könas 

och också på ett binärt sätt. De vill dock visa på acceptans för de avvikande. Därför upp-

rätthålls fortfarande ett cisnormativt och biologiskt sätt att se på kön. Detta visas också i 

citatet ”överskridanden av det traditionella”, som återigen lägger fokus på de som inte 

anpassar sig efter normer, men inte ifrågasätter normerna i sig. Under den sista rubriken 

”Transpersoner – en grupp med olika behov” förtydligar utredningen att transpersoner är 

en heterogen grupp trots det faktum att de faller under samma begrepp. Här pekar utred-

ningen även på det faktum att gruppen transsexuella kan råka ut för fler problem än andra 

transpersoner, speciellt i fråga om hälso- och sjukvården.87   

 

Vidare försöker de klargöra samhälleliga föreställningar som kommer fram när personer 

vill ändra sin könstillhörighet. De beskriver det såhär: ”För många leder ett så kallat köns-

byte tankarna till kirurgiska ingrepp och operationer, där en man ’görs om’ till kvinna 

eller vice versa. För en del personer är detta den svåra verkligheten.”88 Det här citatet 

visar på en stark sammankoppling mellan kropp och kön. Återigen går det att ifrågasätta 

huruvida en trans-kvinna görs om till kvinna eller genomgår könsbekräftande behandling 

som gör att hon känner sig bekväm och hemma i sin kropp. Är inte en trans-kvinna en 

kvinna tills hon genomgår könsbekräftande vård? Utredningen fortsätter: ”De upplever 

sig tillhöra det motsatta könet och önskar därför att korrigera den felaktiga kropp som 

vederbörande har genom medicinsk vård och behandling.”89 Detta visar återigen på en 

bild av att de som vill genomgå könsbekräftande vård i första hand är binära transperso-

ner, och att dessa personer anser sig leva i en felaktig kropp som de vill korrigera. Här 

skiljer sig alltså inte SOU 2007:16 och 2014:91 åt, då de båda visar på detta tankesätt och 
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använder sig av begreppet könskorrigering. Utredningen påvisar dock att de har en för-

ståelse av att alla som vill ändra könstillhörighet inte vill genomgå könsbekräftande vård 

och att det inte är ”alla transpersoner som har behov eller en önskan om att kroppen ska 

spegla den inre upplevelsen av könsidentiteten.”90 

 

SOU 2017:92  

I den här utredningen har de valt att ha en begreppsordlista, där de skrivit begrepp och 

sedan förklarar dessa i stycken med löpande text. Listan består av 21 ord och är på detta 

sätt kortare än den i SOU 2007:16, men innehåller däremot inga förklaringar av förkort-

ningar på organisationer och dylikt. Vissa begrepp är desamma som återfinns i SOU 

2007:16 och 2014:91 men får andra innebörder av denna utredning. Jag kommer därför 

här redovisa för de uttryck som jag redovisat för i de andra SOU:erna som även återkom-

mer här. Dessa kommer således att bli: kön, biologiskt kön, juridiskt kön, könsidentitet 

och uttryck, cisperson och transperson, könsbekräftande vård samt transsexuell. Begrep-

pet kön beskrivs i denna utredning som något som används vid de flesta tillfällen som 

något för att dela upp människor i grupperna kvinnor och män. De menar dock att kön är 

mycket mer komplext än så och kan delas in i fyra följande kategorier: Kropp/”biologiskt 

kön”, juridiskt kön, könsidentitet och könsuttryck.91 De använder sig alltså av samma 

kategorier som SOU 2014:91 men sätter citationstecken kring biologiskt kön och lägger 

till ordet kropp. Biologiskt kön definierar utredningen på detta vis: 

 
Begrepp som vanligen syftar till de kroppsliga egenskaper som legat till grund för att en 
person tilldelats ett visst juridiskt kön vid födelsen [ … ] Indelningen i två ”biologiska kön” 
är en medicinsk konstruktion som antyder en betydligt mer begränsad variation än vad som 
i praktiken förekommer bland människokroppar.92  

 

Här skiljer utredningen sig åt från de två tidigare SOU:erna och väljer att problematisera 

begreppet biologiskt kön. De visar på en åsikt om att det inte finns några av naturen givna 

kvinnliga och manliga kroppar, utan att detta är en medicinsk konstruktion som inte speg-

lar verkligheten. Min tolkning av detta citat innebär också att detta begrepp enligt dem 

utesluter människor med intersex-variationer från vad som anses vara ett ”biologiskt kön” 

och att detta också är fel. Enligt dem är begreppet exkluderande. Med formuleringen 
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”kroppsliga egenskaper som legat till grund för att en person tilldelats ett visst juridiskt 

kön vid födseln” visar de också på ett annorlunda tankesätt. De väljer här att inte ta de 

”biologiska könen” som naturliga, utan istället pekar på de samhälleliga strukturer som 

gör att detta framstår som sådana. Att en kropp med ett visst utseende blir tilldelat ett kön, 

på grund av normer i samhället, inte för att detta är sanningen.  

 

Vidare med begreppet juridiskt kön har utredningen valt att inkludera juridisk könstillhö-

righet i samma kategori. De beskriver hur juridiskt kön ”tilldelas i den absoluta majorite-

ten av alla fall baserat på utseendet på de yttre könsorganen hos det nyfödda barnet.”93 I 

och med att utredningen tidigare problematiserat biologiskt kön faller det sig naturligt att 

de även kritiserar juridiskt kön. De väljer konsekvent att använda sig av orden tillskrivet 

eller tilldelat, som visar på att de inte nödvändigtvis anser att en ”är” ett visst kön innan 

en har kunnat välja det själv. Detta sätt att resonera kring begrepp visar på ett normkritiskt 

sätt att förhålla sig till dem. Fortsatt in på begreppet könsidentitet beskriver de detta som 

det kön en identifierar sig med. De tar sedan upp socialstyrelsens definition och proble-

matiserar den då den innehåller en beskrivning av begreppet som att till denna kategori 

räknas de som har en upplevelse av att inte tillhöra något kön alls. Detta kritiserar utred-

ningen på grund av att de anser att begreppet är för snävt, då att vara av upplevelsen av 

att inte tillhöra något kön alls räknas till könsidentitet.94  

 

Begreppet könsuttryck beskriver utredningen som attribut som ofta definieras som 

”kvinnliga” eller ”manliga”. Exempel på detta kan vara kläder, hår och kroppsspråk. De 

påpekar även att den kulturella kontexten påverkar hur dessa saker definieras. De visar 

även på det faktum att vissa transpersoner använder sig av könsuttryck som i tvåkönssy-

stemet tolkas vara motsatta de som personen kan antas använda.95 Utredningen väljer här 

att problematisera dels tvåkönssystemet men även det faktum att könsuttrycket ofta består 

av saker som är könade av samhället. Detta skiljer sig från SOU 2014:91 som inte påpekar 

detta faktum. Utredningen väljer även att vara normkritisk, som det faktum att de påpekar 

att dessa saker skiljer sig åt från samhälle till samhälle och över tid. Vidare med begrep-

pen cisperson och transperson förklaras de såhär:  
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En cisman är en person som identifierar sig som man och som tilldelats könet man vid födel-
sen. Vanligen uttrycker personen också sin könsidentitet på sätt som i den tid och det sam-
hälle där personen befinner sig allmänt kodas som ”manliga”.96  
Transpersoner och personer med transerfarenhet eller transbakgrund: Paraplybegrepp för en 
mängd olika individer med erfarenheter av att det juridiska kön de tilldelats vid födelsen inte 
stämmer överens med könsidentiteten och/eller könsuttrycket. Transpersoner används som 
ett paraplybegrepp för personer med identiteter och uttryck som på olika sätt bryter mot sam-
hällets normer för kön/könsidentitet.97  

 

Här väljer utredningen att återigen distansera sig från att säga att personer är biologiskt 

kvinna eller man, som SOU 2014:91 gör utan använder sig av orden tilldelats vid födel-

sen. Detta gäller både i förklaringen av cisperson och transperson. De pekar återigen på 

samhällets inverkan på vad som förefaller naturligt och inte, som i förklaringen av kön-

sidentitet i fallet cisperson. Vad gäller begreppet könsbekräftande vård och behandling, 

avgränsar sig utredningen uttryckligen ifrån att använda begreppet könskorrigerande vård 

annat än i citat. Könsbekräftande vård definierar de som ”ett samlingsbegrepp för olika 

sätt att ändra på kroppen så att den stämmer mer överens med könsidentiteten.”98 Det är 

alltså den första utredningen som värjer sig från att använda orden könskorrigerande vård, 

anledningen till detta motiveras däremot inte här. Till sist definierar utredningen begrep-

pet transsexuell såhär: ”En person vars könsidentitet är kvinna och som vid födelsen blivit 

tilldelad könet man benämns exempelvis transkvinna eller transsexuell kvinna. [ … ] se 

vidare begreppet binär.99 

 

Under begreppet binär beskrivs transsexuella på detta sätt: ”En binär transperson identi-

fierar sig som ett kön som, inom ramen för ett tvåkönssystem, är motsatt det kön personen 

tilldelades vid födelsen. En vanlig benämning på binära transpersoner är transsexuell.”100 

Här definierar utredningen transsexuella som binära transpersoner, men gör inga kopp-

lingar vare sig till könsdysfori eller en vilja att genomgå könsbekräftande behandling. 

Alltså kopplas här transsexuell ifrån kropp, utan begreppet används istället för att visa på 

denna grupps plats inom det normativa systemet för könsidentiteter. Detta gör att utred-

ningen skiljer sig från båda de tidigare utredningarna som gör en distinkt koppling mellan 
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transsexuell-könsdysfori-könsbekräftande vård. Vidare framhåller utredningen proble-

matiken med att klumpa ihop grupper under begrepp, då inte alla känner sig bekväma 

med att bli kallade för något som kanske passar in i beskrivningen av dom men som enligt 

dom själva uppfattas stötande. 101 

 

Delsammanfattning 

Hur kan vi då sammanställa utvecklingen som skett med begreppen som använts för att 

beskriva olika fenomen och grupper inom området transpersoner i SOU:er? Generellt kan 

sägas att vissa begrepp har kommit till och för vissa har innebörden ändrats. Vissa be-

grepp har utredningar avgränsat sig från i vissa fall, som transperson i fråga om SOU 

2007:16 och könskorrigering i SOU 2017:92. Begreppet transperson har haft olika bety-

delser i de olika utredningarna, men används av de senare två. Normkritiken kring de 

olika begreppen har också blivit bredare ju nyare SOU:n har varit. En normativ bild av 

kön som linjärt, enligt min tolkning av Bremer som presenterades i litteraturöversikten, 

problematiseras inte i SOU 2007:16, i SOU 2014:91 menar utredningen på att även om 

det biologiska könet ofta överensstämmer med könsidentiteten är det inte så för alla och 

till sist i SOU 2017:92 kritiseras hela det faktum att kroppar tillskrivs kön vid födseln.  

 

Ett annat begrepp som utvecklats med tiden är synen på könsidentitet som inte berörs i 

SOU 2007:16, som visar på en förståelse om att alla människor inte har binära könsiden-

titet i SOU 2014:91 och till sist kritiseras av SOU 2017:92 för att vara för snävt för att 

kunna beskriva alla de sätt som finns att identifiera sig på i fråga om kön. Slutligen är 

även könskorrigering ett begrepp som har ändrats inställning till. De två första utredning-

arna problematiserar inte användandet av detta begrepp, som kan visa på en indikation att 

vården går ut på att ”korrigera” felaktiga kroppar, och är ett begrepp som de flesta idag 

tar avstånd från. I SOU 2017:92 väljer de istället att byta ut begreppet mot könsbekräf-

tande vård.  
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4.2  Hur framkommer synen på kroppen i relation 
till kön? 

Under kapitlet sammanfattning lägger kommittén fram sina huvudsakliga punkter i 

SOU:n samt sina förslag. Jag kommer här undersöka sammanfattningarna utifrån frågan 

om hur kropp kopplas samman med kön. Jag kommer på så sätt rada upp olika citat och 

sedan analysera dem utifrån de teorier som läggs fram i teoriavsnittet.  

 

SOU 2007:16 

Som tidigare påpekats så berör den här utredningen enbart transsexuella, som enligt deras 

definition är personer som inom ett tvåkönssystem vill ”passera” och ofta genomgå köns-

bekräftande vård för att leva i enlighet och som medlem av det motsatta kön som de till-

delades vid födseln. Därför är det förväntat att denna utredning kommer lägga mycket 

fokus på kropp i relation till kön. Dessa citat tycker jag belyser deras synsätt på den här 

frågan: 

 
Vi föreslår vidare att ett krav för att ett beslut om ändrad könstillhörighet skall kunna med-

delas är att sökanden fått sina könskörtlar avlägsnade.102 

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.103 

 

Dessa exempel visar på en stark koppling mellan kroppen och ändring av könstillhörig-

heten. De gör även en ytterligare koppling mellan föräldraskap, kropp och könstillhörig-

het. Att genomgå ingrepp för att avlägsna könskörtlarna ställs som krav för att få ändra 

könstillhörigheten, som visas i citaten. Oavsett om du genomgått könsbekräftande vård 

måste du genomgå undersökning av läkare för att kunna ändra din könstillhörighet. De 

här citaten går också hand i hand med det som Signe Bremer kommer fram till i sin av-

handling, även om hon inte använde den här SOU:n i sin undersökning. Denna utredning 

vill pressa in transsexuella i fasta linjära kön, där män inte kan föda barn och kvinnor inte 

har testiklar. Kroppen hänger samman med och blir ett bevis på kön. 
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SOU 2014:91 

Den här utredningen tar utgångspunkt i det faktum att steriliseringskravet eller annat krav 

på medicinska ingrepp för att kunna ändra sin könstillhörighet försvann 2013 i och med 

en lagändring i köntillhörighetslagen. Fokus har enligt utredningen legat på den juridiska 

delen av lagstiftningen men att då den medicinska delen är av vikt för transsexuella har 

utredningsgruppen valt att lägga överväganden och förslag även här. I den här utred-

ningen skiljs den juridiska och medicinska delen av könstillhörighetslagen åt.  
 

Vidare är det viktigt att de lagar som reglerar den juridiska ändringen inte uppställer några 

direkta eller indirekta krav på medicinsk vård och behandling för att den enskilde ska få till 

stånd en ändring av det juridiska könet. Ingen ska tvingas genomgå någon form av medicinsk 

eller psykologisk behandling, process eller prövning på grund av könsidentitet.104 

I förhållande till mänskliga rättigheter och skydd mot diskriminering är utredningens bedöm-

ning att den nuvarande könstillhörighetslagen inte är förenlig med respekten för den enskil-

des privatliv och rätten till självbestämmande och integritet.105 

 

Här visas ett skifte ifrån den ställning som SOU 2007:16 tar i att de medicinska ingreppen 

föranleder ändring av könstillhörigheten. Enligt den här utredningen innebär sådana krav 

bristande respekt för människors självbestämmande och integritet. Att tvinga in personer 

i diagnoskoder och bedömningar anses även det vara respektlöst och inte något som fö-

refaller vara nödvändigt för att ändra sin könstillhörighet. Vi kan alltså se hur kroppen 

här kopplas något ifrån juridiskt kön, att det skulle kunna anses vara okej att det finns 

män och kvinnor som inte genomgår könsbekräftande vård för att det ska stämma överens 

med vad som står i deras dokument, samt att det till exempel finns registrerade män som 

föder barn. Däremot förefaller det viktigt för utredningen att möjliggöra för transpersoner 

som vill genomgå könsbekräftande behandling att kunna gå igenom detta om de så skulle 

önska.106  

 

SOU 2017:92 

Den här utredningen ämnar inte att göra en utvärdering av könstillhörighetslagen och 

nämner därför inte någon egentlig kritik emot den enkom, utan tar en bredare ansats till 
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alla de problem som transpersoner kan råka ut för. Här kan vi se en utveckling av att 

kroppar som i relation till kön inte förefaller normativa också ska ges direkt stöd.  
 

Socialstyrelsen ges i uppdrag att kartlägga om de journalsystem som används i Sverige för 

graviditetsrelaterad vård, förlossningsvård och fosterövervakning är anpassade för individer 

med manligt personnummer107 

Vi har noterat specifika utmaningar för transmän och ickebinära som är gravida, både vad 

gäller behov av särskilt stöd, och tekniska svårigheter med journalsystem.108  

 

Här kan vi alltså se inte bara en acceptans för att olika kroppar och könsidentiteter blir 

gravida och föder barn, men även att riktat stöd ska ges till dessa personer. Annat exempel 

där utredningen talar om kroppar och medicinsk vård är under rubriken ”Den könsbekräf-

tande vården”. Utredningen skriver: ”Regeringen tar initiativ till att en överenskommelse 

med SKL ingås i syfte att göra den könsbekräftande vården mer jämlik över landet och 

säkra tillgång till könsbekräftande vård för alla som har behov av den oavsett till exempel 

ålder och könsidentitet.”109 Här väljer utredningen att inte låta könsbekräftande vård vara 

uteslutande för binära transpersoner, utan inkluderar med denna formulering andra grup-

per att få tillgång till vård, som t.ex. Baird som presenteras i teoriavsnittet. Detta kan även 

visa på en mer öppen förståelse för kroppar och hur de kan se ut, och att det inte är något 

som ska vara styrt av en uppfattning om ”kvinnliga” och ”manliga” kroppar. 

 

Delsammanfattning 
Här kan vi se i stora drag att det med tidens gång har blivit en större åtskillnad mellan 

kropp och kön i de olika SOU:erna. I SOU 2007:16 kan vi se det som Signe Bremer har 

som slutsats i sin avhandling, att denna utredning gör en stark koppling mellan att kropp 

och kön ska ”stämma överens”.110 När vi kommer till SOU 2014:91 har steriliseringskra-

vet avskaffats och därför görs en allt större åtskillnad mellan kropp och juridiskt kön. De 

framhåller här självbestämmande som det viktigaste, så att ändra könstillhörighet ska stå 

fritt för vem som helst att kunna genomföra utan medicinsk utredning. De visar också på 

en större acceptans för icke-normativa kroppar, som t.ex. transmän som blir gravida. När 

vi sedan tittar på SOU 2017:92 kan vi se att de inte bara har en mer inkluderande syn på 
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kroppar i fråga om kön, utan även påpekar att insatser måste stärkas för att hjälpa dessa 

personer då lagstiftning och administration inte lever upp till standarden för dessa perso-

ner. De väljer även att göra en koppling mellan icke-binära personer och könsbekräftande 

vård vilket kan tolkas som en förståelse för en mångfald för hur kroppar i relation till kön 

kan se ut i icke-linjära ideal. 

4.3  Hur framkommer synen på juridiskt erkän-
nande i relation till kön? 

Här kommer jag undersöka mitt material utefter en fråga kring juridiskt kön, hur 

kan vi i utredningarnas sammanfattningskapitel se hur de resonerar kring juridiskt 

erkännande. Här appliceras även ett tankesätt om huruvida det finns en tanke på att 

införa fler juridiska kön än de två som idag finns i Sverige. 

 

SOU 2007:16 

Generellt uttalar sig utredningen inte så mycket i sammanfattandet om den juridiska 

aspekten på kön då det inte görs någon egentlig åtskillnad på kropp/könsidentitet/kön i 

fallet transsexuella här. Generellt så menar de på att kraven för att byta könstillhörighet 

borde vara att personen är konstaterat transsexuell och har visat på att personen har levt i 

enlighet med den önskade könstillhörigheten och upplevt sig vara den ”sedan avsevärd 

tid”.111 Detta pekar dels på att könsidentitet är något som uppfattas som essentialistiskt 

och inte något som ”görs” eller tar sig uttryck i en normativ och upp-rutad värld. Jag har 

inte återfunnit yttranden som påvisar en problematisering tvåkönssystemet eller det fak-

tum att det bara finns två juridiska kön i Sverige. Jag har dock hittat några citat som kan 

påvisa hur utredningen resonerar kring betydelsen av juridiskt kön för, i deras fall, trans-

sexuella. 
 

Vi föreslår ingen lagreglerad rättighet för f.d. transsexuella att kunna få tidigare erhållna intyg 

och betyg korrigerade i efterhand eller att få nya sådana intyg och betyg utfärdade i den nya 
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könstillhörigheten. Vi framhåller däremot vikten av att olika intygsgivare m.fl. ställer sig 

positiva till framställningar från f.d. transsexuella med önskemål att få nya intyg[ … ]112 

Ett exempel är när en f.d. transsexuell är förälder. I sådana fall står han eller hon även efter 

könstillhörighetsändringen antecknad som den typ av förälder (far, mor eller förälder) till 

barnet som han eller hon var ursprungligen.113 

 

Här kan alltså antas att administrativ smidighet går före att transsexuella ska få det juri-

diska erkännande de eftersträvar. Utredningen vill här inte lagstifta kring att personer som 

ändrat könstillhörighet ska få ut dokument som motsvarar deras könstillhörighet, men att 

de inte heller ställer sig aktivt emot det. Det andra citatet visar på att föräldraskapet och 

den formalia som finns för denna lagstiftning går före att erkänna förälderns kön i förhål-

lande till sitt föräldraskap till barnet. Här problematiseras alltså inte det faktum att föräld-

rabalken är problematiskt utformad i förhållande till transpersoner. 

 

SOU 2014:91 

Då den här utredningen har ett fokus på den administrativa ändringen, alltså en ändring 

av personers juridiska kön och hur den borde omformas är den här utredningen mer verbal 

kring denna fråga. Generellt framhåller utredningen att det är viktigt att få sin könsiden-

titet rättsligt erkänd, då det bidrar till många problem när personer nekas detta.114 Under 

rubrikerna ”Förslag till en ny lag om ändring av juridisk kön” och ”Barn och ungas möj-

ligheter att ändra juridisk kön” återfinns ett par citat som speglar utredningens bild av 

juridiskt erkännande i förhållande till kön.  
 

Utredningens bedömning är att mänskliga rättigheter och Europakonventionen medför att det 

ska stå den som önskar fritt att ändra det juridiska kön som framgår av folkbokföringen. 

Ändringen av det juridiska könet ska erkännas fullt ut och processen att ändra juridiskt kön 

ska vara enkel, snabb och transparent.115 

Utredningens bedömning är därför att svårighetsgraden av det beslut som fattas avseende en 

persons juridiska kön rättsligt och formellt sett är låg, eftersom det enbart innebär en person-

nummerändring.116 
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Här kan vi se, till skillnad från SOU 2007:16, en mer utbredd förståelse för vad juridiskt 

erkännande kan innebära. Utredningen beskriver dels en förståelse för att det är svårt att 

få leva utan rättsligt erkännande för sin identitet och att själva ändringen inte ska behöva 

föregås av en medicinsk utredning. De sätter alltså självbestämmandet i första rummet 

här, och motiverar även detta med mänskliga rättigheter och Europakonventionen. Det är 

alltså främst dessa två synsätt som skiljer sig från SOU 2007:16 i min åsikt. Dels att 

självbestämmandet sätts i första rummet och dels på grund av att utredning 2014:91 före-

slår att två nya lagar ska införas där den juridiska ändringen inte har med könsbekräftande 

vård att göra, så ska inte en medicinsk utredning och diagnos krävas. Utredningen öppnar 

dock inte upp för diskussioner kring huruvida det borde införas fler än två juridiska kön 

i Sverige, trots att de kontinuerligt understryker vikten av att få rättsligt erkännande för 

sin könsidentitet.  

 

SOU 2017:92 

I denna utredning har det inte i direktiven beskrivits att det ska göras någon utvärdering 

av könstillhörighetslagen, utan här ska utredningen på en generell nivå beskriva de pro-

blemområden som finns för transpersoner att leva i enlighet med sin könsidentitet. De 

uttalanden som görs i relation till juridiskt erkännande är därför spridda över diverse pro-

blemområden som de kartlagt. Dessa citat tycker jag belyser utredningens syn på frågan: 
 

Många transpersoner upplever också att de osynliggörs i samhället, till exempel genom 

språkbruk som könar, de svenska personnumrens konstruktion och att det saknas möjlighet 

att ha en juridiskt erkänd identitet som något annat än kvinna eller man.117 

En utredning bör tillsättas i syfte att säkerställa rätten för personer med ändrat juridiskt kön 

att få ut betygsdokument och närliggande handlingar i sitt nya personnummer.118 

 

Här påvisar utredningen en syn på kön som något som inte borde vara enbart binärt när 

det kommer till juridiskt kön. De pekar även på problematiken med att de svenska per-

sonnumren är könsbinära i sin uppbyggnad.119 Jag tolkar detta som att utredningen inte 

heller genom detta anser att det är nödvändigt att behålla funktionen av att utifrån person-
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118 Ibid., s. 35 
119 Ibid., s. 23 
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numret kunna avläsa vilket kön en person blivit tilldelad vid födseln. Vidare påpekar ut-

redningen att det borde vara en rättighet att få gamla betyg och liknande handlingar ut-

givna i sitt nya juridiska kön, något som även SOU 2007:16 tar upp men inte anser vara 

en rättighet. En annan sak som skiljer denna utredning från den publicerad 2007 är att 

denna utredning framlägger ett förslag att regeringen ska tillsätta en utredning med upp-

drag att se över föräldrabalken i syfte att göra den könsneutral, medan SOU 2007:16 pekar 

på nödvändigheten att bibehålla den gamla könstillhörigheten i relation till föräldraskap 

till barnet.120 Det är även den första utredningen som uppmanar regeringen att undersöka 

möjligheten till att införa ett tredje kön.121 

 

Delsammanfattning 

Vi kan även under denna frågeställning se en utveckling i hur de olika materialen förhåller 

sig till juridiskt kön. I SOU 2007:16 kan det tolkas som att de administrativa svårigheterna 

med att ändra i dokument efter att en person ändrat könstillhörighet gör att det inte vill 

lagstifta kring detta. De pekar inte på problematiken som kan uppstå med föräldrabalken 

utan menar att personerna får stå kvar i det föräldraskapsförhållande som var när barnet 

föddes. I SOU 2014:91 framhålls mer förståelse för hur viktigt det är med juridiskt erkän-

nande, och att det ska stå fritt att få ändra sin juridiska könstillhörighet då det bara är en 

administrativ ändring som inte är så grav eller omöjlig att ändra igen om det skulle finnas 

behov för detta. De problematiserar dock inte det faktum att det bara finns två juridiska 

kön i Sverige. Detta är något som däremot tas upp i SOU 2017:92, där de menar på att 

det är problematiskt att det inte finns fler än två juridiska kön, att personnumren inte är 

könsneutrala samt att föräldrabalken inte är könsneutral. Här försöker utredningen alltså 

bredda det juridiska erkännandet till personer som inte är binära. 

 
 

                                                                                                                                          
 
120 Ibid., s. 26 
121 Ibid., s. 23 
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5   Diskussion 

Här kommer först en sammanfattning av analysen göras, sedan kommer dessa re-

sultat diskuteras. 

5.1   Sammanfattning av resultaten 

När jag nu genomfört min analys ska resultaten sammanfattas. I analysen har jag utifrån 

queerteoretiska idéer om normkritik genomfört en riktad innehållsanalys. Analysen påvi-

sar att det skett förändringar i hur synen på olika aspekter kring kön förändrats i relation 

till transpersoner. I den första delsammanfattningen kan vi se att begreppen transperson, 

könsidentitet och könskorrigering/könsbekräftande vård har haft olika innebörder och har 

ibland avgränsats ifrån. Vi kan även se att utredningarna med tiden distanserar sig från 

idén om kön som linjära. Vidare med den andra delsammanfattningen, visar analysen på 

en förändring som innebär åtskillnad mellan kropp och kön från SOU 2007:16 till SOU 

2017:92. Här visar det sig också att även om åtskillnaden mellan kropp och kön och en 

respekt för detta återfinns i SOU 2014:91, så är det i SOU 2017:92 det argumenteras för 

att personer som inte genomgår könsbekräftande vård ska få mer stöd och hjälp inom till 

exempel sjukvården. Till sist kan vi i den tredje delsammanfattningen, gällande relationen 

mellan kön och juridiskt erkännande, märka av en utveckling. SOU 2007:16 menar att på 

grund av administrativa problem kan inte människor som ändrat juridiskt kön garanteras 

nya betyg i rätt könstillhörighet. I SOU 2014:91 visas en öppenhet och förståelse för be-

tydelsen av juridiskt erkännande, och det ska i deras uppfattning stå alla fritt att ändra sitt 

juridiska kön. De påpekar dock inte problem med att det bara finns två juridiska kön i 

Sverige. Detta är dock något som SOU 2017:92 pekar på och lägger fram som förslag att 

regeringen ska utreda möjligheten att införa ett tredje juridiskt kön. De föreslår även att 

föräldrabalken och personnumren borde könsneutraliseras.  
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Generellt kan sägas att det är tre fenomen i relation till kön och transpersoner som under-

sökts: begreppsligt användande, kroppen och juridiskt erkännande. De fenomen som åter-

kommer i alla aspekter av undersökningen är den ökade betoningen av självbestämman-

derätt och integritet som framhålls av de senare två utredningarna, samt nödvändigheten 

av att omforma lagstiftning så att den aktivt stöttar och hjälper personer som inte har 

linjära kroppar och könsidentiteter och inte bara accepterar dem, som är den stora skill-

naden mellan den senaste utredningen gentemot de två första.  

 

Även den begreppsliga världen som appliceras på dessa frågor har genomgått vissa för-

ändringar. De största förändringarna som sker mellan SOU 2007:16 och SOU 2014:91 är 

det faktum att normativa begrepp problematiseras och flera aspekter av kön tas in i SOU 

2014:91, som inte ens berörs i den från 2007. Det sker även en stor skillnad mellan SOU 

2014:91 och den senaste utredningen ifrån 2017 genom att normkritiken tas till en ny nivå 

av SOU 2017:92 som problematiserar hela idén om biologiskt kön, och menar att detta är 

en medicinsk och social konstruktion. Det finns även ett händelseförlopp som skulle 

kunna kopplas till skillnaden mellan de olika utredningarna. Vid den första utredningen 

utgår de fortfarande från att ett steriliseringskrav är nödvändigt. När detta sterilise-

ringskrav tas bort kommer SOU 2014:91, och kommer med slutsatsen att då det inte 

längre finns ett krav på sterilisering kan det inte finnas någon anledning att det längre 

måste till någon medicinsk utredning för att få ändra sin juridiska könstillhörighet. När 

kopplingen mellan juridiskt och ”kroppsligt” kön togs bort, fanns det heller ingen anled-

ning att begränsa de juridiska könen till endast två, och ett förslag om att införa ett tredje 

könsalternativ läggs fram av SOU 2017:92. 

 

5.2   Diskussion 

I min analys pekar jag på vilken förändring som skett i statliga offentliga utredningar 

gällande synen på kön mellan åren 2007-2017, men ämnar inte att rent konkret försöka 

svara på varför denna förändring skett. När en undersöker förändringar gällande normer 

och ideal, är det sällan bara en enda handling eller skeende som kan möjliggöra att denna 

förändring sker. Min analys pekar på ett händelseförlopp som kan vara ett svar. Men 

bakom detta ligger även den politiska kampen, aktivismen, och påtryckningar ifrån andra 
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håll. Detta skulle kunna vara föremål för ytterligare undersökningar, för att på så sätt även 

komma fram till fler möjliga anledningar till att en SOU kommer fram till det den göra. 

Även de avgränsningar jag gjort i denna uppsats är föremål för ytterligare undersökning. 

Situationen för personer med intersex-variationer, vårdens nuvarande hantering av icke-

binära personer eller transpersoner som inte vill få en diagnos men ändå ändra juridiskt 

kön samt vården och stödet för transpersoner ur ett intersektionellt perspektiv är alla om-

råden värda att fortsätta forska kring.  

 

Personligen finner jag det otroligt intressant att jag kunnat visa på sådana skillnader i 

valda begrepp och hur relationen mellan kön-kropp och kön-juridiskt erkännande fram-

kommer i materialet jag undersökt. Att det i SOU 2017:92 kan te sig som att utredningen 

ställer sig lite på tvärs med hela systemet vi har byggt upp för kön i vårt samhälle är 

banbrytande, och bygger vidare på det som t.ex. Bornstein och Feinberg teoretiserar kring 

i sina verk. Min studie visar även på att idealen om linjära kön, som Bremer studerar i sin 

avhandling, börjar luckras upp. Förhoppningsvis innebär denna utveckling att vi i fram-

tiden inte kommer ha ett system för kön i vårt samhälle som inte motsvarar alla personer 

i det. Vad innebär det egentligen att vara kvinna eller man eller något annat? Om vi bortser 

från de administrativa mönster vi skapat för dessa frågor, skulle jag nog dra mig för att 

försöka svara. Kön, kroppar och uttryck för detta är ett stort kluster, som vi nog aldrig 

kommer kunna reda ut och sortera in i mallar. Det är en viktig fråga att ställa, huruvida 

vi är beroende av att ruta in allting i klara motsatser, och av dessa normativa ideal.   

 

Att förenkla och generalisera, att ha klara dikotomier som är av/på eller innanför/utanför, 

tror jag att vi alla ägnar oss åt i våra liv. Det krävs otroligt mycket energi och kraft för att 

hela tiden gå utanför sin egen referensram för att förstå världen ur andra perspektiv. Det 

kritiska blir när dessa förenklingar leder till smärta, våld, exkludering och osynliggö-

rande. Som Butler framhåller, så kan begrepp vara av betydelse för vem som är ”mänsk-

lig” och är berättigad rättigheter. Det visas tydligt i min analys att detta är fallet även i 

svenskt offentligt tryck. Det måste alltid finnas en aktiv vilja från människor generellt, 

men lagstiftare och samhälleliga funktioner i synnerhet, att hela tiden inkludera, omforma 

och skapa sig en förståelse för saker när det framkommer att dessa normer och strukturer 

gör att en grupp människor far riktigt illa. Då motsvarar uppenbarligen inte det regelverk 

eller den syn vi har kring dessa saker verkligheten. Och att min analys kan visa på en stor 

förändring som skett bara under tio år visar på att kampen, oavsett av vem den förts, har 
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bidragit med förbättring för inkludering av personer med icke-normativa könsidentiteter, 

kroppar och könsuttryck. 
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