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Abstract 

The Gender Limit – On the Coproduction of the Swedish Gender Assignment Law 

(1972:119) 

The Swedish law for gender assignment in certain cases (Lag (1972:119) om fastställande av 

könstillhörighet i vissa fall) was adopted in 1972 to regulate the gender confirmation treatment 

and legal sex reassignment of intersex and transsexual persons. This essay aims to illuminate the 

coproduction between science and society that made the law as well as its accompanying 

institutions and regulations possible. With queer theory and the performativity of gender as a 

framework, the analysis focuses on the limits of normality and the handling of abnormally sexed 

bodies. The conclusion is that while the coproduction was a continuous process where power 

was produced through knowledge and concentrated in an institution, it also represented a 

recognition of intersex and transsexual persons that made them more legible than they had been 

before.   
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1. Inledning 

När den svenska könstillhörighetslagen infördes 1972 var den den första lagen i världen som 

reglerade könsbekräftande vård och juridiska könskorrigeringar. Just nu debatteras den 

könsbekräftande vården för fullt i media. SVT:s Uppdrag Granskning sände i april 2019 

programmet ”Tranståget och tonårsflickorna”,1 som sedan följdes upp i oktober med ”Tranståget: 

del 2”.2 Programmen har legat till grund för en hätsk diskussion där bland annat föräldrar till 

unga transpersoner anklagat dem för att vara sensationslystet och bidra till en stigmatisering av 

denna redan utsatta grupp.3 Kraven som ställs på den som ansöker om ändrad könstillhörighet 

lyfts fram, inte minst de som behandlar ålder. Denna debatt följer på flera andra, som behandlat 

intersexpersoners och transsexuellas rättigheter. Då könsneutrala äktenskap infördes 2009 fanns 

det inte längre skäl att kräva att den sökande skulle genomgå en skilsmässa (eller separation från 

registrerad partner). Tvångssteriliseringarna upphörde först 2013, efter att en dom i Kammar-

rätten slog fast att den stred mot de mänskliga rättigheterna. Detta följdes i sin tur av att skade-

stånd beviljades till de som utsatts.4 

 Också mer genomgripande förändringar har varit uppe till diskussion, men (ännu) inte 

genomförts. Under 2018 presenterade regeringen ett förslag som skulle ersätta den nu gamla 

lagstiftningen med två nya, vars syfte skulle vara att separera de medicinska och juridiska 

aspekterna.5 Detta förslag avvisades dock av Lagrådet med hänvisning bland annat till bristande 

hantering och otillräckligt beaktande av barnkonventionen.6 Lag (1972:119) om fastställande av 

könstillhörighet i vissa fall (hädanefter könstillhörighetslagen) har alltså aktualiserats i debatten 

under det senaste decenniet och står sannolikt inför fler förändringar inom en nära framtid. 

 
1 Carolina Jemsby & Karin Mattisson, ”Tranståget och tonsårsflickorna”, Uppdrag Granskning (TV-program), 

Stockholm: Sveriges Television, 2019, https://www.svtplay.se/video/21717158/uppdrag-granskning/uppdrag-

granskning-sasong-20-avsnitt-12?info=visa (2019-11-15). 

Se även: Carolina Jemsby & Karin Mattisson, UG-referens: Tranståget och tonårsflickorna, 2019-04-03, 

https://www.svt.se/nyheter/granskning/ug/ug-referens-transtaget-och-tonarsflickorna (2019-11-15). 
2 Jonas Pettersson, ”Tranståget: del 2”, Uppdrag Granskning (TV-program), Stockholm: Sveriges Television, 2019, 

https://www.svtplay.se/video/23978127/uppdrag-granskning/uppdrag-granskning-sasong-20-avsnitt-8 (2019-11-16). 
3 Camilla Gisslow, Facebook-inlägg, 2019-04-11, 

https://www.facebook.com/camilla.gisslow.5/posts/10159624891954988 (2019-11-16). 
4 Elin Liljenblad, ”Domstolen avskaffade lagen”, Bang 2/2013. 
5 Regeringskansliet, Socialdepartementet, Ds 2018:17, Ändring av det kön som framgår av folkbokföringen. 
6 Lagrådet, Vissa kirurgiska ingrepp i könsorganen och ändring av det kön som framgår av folkbokföringen, Utdrag 

ur protokoll vid lagrådets sammanträde 2018-10-23. 
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1.1 Syfte & frågeställning 

Min tes är att införandet av könstillhörighetslagen också innebar skapandet av ett system av 

lagar, institutioner och experter för att reglera människors kroppar där skillnaden mellan de 

normala och de onormala, de rättkönade och de felkönade, subjekt och objekt uttrycktes i en 

skarp gränsdragning. Personer med linjära kön fick plats inom normaliteten, då deras kroppar 

och identiteter överensstämde med varandra och en heterosexuell läggning. För att det ska kunna 

finnas ett innanför måste dock samma process skapa ett utanför. Där hamnade de vars kön inte 

var linjära, vars kroppar, begär eller identiteter avvek alltför mycket från mallen för att kunna 

accepteras, i enlighet med Butlers resonemang i ”Det performativa könet”.7 Gränsen mellan vilka 

kroppar som måste åtgärdas och inte formade också en gräns mellan subjekt och objekt. 

Könstillhörighetslagen möjliggjorde att de som så önskade kunde få en ändrad juridisk 

könsmarkör och därmed undvika sociala svårigheter, men också att könsbekräftande vård 

villkorades och påtvingades. Det skapades institutioner och experter vars syfte var att bevaka 

denna figurativa mur mellan de normala och de onormala och administrera gränskontrollen, så 

att endast den vars kropp uppfyllde de normativa kraven kunde passera. Jag vill även visa på att 

en diskurs befästes, som möjliggjorde och begränsade möjligheterna att tala och tänka kring 

könsbekräftande vård och könsöverskridande. 

 Syftet med min uppsats är att undersöka denna gränsdragning och på vilka sätt den uttrycks 

i källmaterialet. Undersökningen kommer att behandla hur de medicinska och sociala faktorerna 

samproducerade en ny eller förändrad diskurs, en hegemoni som bestått in på 2000-talet. Med ett 

queerteoretiskt perspektiv öppnas möjligheten att ifrågasätta den stenhårda binaritet som 

präglade (och präglar) synen på kön och könade kroppar. Vidare fokuserar uppsatsen på 

samproduktionen mellan medicinsk vetenskap och samhälleliga värderingar. Könstillhörighets-

lagen har tidigare studerats ur ett queerteoretiskt perspektiv och dessa granskningar behandlar 

också medicinens roll, men snarare som ett verktyg att utnyttjas än som en pådrivande faktor. Jag 

menar att en studie av samproduktionen mellan medicinvetenskapliga och samhälleliga faktorer 

möjliggör en djupare förståelse av materialet.   

 

 
7 Judith Butler, “Det performativa könet”, Res Publica 35/35, 1997, s. 25. 
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1.1.1 Frågeställning 

På vilket sätt samproducerade den medicinska vetenskapen och samhälleliga värderingar en 

gräns för normaliteten och ett system för regleringen av onormalt könade kroppar i och med 

skapandet av könstillhörighetslagen (1972:119)? 

 

För att besvara frågeställningen ovan behandlar analysen vad normalitet innebär inom kontexten 

för materialet och hur dess gränser ser ut. Vidare granskas systemet för reglering av onormalt 

könade kroppar och de krav som ställs på sökande. Frågeställningen är utformad dels med 

hänsyn till källmaterialet, dels till de teoretiska utgångspunkterna. Normaliteten behandlas ur ett 

queerteoretiskt perspektiv men också som ett samproducerat begrepp. Systemet för reglering av 

kroppar utgår från skapandet av institutioner som en del av samproduktionen, men studeras 

också ur ett queerteoretiskt perspektiv, för att belysa maktförhållanden och analysera kraven på 

de sökande. 

 

1.2 Källmaterial 

Den huvudsakliga källan till denna uppsats är en statlig offentlig utredning från 1968 som fick 

namnet Intersexuellas könstillhörighet (SOU 1968:28). Dess syfte var att bereda frågan om en 

lagstiftning och ta fram ett underlag för regeringens beslut. Liksom andra offentliga utredningar 

innefattar den ett omfattande material som dels ger en bild av bakgrundsförhållandena, dels 

analyserar möjliga utfall av olika lösningsförslag och slutligen rekommenderar åtgärder. I 

Intersexuellas könstillhörighet återfinns först och främst formuleringen av uppdraget för 

utredningen och lagförslaget, samt en redogörelse för konsekvensändringar i annan lagstiftning. 

Vidare finns en såväl medicinsk som social nulägesrapport och en detaljerad medicinsk 

definition av de olika diagnoser som behandlas i materialet. Författarna har också sammanfattat 

sina argument under rubrikerna ”Behovet av en översyn” och ”Riktlinjer för en reform”. 

Utredningen avslutas med de specifika juridiska motiveringarna, som förklarar lagtextens tänkta 

innebörd och tillämpning paragraf för paragraf. 
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Att utredningen alls genomfördes tillskrivs idag huvudsakligen en person, dr Rolf Luft, 

som återgett detta i en intervju i När jag letar efter Max av Sanna Wallin.8 Luft var en berömd 

endrikronolog som vid tiden behandlade flera transsexuella patienter och såg behovet av en 

lagstiftning för att möjliggöra juridiska könskorrigeringar. Då han var ”gammal socialdemokrat” 

och kände Tage Erlander sedan tidigare satte denne honom i kontakt med justitieminister 

Herman Kling, som tillsatte en utredning.9 Vidare bestod gruppen av rådmannen Anders 

Hedström, kanslirådet Birger Halle, biträdande överläkare och sedermera docent Jan Wålinder 

och, i rollen som biträdande expert, kyrkobokföringsinspektören i Stockholms stift, 

komministern Gösta Dahlsten.10 

Det övriga källmaterialet som kompletterar utredningen består av remissvar från ett 

flertal organisationer och myndigheter samt Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om 

fastställande av könstillhörighet i vissa fall, m.m (1972:6) där vissa ändringar genomfördes. 

Remissvaren är ett utmärkt underlag för att få en inblick i hur såväl olika sociala institutioner 

som medicinska experter och lekmän uppfattade olika delfrågor. Propositionen består till största 

del av en närmast ordagrann återgivelse av den offentliga utredningen. I de avslutande delarna 

redovisas dock argument för de ändringar som genomfördes i detta stadie, främst rörande vilken 

institution som skulle sköta fastställelserna och åldersgränsen för intersexpersoners eget 

inflytande.  

Ludmilla Jordanova skriver i History in practise om vikten av att ställa rätt frågor till rätt 

material och genom en nära, kritisk läsning uppenbara såväl tydliga och rättframma som 

underliggande och omedvetna betydelser i texten.11 Då en SOU är en speciell typ av juridisk, 

politisk och hårt reglerad text, vars funktion är att bereda ett beslut eller undersöka en fråga åt 

regeringen, är det också extra viktigt att ta hänsyn till formatet och dess begränsningar. I vilken 

mån påverkar till exempel den språkliga formen författarnas möjlighet att lyfta fram sina 

personliga värderingar? 

Att förstå hur en SOU fungerar som politiskt verktyg och vilka andra texter som 

ackompanjerat den är viktiga faktorer för förståelsen av den. I det här fallet är också utredningen 

femtio år gammal, vilket kan leda till förbiseenden som grundas i såväl förväntningarna på denna 

 
8 Sanna Wallin, När jag letar efter Max (Stockholm: Normal förlag 2007). 
9 Ibid., s. 71 – 72. 
10 Justitiedepartementet, SOU 1968:28, Intersexuellas könstillhörighet, s. 5. 
11 Ludmilla Jordanova, History in practice, andra uppl. (London: Hodder Education 2006), s. 159. 
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särskilda texttyp som diskreta språkliga förskjutningar i form av exempelvis värdeladdade ord 

och uttryck. Ett annat problem med tolkningen av texten är att den består av flera delar, som 

måste tacklas med olika metoder. Såväl lagtext som medicinsk text kommer med sina egna 

förväntningar på form, liksom fackuttryck och andra ”spelregler” som måste vägas in i analysen. 

Att formulera rätt problem i förhållande till källmaterialet är alltså av största vikt. 

    

1.3 Forskningsläge 

Det finns flera tidigare studier som använder Intersexuellas könstillhörighet (SOU 1968:28) och 

könstillhörighetslagen som centralt källmaterial. Flera av dessa har också sin grund i ett queer-

teoretiskt perspektiv. Sara Edenheim behandlar ämnet i sin bok Begärets lagar: Moderna 

statliga utredningar och heteronormativitetens genealogi där hon visar på hur en heteronormativ 

subjektsdefinition är central för förståelsen av detta material.12 Med en genealogisk metod 

granskar hon de offentliga utredningar som behandlat lagar om homosexualitet, transsexualism 

och intersex från 1935 till 2001. Genom att studera såväl vad som utesluts som hur och varför 

dessa utredningar benämner det avvikande utifrån Butlers heterosexuella matris, belyser hon 

kopplingarna mellan könsidentitet och begär.13 I denna uppsats återkommer jag i analysen till 

Edenheims kapitel om intersex och då särskilt resonemanget kring hur byråkratin fungerar som 

uteslutningsmekanism när intersexbarn föds och skall registreras.14  

 Även Erika Alm använder sig av Intersexuellas könstillhörighet (SOU 1968:28) i sin 

idéhistoriska avhandling ’Ett emballage för inälvor och emotioner’ – föreställningar om kroppen 

i statliga utredningar från 1960- & 1970-talen. Hennes arbete belyser konstruktionen av kön och 

dess olika beståndsdelar samt förhållandet mellan kropp och psyke, natur och kultur.15 Det 

resonemang kring ett pluralistiskt könsbegrepp som hon presenterar ligger till grund för delar av 

analysen av normaliteten i denna uppsats. Båda dessa forskare har utförligt behandlat bilden av 

kön och de binära könen och heterosexualitetens betydelse i materialet.  

 
12 Sara Edenheim, Begärets lagar: Moderna statliga utredningar och heteronormativitetens genalogi 

(Stockholm/Stehag: Brutus Östlings Bokförlag Symposion 2005). 
13 Ibid., s. 236 – 237. 
14 Ibid., s. 92 – 94. 
15 Erika Alm, ’Ett emballage för inälvor och emotioner’: Föreställningar om kroppen i statliga utredningar från 

1960- och 1970-talen, Diss. (Göteborgs universitet 2006). 
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 Anne Fausto-Sterling skriver i Sexing the Body: Gender Politics and the Construction of 

Sexuality främst om intersexpersoner idag och hur de behandlas inom sjukvården. För att göra 

detta arbete har hon dock fördjupat i de historiska rötterna och resultaten har varit viktiga för att 

kunna diskutera förhållandet mellan samhället, medicinen och intersexpersonerna. I det samtida 

materialet saknas beskrivningar av de praktiska ingreppen och övergreppen, vilket Fausto-

Sterling fokuserar på.16 

 Den svenska könstillhörighetslagen var den första i världen i sitt slag, men just därför 

också intressant att placera i ett internationellt och historiskt sammanhang. I den internationella 

bakgrunden har jag främst utgått ifrån Joanne Meyerowitzs How Sex Changed: A History of 

Transsexuality in the United States. Denna bok inleds med ett fördjupningskapitel i den 

europeiska förhistorien till intersex och transsexualism som bland annat behandlar den 

medicinska utvecklingen och olika uppmärksammade fall av människor som ”bytt kön”.17 Maja 

Bondestam har skrivit Tvåkönad: Studier i den svenska hermafroditens historia som främst 

behandlar 1800-talets könsöverskridare men även tar upp utvecklingen i början av 1900-talet.18 

Den konkreta bakgrunden till lagförslaget lyfts fram i Ingrid Everhags rättshistoriska uppsats 

”Den rättsliga makten över den könade kroppen – en studie av kraven på sökanden vid 

fastställelse av könstillhörighet i vissa fall”, som även behandlar förändringar i lagen fram till 

2012.19 

  Det medicinska perspektivet dyker upp i samtliga dessa texter, men då främst som ett 

verktyg för att frigöra och hjälpa eller disciplinera, reglera och utöva makt över transpersoners 

kroppar. Genom att applicera Sheila Jasanoffs samproduktionsbegrepp och analysera samman-

smältningen av den medicinvetenskapliga och den samhälleliga diskursen vill jag nyansera och 

fördjupa den bilden. Det som är nytt i min undersökning är alltså dels applikationen av 

samproduktionsbegreppet på omständigheterna kring könstillhörighetslagen, och dels att arbeta 

med queerteori och samproduktion sida vid sida, som två verktyg för att ifrågasätta binariteter 

och analysera intima samband. 

 
16 Anne Fausto-Sterling, Sexing the Body: Gender Politics and the Construction of Sexuality (Cambridge: Perseus 

Books 2000). 
17 Joanne Meyerowitz, How Sex Changed: A History of Transsexuality in the United State (Harvard University Press 

2002). 
18 Maja Bondestam, Tvåkönad – studier i den svenska hermafroditens historia (Nora: Nya Doxa 2010). 
19 Ingrid Everhag, Den rättsliga makten över den könade kroppen – en studie av kraven på sökanden vid fastställelse 

av könstillhörighet i vissa fall, C-uppsats (Umeå Universitet 2012). 
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1.4 Teori och metod 

Intersexuellas könstillhörighet (SOU 1968:28) kan, liksom annat material, analyseras på en 

mängd olika sätt. Valet av teoretiskt ramverk är därför avgörande för tolkningar, avgränsningar 

och frågeställningar. Den valda teorin måste också anpassas till de aktuella förutsättningarna och 

de frågeställningar som ställs till materialet. I det här fallet har jag valt ut en utgångspunkt för att 

diskutera kön och kroppar och ett begrepp för att diskutera förhållandet mellan de medicinska 

och samhälleliga faktorerna. 

 Den huvudsakliga teoretiska utgångspunkten för uppsatsen är Judith Butlers teorier om 

könets performativitet och konstruktionen av könade kroppar. Ett queerteoretiskt fundament 

lämpar sig väl för en studie av det här materialet, då det behandlar regleringen av könade kroppar 

på ett väldigt handgripligt sätt. Maktförhållandet mellan de som reglerar och de som blir 

reglerade och formuleringen av krav på sökande kommer i fokus, vilket kan bidra till en 

omkontextualisering av intentionerna (främst medkänsla med intersexpersoner och transsexuella) 

som förmedlas i uppdragsbeskrivningen.  

 I Intersexuellas könstillhörighet har medicinska experter och samhälleliga representanter 

tillsammans tagit fram och motiverat ett lagförslag med långtgående konsekvenser.  För att 

studera detta förhållande har jag valt att använda mig av Sheila Jasanoffs begrepp 

samproduktion. Det används för att studera hur vetenskapliga, tekniska och sociala sfärer möts 

och samproducerar nya förhållanden i en symmetrisk process. Det intima, reciproka förhållandet 

mellan vetenskap och samhälle kan bara analyseras tillsammans och utan att det ena antas föregå 

det andra. I det här fallet samproduceras en skarpare gränsdragning mellan de normala och de 

onormala, och ett system för att hantera de som är utanför, uttryckt genom institutioner och 

expertis. Bakom detta ligger såväl medicinvetenskapliga som sociala faktorer och hur de 

påverkar varandra är centralt i uppsatsen. 

 Samproduktion som begrepp kommer från Science and Technology Studies, STS. Jasanoff 

skriver i States of Knowledge att begreppet är ”shorthand for the proposition that the ways in 

which we know and represent the world (both nature and society) are inseparable from the ways 
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in which we choose to live in it”.20 Hon menar att bilden av naturen och vetenskapen som en 

domän helt åtskild från samhället och de sociala normerna är felaktig. Istället ser hon 

vetenskaplig kunskap som både en produkt av och en konstituerande del av samhället. Detta 

ömsesidiga samband bör studeras symmetriskt och utan att den ena sidan antas föregå den 

andra.21 

 I Intersexuellas könstillhörighet (SOU 1968:28) regleras kroppar i förhållande till kön i ett 

samspel mellan vetenskap och samhälle. Detta konstituerar bland annat nya institutioner för 

bedömning och värdering av könade kroppar. Jasanoff menar att skapandet av institutioner är en 

hörnsten i samproduktionen; ”as stable repositories of knowledge and power, institutions offer 

ready-made instruments for putting things in their places at times of uncertainty and disorder”.22 

En institution kan i hennes arbete vara exempelvis en lagstiftning, en myndighet eller ett 

vetenskapligt laboratorium. De kan ses som ”vehicles through which the validity of new 

knowledge can be accredited, the  safety of new technological systems acknowledged and 

accepted rules of behavior written into the as-yet-unordered domains that have become 

accessible through knowledge making”.23 Institutionaliserad kunskap reproduceras kontinuerligt 

genom att nya aktörer socialiseras och återskapar den, men deras flexibilitet innebär också att de 

legitimerar förändringar och nya teknologier.24 Att granska institutioner som samproducerade 

innebär här att undersöka vilken kunskap institutionerna skapas för att förvalta och vilka värden 

och antaganden som följer med denna kunskap. Det är också viktigt att se institutionerna som 

maktutövare, och att undersöka vilka begränsningar som reglerar det maktförhållandet. 

 Jasanoff skriver också om hur skapandet av nya och omformandet av gamla diskurser är 

centrala för att studera samproduktion. Nya fenomen måste förklaras och legitimeras genom 

språket.25 Diskursiva val är inte minst en viktig del av institutionernas praktik, vilket här syns i 

formuleringar av lagar och kravbilder. Arbetet med utredningen Intersexuellas könstillhörighet 

kan ses som att två diskurser möts och till viss del sammansmälter, till viss del nyskapar ett nytt 

sammanhang i vilket de kan verka gemensamt. Att studera hur dessa språkliga sammanhang 

 
20 Sheila Jasanoff, “The idiom of co-production”, i Sheila Jasanoff (red.), States of Knowledge: The Co-production 

of science and social order (New York: Routledge 2004), s. 2. 
21 Ibid., s. 3. 
22 Sheila Jasanoff, “Ordering knowledge, ordering society”, i Sheila Jasanoff (red.), States of knowledge: The co-

production of science and social order (New York: Routledge 2004), s. 39. 
23 Ibid., s. 40. 
24 Ibid., s. 39. 
25 Ibid., s. 40.  
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konstitueras blir således centralt i analysen, som också inspireras av Butlers radikala språkliga 

konstruktivism. 

 Butler ifrågasätter, liksom Jasanoff, den gängse bilden av uppdelningen mellan natur och 

samhälle, naturlighet och sociala faktorer. I Det performativa könet pekar hon ut att tidigare 

tolkningar baseras på en bild av en passiv natur som det sociala handlandet kan inverka på i en 

ensidig process. Denna radikala åtskillnad mellan natur och kultur, mellan kön och genus, skapar 

en asymmetrisk tolkning där det naturliga ses som ”det som är ’före’ begripligheten, det som 

kräver det socialas prägling, ja förvanskning, för att betyda något”.26 Då förbises det naturligas 

historia, att begrepp som kön debatterats och definierats över tid.  

 Butler menar att om det naturliga får sin mening först när det uppgår i det sociala blir 

processen inte additiv utan ersättande; ”om genus består av de sociala innebörder som könet 

antar, så förvärvar könet inte sociala innebörder som additativa egenskaper utan ersätts snarare 

av de sociala innebörder som det antar”.27 Samtidigt som könet antas förekomma det 

konstruerade genuset, är det enda sättet att komma åt könet genom den konstruktion som genus 

innebär. Då införlivas kön inte bara i genus, det blir ”något av en fiktion, kanske en fantasi-

föreställning, som retroaktivt installerats på en förspråklig plats som det inte finns något direkt 

tillträde till”.28 Samtidigt är det ”en fiktion inom vars nödvändighet vi lever, utan vilken livet 

självt skulle vara otänkbart”.29  

 Även om såväl kön som genus är konstruerade innebär inte det att det materiella könet inte 

existerar; kroppar finns och reagerar och interagerar med omvärlden men ”deras obestridlighet 

säger på intet sätt vad det innebär att bekräfta dem och genom vilka diskursiva medel som detta 

sker”.30 Det finns konstruktioner som inte är umbärliga, som är nödvändiga för att vi ska kunna 

tänka och skapa mening. Butler menar att det finns kroppsliga konstruktioner som är så 

grundläggande att det inte kan finnas ett ”jag” utan dem. Då ”är det möjligt att hävda att kroppar 

bara framträder, bara består, bara lever inom de produktiva restriktioner som vissa högst 

genusbestämda reglerande scheman erbjuder”.31 Kön är en del av subjektsbildningen, en 

byggsten som jaget inte kan bildas utan att förhålla sig till. Därmed finns det också ett objekt, 

 
26 Butler, ”Det performativa könet”, s. 27. 
27 Ibid. 
28 Ibid., s. 28. 
29 Ibid. 
30 Ibid., s. 25. 
31 Ibid. 
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den andre som en okönad figur som en människa bildas i förhållande till. Samma process som 

skapar en domän av begripliga kroppar skapar också ”en domän av otänkbara, föraktliga, 

outhärdliga kroppar” som inte är motsatsen till den begripliga ”eftersom motsättningar trots allt 

är en del av förståelseprocessen; den senare är den uteslutna och oläsliga domän som hemsöker 

den förra domänen som dess egen omöjlighetens spöke, begriplighetens själva gräns, dess 

konstitutiva utsida”.32  Det är i detta gränsland denna undersökning verkar. 

 Dessa båda teoretiska ramverk fokuserar alltså på binariteter och då framförallt den 

konstruerade uppdelningen mellan natur och kultur, kropp och psyke, vetenskap och samhälle. 

De passar därför väl att kombinera i en sådan här studie, där just dessa områden är centrala. 

Samproduktionen studeras ur ett queerteoretiskt perspektiv, så att de olika teorierna tillsammans 

kan belysa materialet. De är också lämpliga som grund för en diskursanalys, då de båda 

behandlar diskurser utförligt. I Textens mening och makt skriver Göran Bergström och Linda 

Ekström om att en av de centrala aspekterna i Foucaults diskursbegrepp är utestängnings-

mekanismer. Dessa mekanismer beror på att diskurser innehåller ”ett antal försanthållanden om 

världen, vilket i sin tur leder till att människor organiseras och kategoriseras utifrån dessa”.33 

Genom att se till vilka kategoriseringar som görs i materialet och vilka försanthållanden som 

ligger bakom dem uppdagas mönster och förändringar i diskursen. Fenomen som normalitet och 

kön har olika definitioner utifrån olika perspektiv, och genom studera hur dessa perspektiv 

kombineras och slås samman genom olika kompromisser kan fenomenens samproduktion 

belysas. De olika förförståelserna och försanthållandena som ligger till grund för olika 

uppfattningar kan identifieras genom en språklig analys som lyfter fram värdeladdningar och 

antydda kopplingar. Centralt är alltså det utelämnade, det som inte uttrycks därför att såväl 

författare som läsare förväntas dela en uppsättning gemensamma värderingar och förståelser om 

världen.  

 Med Butlers teori om det performativa könet som utgångspunkt analyseras hur skapandet 

av det onormala och därmed det normala ser ut och vilka gränsdragningar som sker. Utifrån 

samproduktionsbegreppet och Jasanoffs forskning studeras dels hur dessa gränsdragningar i sig 

är ett resultat av samproduktion, dels det system av regelverk, institutioner och experter som 

 
32 Butler, “Det performativa könet”, s. 25. 
33 Göran Bergström & Linda Ekström, ”Tre diskursanalytiska inriktningar”, i Kristina Boréus & Göran Bergström 

(red.), Textens mening och makt: Metodbok i samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys (Lund: Studentlitteratur 

2018), 4:1 uppl., s. 254. 
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skapas. Analysen fokuserar därmed på uppdelningen mellan natur och kultur så som den utrycks 

i binariteterna vetenskap och samhälle, kropp och psyke. En kontinuerlig jämförelse mellan 

behandlingen av intersexpersoner och transsexuella visar på hur djup denna åtskillnad är och på 

vilka sätt detta påverkar såväl lagstiftningen som den versktällande institutionen.  

1.5 Avgränsningar 

Fokus för arbetet ligger på samproduktionen av lagstiftningen och det system för hantering av 

onormalt könade kroppar som följer med den. Urvalet av källmaterial har därför begränsats till 

de handlingar som låg till grund för införandet av könstillhörighetslagen. Senare uppföljningar 

och eventuell offentlig debatt har uteslutits, liksom studier som fokuserar på förändring över 

längre tid. Flera tidigare forskningsarbeten fokuserar på kopplingen mellan begär och kön och 

har utrett denna fråga grundligt. Detta har därför fått begränsat utrymme i denna analys. Det 

innebär också att frågan om även (hetero-)sexualiteten kan ses som samproducerad lämnas 

okommenterad. 

 De transsexuellas och intersexpersonernas egna röster hörs inte alls i källmaterialet. Något 

ytterligare material som behandlar upplevelser före, under och strax efter införandet av 

könstillhörighetslagen har inte funnits att tillgå. Jag har därför undvikit att spekulera i hur 

enskilda kan ha upplevt bestämmelserna i könstillhörighetslagen och fokuserat på att kartlägga 

de processer som skapade den. 

1.6 Begrepp 

De båda centrala begreppen inter- och transsexualitet som används i källmaterialet kan orsaka 

viss begreppsförvirring, då liknande termer används idag med delvis förändrad betydelse. 

Intersexualitet används i materialet som ett paraplybegrepp som innefattar såväl personer vars 

kroppar inte stämmer med de binära könsnormerna som personer vars könsidentitet inte 

sammanfaller med det kroppsliga könet. Transsexualitet, ett nytt begrepp vid tiden, ses som en 

undergrupp till intersexualitet och innefattar endast personer vars könsidentitet inte sammanfaller 

med det kroppsliga könet och som vill få tillgång till könsbekräftande behandling. Idag används 

istället termen intersex och beteckningarna intersexpersoner eller personer med intersexvariation 
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för att diskutera personer vars kroppar inte är binärt normativa.34 Dessa personer kallas i 

utredningen somatiskt intersexuella. Transsexualism är ett till stora delar oförändrat begrepp som 

fått en ny ändelse för att särskilja det från sexualiteter. Även om den könsbekräftande vården 

idag öppnat upp för behandlingar för andra personer med könsdysfori krävs fortfarande en 

diagnos som transsexuell för att få tillgång till underlivskirurgi och ett nytt rättsligt kön.35 

 Med hänsyn till denna förändring av begreppen har jag valt att använda mig av moderna 

begrepp – intersex och transsexualism, intersexperson och transsexuell. Vidare använder jag 

(trans-)kvinna och (trans-)man för att tala om en självidentifierad kvinna respektive man 

oberoende av hur dennes kropp ser ut. I den offentliga utredningen används ”en transsexuell 

kvinna” för att beteckna en transman och vice versa, något som idag anses kränkande och kan 

orsaka en sammanblandning av termer i texten. Dessa förhållanden förtydligas efter behov i 

analysen. Istället för den äldre termen ”könsbyte” används uttycken könsbekräftande behandling 

och könskorrigering. 

  

 
34 RFSL Ungdom, ”Ordlista”, Transformering.se, http://transformering.se/vad-ar-trans/ordlista (2019-12-15). 
35 RFSL, Begreppsordlista, https://www.rfsl.se/hbtqi-fakta/begreppsordlista (2019-12-17). 
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2. Kontext 

För att förstå hur och varför könstillhörighetslagen skapades, krävs en historisk förförståelse för 

medikaliseringen av könsöverskridandet. Maja Bondestam skriver i Tvåkönad – studier i den 

svenska hermafroditens historia om begreppet hermafrodit och hur det varit föränderligt över tid. 

Fram till 1700-talet kunde begreppet användas om såväl homosexuella som transvestiter och alla 

andra former av könsöverskridare. Samtidigt har det haft en kroppslig betydelse och då gränserna 

mellan sexualitet, kön och genus varit mindre distinkta har dessa saker kopplats samman. 

Foucault menar att det skedde en medikalisering från och med 1700-talet, då tolkningsföreträdet 

försköts från vanligt folk till medicinska experter. Läkarnas uppgift blev att fastställa patientens 

”sanna kön”, så att det ”gällde att avkläda kroppen dess anatomiska bedräglighet och att 

identifiera det verkliga könets form”.36 

 Denna medikalisering fortfor under 1800-talet och vid 1900-talets början började läkarna 

att separera vad de kallade fysisk och psykisk hermafroditism. En mängd ord och begrepp kom 

till för att på olika sätt definiera och kategorisera kön och sexualitet. Samtidigt börjar medicinska 

framsteg möjliggöra kroppsliga ingrepp, främst genom hormonterapi och kirurgi. År 1906 

införde engelsmännen Ernest Henry Starling och William Bayliss termen hormon efter 

grekinskans hormao (påskynda, uppväcka). Under 1920-talet utvecklades kunskapen om 

diabetes, den viktigaste hormonella sjukdomen, och behandling med insulin påbörjades av 

Frederick Banting med kollegor i Kanada 1922. Utvinningen av adrenalin liksom flera 

behandlingsmetoder mot framförallt diabetes och reumatism utvecklades, och hormoner var 

högsta mode inom medicinvetenskapen.37 De första könshormonerna framställdes på 1920-talet i 

form av östrogen. Under 1930-talet följdes dessa av progesteron, testosteron och androsteron.38 

 En del av detta endokrinologiska projekt var att fastslå hur kön och sexualitet hängde 

samman med könskörtlarna och de ämnen som utsöndras från dem. Tanken att dessa endast var 

till för fortplantningen motbevisades främst av österrikaren Eugen Steinach som utförde 

experiment på råttor och hamstrar under 1910-talet. Han författade två klassiska uppsatser i 

ämnet: “Arbitrary Transformation of Male Mammals into Animals with Pronounced Female Sex 

 
36 Bondestam, s. 20. 
37 Carl-Magnus Stolt, Kaos och kunskap: Medicinens historia till år 2000 (Lund: Studentlitteratur 1997), s. 181 – 

183. 
38 Ibid. 



Devin Baaring 

ILHK02 HT19 

14 

 

Characteristics and Feminine Psyche” (1912) och “Feminization of Males and Masculization of 

Females” (1913). Genom att kastrera manliga gnagare och operera in äggstockar, och vice versa, 

kunde han visa att djurens beteende (inklusive sexuellt sådant) förändrades och närmade sig det 

motsatta könets. Hans arbete blev mycket omtalat och sägs bland annat ha övertygat Sigmund 

Freud om möjligheten till en hormonellt driven sexualitet.39 

 De första operationerna av denna typ på människor gjordes av Robert Lichtenstern 1915, 

på Steinachs uppmaning. Patienter som aldrig utvecklat eller förlorat sina testiklar i en olycka 

fick friska sådana inopererade i buken. Lichtenstern och Steinach gjorde också gemensamma 

försök att bota homosexuella män genom att ersätta en testikel med en från en heterosexuell man. 

Deras arbete var dock inte fokuserat på att förändra en människas kön. Tidiga försök till 

kirurgiska könskorrigeringar innebar framförallt ett borttagande av kroppsdelar som patienten 

inte önskade, exempelvis genom hysterektomi (borttagande av livmodern).40  

 Lichtensterns experiment var en del av en avgörande förändring i synen på kön i Europa. 

Under slutet av 1800- och början av 1900-talet började allt fler vetenskapsmän att se kön som en 

skala från man till kvinna, istället för två helt separerade kategorier. Joanne Meyerowitz 

beskriver denna syn i sin bok How Sex Changed – A History of Transsexuality in the United 

States: 

All women and men, they said, fell somewhere between the idealized poles. All males had aspects of the 

female and all females aspects of the male. They did not refer simply to masculine and feminine traits; they 

grounded these traits explicitly in what we now call biological sex. They conflated sex, gender, and 

sexuality, and posed them all as signs of the physical condition. They argued that all humans were to 

greater and lesser degrees physically bisexual. In every human body, they claimed, one could locate and 

observe a physical mixture of female and male that created a corresponding mixture of feminine and 

masculine traits.41 

  

Denna förändring i synen på kön påverkade i mycket hög grad utvecklingen av behandlings-

metoder för intersex- och transsexuella patienter. En av de stora pionjärerna på området var den 

tyske läkaren Magnus Hirschfeld. Under 1920- och 1930-talet utfördes operationer på personer 

som kallades transvestiter vid Magnus Hirschfelds Institut für Sexualwissenschaft i Tyskland. 

Vid hans institut genomfördes den första kirurgiska förändringen av könsorgan, när patienten 

 
39 Meyerowitz, s. 16 – 17. 
40 Ibid., s. 17. 
41 Ibid., s. 22. 
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Dorchen Richter genomgick en kastrering 1922 och en amputation av penis och konstruktion av 

vagina 1931.42  

 Under 1930-talet började institutet att publicera sina rapporter från operationerna och 

antalet ingrepp ökade. När den danska artisten Einar Wegener genomgick en transformation till 

Lili Elbe väckte det stor uppmärksamhet i såväl Danmark som Tyskland och efter hennes död 

efter ett ingrepp 1931 publicerades det en bok om hennes öde i båda länderna. Hirschfeld fick 

allt mer officiellt gehör för sina rekommendationer om könskorrigerande kirurgi och 1932 ska 

staten ha bekostat operationerna för en patient. Detta såg Hirschfeld som en stor seger och ett 

officiellt erkännande. Året efter, 1933, förstörde nazisterna institutet och brände all 

dokumentation. Den judiske Hirschfeld levde i exil till sin död 1935.43 

 Två andra viktiga huvudpersoner är de amerikanske läkarna David O. Cauldwell och Harry 

Benjamin. Cauldwell var den första att använda begreppet ”Trans-Sexuals” om personer som 

önskade korrigera sitt kön: ”Trans-sexuals are individuals who are physically of one sex and 

apparently psychologically of the opposite sex. Trans-sexuals include heterosexuals, 

homosexuals, bisexuals and others”.44 Han separerade på detta sätt sexualitet, kön och genus till 

olika kategorier. För intersexpersoner förespråkade han kirurgiska ingrepp för att ”establish 

nearer perfection of the true sex”, men för transsexuella ville han istället se psykologisk 

behandling.45 ”He construed ’mutilative operations’ as a sign of ’lost . . . mental equilibrium’”.46  

 Benjamin hade sina rötter i Tyskland och fick bland annat möjlighet att träffa och arbeta 

med Hirschfeld under sin studietid vid Tübingen universitet, varpå han flyttade USA. Där 

arbetade han med att sprida de tyska idéerna om kön och hormoner genom föreläsningar om 

Steinachs hormonella experiment och andra närliggande ämnen. Han började också behandla 

könsöverskridande patienter med bland annat sterilisering och populariserade begreppet 

transsexuell. Mest känd är han dock för att ha påbörjat behandling med könshormoner, vilket var 

avgörande för transvården.47 

 
42 Meyerowitz, s. 18 – 20. 
43 Ibid., s. 20 – 21. 
44 David O. Cauldwell, Questions and Answers on the Sex Life and Sexual Problems of Trans-Sexuals (Girard, 

Kansas: Haldeman-Julius Publications 1950), citerad i Meyerowitz, How Sex Changed, s. 44. 
45 Ibid. 
46 Ibid. 
47 Meyerowitz, s. 45 – 47. 
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 Flera olika könskorrigeringar väckte stor uppmärksamhet i medierna under 1900-talets 

första hälft och mitt. Den kanske mest omtalade patienten hette Christine Jorgensen och var 

danskamerikan. Hon reste till Köpenhamn och genomgick kirurgiska ingrepp 1952, varpå hon 

återvände till USA och blev mycket omskriven i pressen. Hennes öde beskrevs först som 

självförverkligande, som förkroppsligandet av den amerikanska drömmen där var och en kan bli 

vad hen vill. Hon utsågs till Amerikas vackraste kvinna i flera tidningar, innan vinden vände och 

de istället beskrev henne som en kastrerad man i rena smutskastningskampanjer.48 I hennes 

kölvatten skrev pressen också om en hel rad andra ”könsbyten”, vilket också ofta blandas 

samman med olika intersexdiagnoser till sensationslystna rubriker. Termen ”könsbyte” 

populariserades och blev en del av den amerikanska diskursen.49 

Även annan forskning på kön och könsroller kom att ha en stor inverkan på inställningen 

till könsöverskridande. Ett exempel på detta är berättelsen om David Reimer. Han och hans 

identiske tvillingbror föddes 1965. På grund av ett mindre medicinskt problem beslutas det att 

barnet skulle omskäras, men den behandlande läkaren använde fel utrustning och skadade hans 

penis svårt. Professor John Money vid John Hopkins University, psykolog och forskare i genus- 

och könsfrågor, tog sig då an fallet. Med hjälp av kirurgiska ingrepp och hormonbehandling 

skulle pojken bli en flicka. Money släppte flera rapporter i ämnet under de uppföljande åren och 

fallet blev känt under Davids pseudonym “John/Joan”. I rapporterna framställde han fallet som 

mycket lyckat, men i själva verket valde David att leva som man i tonåren och menade att han 

aldrig trivdes i rollen som flicka. I Sexing the Body skriver Fausto-Sterling att Moneys 

ståndpunkt debatterats intensivt i den medicinska litteraturen. Debatten har kretsat kring olika 

syn på hur kroppsligt kön påverkar individens könsidentitet och fått stor betydelse för 

behandlingen av intersexbarn.50 Butler menar i Undoing Gender att hans berättelse knappast kan 

ses som bevis varken för att kön är en konstruktion eller för att det är biologiskt betingat, då 

David utsattes för ständiga ingående frågor om sin könsidentitet och annan experimentell 

behandling som påverkade hans självbild.51 

 
48 Svante Norrhem, Jens Nyström & Hanna Markusson Winkvist, Undantagsmänniskor: En svensk HBTQ-historia 

med utblickar i världen (Lund: Studentlitteratur 2015), s. 166. 
49 Meyerowitz, s. 81 – 83.  
50 Fausto-Sterling, s. 66 – 71. 
51 Judith Butler, Undoing Gender (New York: Routledge 2004), s. 66 – 74. 
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2.1 Svensk kontext 

I Sverige behandlade dr Rolf Luft transsexuella åtminstone från början av 1950-talet, främst med 

hormonterapi. ”Ingen hade hört talas om detta, det fanns inga regler utan jag gjorde det som jag 

ansåg var bäst. Hon fick behandling med testosteron” sade Luft i en intervju om sin första 

patient.52 Även Hans Forssman, psykiater från Uppsala och bekant med Luft, behandlade 

könsöverskridande patienter. Forssmans kollega Jan Wålinder hade arbetat i London och där sett 

bilder på en person som genomgått en sådan transformation. Hans intresse väcktes och han skrev 

sin avhandling på området (Transsexualism: A Study of 43 Cases, 1947). Det är dessa läkare, 

med Luft i spetsen, som sedan tar initiativet till och plats i utredningsgruppen bakom 

Intersexuellas könstillhörighet (SOU 1968: 28). 

Sextiotalets Sverige var en omtumlande tid, såväl politiskt som socialt. Decenniet präglas 

av en förändring av bilden av Sverige, det trygga folkhemmet. I artikeln ”Folkhemmets tid” 

beskriver Jonas Hansson hur det under 1950-talet till stor del rådde en konsensus kring välfärden 

och socialdemokratin som betonade jämlikhet, allmänna rättigheter och solidaritet.53 Det rådde 

en slags värdegemenskap i samhället som kom att förändras när standarden inte längre höjdes 

lika snabbt och enigheten om det kommunistiska hotet upphörde.54 Under 1960-talet uppstod en 

vänstervåg som ifrågasatte folkhemsvärderingarna och samförståndet. Kjell Östberg skriver i 

”Vänstern och proletariseringen” om att denna nya vänster sökte alternativ till ”en alltmer 

idéfattig socialdemokrati”.55 Unga, radikala personer engagerade sig i internationella frågor, 

miljöfrågor och kvinnofrågor.56 

 En av decenniets stora diskussioner var könsrollsdebatten och familjepolitiken. I sin text 

”Feministiska framtidsvisioner” visar Emma Isaksson på att de nya feministiska rörelserna var 

radikala och högljudda. Organisationer som Grupp 8 arbetade från 1970-talets början med frågor 

som rörde sexuell, kroppslig och ekonomisk autonomi.57 Stora framsteg skedde i flera centrala 

 
52 Wallin, s. 65. 
53 Jonas Hansson, ”Folkhemmets tid”, i Signums svenska konsthistoria: Konsten 1950 – 1975 (Lund: Bokförlaget 

Signum 2005), s. 11, s. 13 
54 Ibid., s. 10. 
55 Kjell Östberg, ”Vänstern och proletariseringen”, i Anders Burman & Lena Lennerhed (red.), Tillsammans – 

Politik, filosofi och estetik på 1960- och 1970-talen (Stockholm: Bokförlaget Atlas 2014), s. 421. 
56 Ibid., s. 446. 
57 Emma Isaksson, ”Feministiska framtidsvisioner”, i Anders Burman & Lena Lennerhed (red.), Tillsammans – 

Politik, filosofi och estetik på 1960- och 1970-talen (Stockholm: Bokförlaget Atlas 2014), s. 490 – 491. 
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frågor. Med en ny politisk linje som prioriterade barnomsorg och särbeskattade makar blev det 

under 1960-talet möjligt för en stor grupp kvinnor att gå från hemmafru till yrkeskvinna.58  

Könsrollsdebatten kretsade kring det frigörande i att såväl män som kvinnor inte skulle 

behöva spela påtvingade roller. Denna frihet från fastslagna roller var också central i den 

sexualliberalism som kom att dominera i den offentliga debatten. Hansson menar att 

”liberaliseringskravet drevs i denna fråga generellt: fri pornografi, fria förbindelser och fri abort, 

sexualundervisning i skolan skulle vara värdefri och homosexuella och kvinnor skulle ha samma 

frihet att utöva sin sexualitet”.59 I mitten av 1960-talet kom p-piller och spiral att tillåtas och 

möjliggjorde ett friare sexualliv för kvinnorna. Fri abort och fri sterilisering infördes under 1970-

talet.60  Skiftet mellan 1960- och 1970-talet präglades alltså av en livlig debatt om fastslagna 

roller och deras betydelse. Den folkhemsanda av samförstånd och ordning och reda som tidigare 

dominerat ifrågasattes och diskuterades. Trygghet och en visshet om vad som kunde förväntas av 

såväl en själv som andra ersattes med krav på frihet och handling.  

Det var under denna tid av omfattande förändringar som Intersexuellas könstillhörighet 

författades och könstillhörighetslagen infördes. De sakkunniga skriver i inledningen att 

könsrollsdebatten varit avgörande för samhällets syn på kön. Vidare beskriver de hur debatten 

inte bara gällt könets betydelse utan även själva innebörden.61 Den diskussion om kön och 

identitet som förekommer i utredningen utspelade sig alltså mot en bakgrund av en omfattande 

samhällsdebatt som formade och påverkade den. 

  

 
58 Hansson, s. 13. 
59 Ibid., s. 14. 
60 Ibid. 
61 SOU 1968:28, s. 12. 
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3. Analys 

3.1 Normalitetens gränser 

I Gender Trouble använder sig Butler av begreppet den heterosexuella matrisen, som innebär ”a 

hegemonic discursive/epistemic model of gender intelligibility that assumes that for bodies to 

cohere and make sense there must be a stable sex expressed through a stable gender (masculine 

expresses male, feminine expresses female) that is oppositionally and hierarchically defined 

through the compulsory practice of heterosexuality”.62 Att det är dessa tre huvudsakliga faktorer 

– ett entydigt kroppsligt kön, en stabil könsidentitet och en heterosexuell läggning – som avgör 

huruvida en person är normal eller inte uttrycks tydligt i Intersexuellas könstillhörighet (SOU 

1968:28).  

För att kunna förklara de olika störningar som behandlas under rubriken 

”Intersexualitetens olika former” i Intersexuellas könstillhörighet utgår utredarna från en 

redogörelse för den normala könsutvecklingen. Fostrets utveckling under inflytande av köns-

hormoner och utvecklingen av olika organ presenteras. Även puberteten behandlas, då det sker 

en ”påskyndad utveckling av genitalia och sekundära könskaraktärer” och ”kroppsformen blir 

den för könet karakteristiska”.63 Erika Alm menar i sin analys att den konventionella medicinska 

förståelse som presenteras ”är en mall, i betydelsen modell, mönster och förebild, men även ett 

slags abstraktion, en konstruktion. I mångt och mycket är det en skiss av den idealt könade 

kroppen”.64 Det finns dock en medvetenhet om att denna mall är just ett ideal som inte 

förkroppsligas i verkligheten. Därmed uppstår också ett behov av gränsdragning kring 

normaliteten, en definition av hur stor en avvikelse får vara innan individen hamnat utanför den 

heterosexuella matrisen och måste åtgärdas.   

 I kontrast till den normala könsutvecklingen definieras ett antal olika störningar. Dessa 

kategoriseras i förhållande till tre olika könsbegrepp: genetiskt kön, somatiskt kön och psyko-

socialt kön (även kallat psykosexuell inriktning). Det genetiska könet betecknar kromosom-

uppsättningen och det somatiska könskörtlarna och genitaliernas utseende. Tillsammans utgör de 

 
62 Judith Butler, Gender Trouble (New York: Routledge 1999), kap. 1 not 6. 
63 SOU 1968:28, s. 21. 
64 Alm, s. 100. 
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markörer för en persons kroppsliga könstillhörighet. Psykosocialt kön är ett mer komplicerat 

begrepp som inledningsvis identifieras med könsrollen. Gränsdragningen mellan det 

psykosociala könet, könsrollen och begreppet könsidentitet, som förekommer längre fram i 

texten, är dock inte helt konsekvent.65 Alm visar på hur det genetiska, somatiska och 

psykosociala könet adderas till varandra i ”en temporal orsakskedja mellan de givna kroppsliga 

förutsättningarna och de psykiska egenskaper och värderingar som läggs därtill”.66 De icke-

kroppsliga manifestationerna av könet blir ett utanpåverk, skapade i efterhand beroende av men 

fristående från de kroppsliga förutsättningarna. 

   

3.1.1 Kroppsliga avvikelser 

En ”somatiskt störd könsutveckling” innefattar enligt Alm i det här fallet ”individer som inte är 

oklart könade utan vars kroppar endast avviker tidsmässigt eller funktionsmässigt från mallen för 

ideal könsutveckling”.67 Hypogonadism, eller en nedsatt funktion i könskörtlarna, är en sådan 

diagnos. Då personen lever i en könsroll som överensstämmer med den könade kroppen finns 

ingen anledning att överväga något ”könsbyte”. De befinner sig i normalitetens gränsområde, 

längre från den ideala mallen än exempelvis försenad pubertet eller gynekomasti hos pojkar, som 

endast nämns som en avgränsning, men närmare än de vars kroppar måste åtgärdas. ”Symtomen 

sen pubertet och gynekomasti som sådana [kan] vara tecken på störd könsutveckling” men ”är 

tämligen vanliga och kan betraktas som normalvariationer”.68 Vanligt och normalt är alltså tätt 

sammankopplade och står bägge i motsatsförhållande till det onormala. Allt som är vanligt är 

inte nödvändigtvis normalt, men det mesta som är ovanligt faller utanför normaliteten.  

 Utanför normaliteten, i det fält där åtgärder är nödvändiga, grupperas hermafroditism och 

kvinnlig och manlig pseudohermafroditism som ”somatisk intersexualitet”. Dessa kännetecknas 

bland annat av att ”genitalia är missbildade och ej kan hänföras till rent manliga eller 

kvinnliga”.69 Behandlingen av dessa personer har målet att ”erhålla en individ, som är socialt och 

sexuellt så väl anpassad som möjligt”.70 Formuleringen antyder att det är omöjligt för dem att 

 
65 SOU 1968:28, s. 21 – 22. 
66 Alm, s. 103. 
67 Ibid., s. 102. 
68 SOU 1968:28, s. 22. 
69 Ibid., s. 23. 
70 Ibid., s. 24. 
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uppnå full normalitet. Detta gäller inte minst i de fall där en ändring av kön måste göras på ett 

äldre barn. Då poängteras vikten av att barnet får kontakt med en psykolog, dels för att med 

projektiva test hjälpa till att avgöra barnets könsidentifiering, dels för att ”dessa barn har ju ett 

allvarligt handicap, som kunde bli mindre betungande om de fick ventilera sina problem med 

terapeut”.71 Eftersom den inre känslan av könstillhörighet är beroende av de fysiska 

förutsättningarna kommer alltså intersexbarn att behöva stöd för att etablera sig i en korrekt och 

normativ könsroll. Detta är av yttersta vikt för deras psykiska välbefinnande; normaliteten är 

alltid eftersträvansvärd.  

 Av samma skäl, att identiteten är beroende av kroppen, är det med intersexbarn högst 

nödvändigt att välja och fastställa ett kön så tidigt som möjligt. Utredarna menar att alla sedan 

måste vara konsekventa i behandlingen av barnet så att könsrollen kan etableras. I de fall där ett 

kön fastställts vid födseln och läkarna i ett senare skede står inför valet att förändra eller inte 

förändra barnets kön, skall såväl identitet som fysiska faktorer vägas in. Formuleringen ”enligt 

nuvarande erfarenhet skulle man utan risk för allvarliga framtida psykiska men hos barnet kunna 

byta dess kön fram till omkring tre- eller fyraårsåldern” stämmer väl med uppfattningen att 

könsrollen och det psykosociala könet utvecklas ur de kroppsliga förutsättningarna.72 Här finns 

också en tydlig koppling till David Reimer och dr Money, som omnämns i kontextavsnittet. 

Moneys rapporter om hur väl David trivdes som flicka började publiceras under slutet av 1960-

talet, just som de sakkunniga arbetade med den offentliga utredningen. Att dessa experter aktivt 

tog del av ny forskning på området får väl tas för sannolikt, och det kan därför hållas troligt att 

de tog del av Moneys arbete. Detta bör då ha övertygat dem, eller stärkt dem i deras övertygelse, 

om det problemfria i denna behandling. 

 I behandlingen av intersexpersoner prioriteras i första hand att ”fastställa möjligheten till 

fertilitet och till rekonstruktion av genitalia”.73 Det är viktigt att ”val av kön avgörs med hänsyn 

till utsikterna att vid en rekonstruktion erhålla bästa möjliga funktionella resultat”.74 Vad som 

menas med ett funktionellt könsorgan framgår inte i utredningen. I Socialstyrelsens kartläggning 

av bemötandet av intersexpersoner från 2007 visar dock att Moneys arbete legat till grund för 

riktlinjerna för behandlingen av intersexpersoner. Där framgår att ”ett annat syfte med ingreppen 

 
71 SOU 1968:28, s. 25. 
72 Ibid., s. 24. 
73 Ibid. 
74 Ibid. 
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var att skapa möjligheter för penetrerande samlag i vuxen ålder”.75 Då det var, och fortfarande är, 

mycket svårt att konstruera en normativ penis, innebar detta också att barn oftare tilldelades 

kvinnligt kön. Ingreppen kunde bland annat innebära att stora delar av klitoris avlägsnades, 

vilket påverkade sexuallivet negativt i vuxen ålder, och att de utsattes för kränkande 

undersökningar.76  

Barnen skulle också undanhållas information om vilka ingrepp som gjorts och sin 

intersexbakgrund.77 Enligt Edenheim beror detta på att vårdnadshavaren, om hen ville behålla 

vårdnaden, var tvungen att uppfostra barnet i en traditionell könsroll. För att inte antyda för 

barnet att dess identitet varit eller kunnat vara annorlunda och därmed riskera dess utveckling 

undviks begreppet intersexuell över huvud taget både före och efter ingreppen – det ”framstår 

närmast som ett begrepp som i sig bär på fara både för barnet och omgivningen.”78 Detta 

osynliggörande av intersexkroppar märks också i regelverket kring ingrepp på barn vars kön 

ännu inte registrerats. Då behövs inte något tillstånd, eftersom behandlingen ses som ett sätt att 

bota kroppslig sjukdom. ”Genom att definiera den intersexuella kroppen som sjuk, blir barnet 

samtidigt helt rättslöst och i total avsaknad av lagligt skydd mot eventuellt oönskade kroppsliga 

ingrepp” skriver Edenheim och konstaterar vidare att en intersexkropp inte är ett rättsligt subjekt 

och saknar rättigheter som andra kroppar har.79 När ett barn föds måste detta registreras och på 

blanketten finns en ruta för att kryssa i vilket binärt kön barnet har. I praktiken innebär detta att 

registreringen blir fördröjd för intersexbarn, vars ”rätta” kön inte ännu fastställts. Barnet må ha 

lämnat livmodern ”men som subjekt ses denna kropp inte som född förrän rutan som anger 

könstillhörighet kryssats i”.80 Även om detta skulle ske före eventuella ingrepp innebär 

registreringen en omtolkning av kroppen som förståelig i samhällets ögon.81 

Fausto-Sterling kopplar i Sexing the body valet av kön till den förväntade 

heterosexualiteten. ”It is not what the sex organ does for the body to which it is attached that 

defines the body as male. It is what it does for other bodies” syftar på de två huvudsakliga 

 
75 Socialstyrelsen, ”Vård och behandling av personer med intersexuella tillstånd. Kartläggning av det tidiga 

omhändertagandet”, artikelnr. 2017-1-24, 2017, s. 21 – 22. 
76 Ibid. 
77 Ibid. 
78 Edenheim, s. 92. 
79 Ibid., s. 93. 
80 Ibid. 
81 Ibid., s. 93 – 94. 
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kriterierna för att manligt kön skall tillskrivas intersexbarn.82 Det första är förmågan att kissa 

stående – ett förväntat utseende och en koppling mellan detta och omgivningens reaktioner i 

fastslagna sociala sammanhang under barndomen. Det andra är förmågan att genomföra ett 

heterosexuellt samlag med ett tillfredsställande resultat. Barn vars könsorgan inte tros ha denna 

potential, eller vars kroppar eventuellt kan växa upp till fertila kvinnokroppar, tilldelas kvinnligt 

kön. Fausto-Sterling menar att detta sker för att ”surgeons aren’t very good at creating the big, 

strong penis they require men to have. /…/ Females don’t need anything built; they just need 

excess maleness subtracted. As one surgeon well known in this field quipped, ‘you can make a 

hole but you can’t build a pole’”.83 

 

3.1.2 Psykologiska avvikelser 

Vid sidan av denna avgränsning av normala kroppar, gör utredarna också en avgränsning av det 

normala psyket. På utsidan hamnar då de personer vars inre upplevelse av kön inte sammanfaller 

med det kroppsliga könet, de transsexuella. Dessa ringas in utifrån fyra symtom: 

 

1. En fast övertygelse om att tillhöra motsatt kön, en känsla av att ett naturens misstag blivit 

begånget. 

2. Avsky och äckel inför den egna kroppen, särskild könsorganen. Den kvinnliga transsexuella 

upplever ett liknande obehag över bröst och menstruationer, och den manlige individen känner 

avsmak för skäggväxt, mörk röst och viril kroppsbehåring. 

3. En intensiv önskan att med kirurgiska eller hormonella åtgärder få en anatomisk förändring till 

stånd i syfte att uppnå likhet med det motsatta könet. Detta innebär för kvinnorna en önskan om 

att få brösten decimerade samt menstruationerna att upphöra, hos männen en önskan att få 

könsorganen borttagna, en konstgjord slida tillskapad samt skäggväxten avlägsnad. 

4. En önskan att av samhället bli betraktad som tillhörande det motsatta könet.84  

 

Där problembilden i intersexpersonernas fall främst är medicinsk, det vill säga att det är 

kroppsliga faktorer och medicinska bedömningar av dessa som skall avgöra en persons kön, är 

den för de transsexuella främst psykologisk. Utredarna lyfter fram en pågående process som 

förändrat synen på könstillhörighet. ”Under påverkan av senare tids medicinska och sociologiska 

forskning håller vidare en förskjutning i uppfattningen på att ske. Medan man hittills lagt största 

vikten vid genetiska och andra somatiska faktorer, vill man nu låta de psykosexuella elementen 

 
82 Fausto-Sterling, s. 58. 
83 Ibid., s. 59. 
84 SOU 1968:28, s. 26. 
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få ett allt större inflytande”.85 Detta nya synsätt präglar enligt de sakkunniga redan bedömning-

arna av de ansökningar om förnamnsbyten som inkommit till myndigheterna. När de slår fast att 

detta medicinska perspektiv nu måste få genomslag även på det rättsliga området sker en 

samproducerad diskursförändring. Samhällets syn på vilka faktorer som avgör en persons kön 

påverkas av de medicinska definitionerna som möjliggör ett nytt sätt att tala om alla människors 

kön, inte bara intersexpersoners och de transsexuellas.  

Alm konstaterar att ”för de transsexuella ges alltså individens känsla av könsidentitet 

företräde framför hennes könade kropp. Men dock inte förbehållslöst. Den transsexuella måste 

bevisa att hennes könsidentitet är fast och beständig för att ett könsbyte skall vara aktuellt”.86 

Utredarna menar att ”lika lite som man genom yttre åtgärder kan få en vanlig person att ändra sin 

psykosexuella inriktning i vuxen ålder, lika liten framgång har man i försök att ändra den 

transsexuellas psykosexuella inriktning” och fastslår därför att ”de terapeutiska åtgärderna bör 

följaktligen inriktas på att utjämna klyftan mellan de somatiska tecknen på könet och 

vederbörandes psykosexuella upplevelse”.87 Eftersom ”etablerad transsexualism ej är reversibel” 

är det bättre att förändra kroppen för att åstadkomma den könsliga entydighet som är så central 

för normaliteten, men bara i de fall där det råder full säkerhet om att identiteten är bestående.88 

Att kön är oföränderligt och bestående är en av de avgörande förförståelserna som utredarna bär 

på och ett av de viktigaste kriterierna för normalitet. Om uppfattningen om det egna könet 

förändras är det ett tecken på osäkerhet och otillräknelighet. Det är också tydligt att ”könsbyten” 

skall vara en sista utväg, något som läkarna tagit till eftersom inga terapeutiska åtgärder har 

hjälpt. Kroppen har fortfarande rollen av ett facit över individens egentliga kön, och att 

identiteten har företräde för transsexuella innebär inte att identiteten tagit över rollen som detta 

facit. Snarare är det när inga andra vägar återstår som det kan anses bättre att förändra kroppen 

än att låta patienten lida.  

I några av de mer kritiska remissvaren framgår det att denna diskursförändring inte bara 

kommer att möta medvind från samhällets sida. De menar att åtgärderna för intersexpersoner är 

givna men för transsexuella mer komplicerade. Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus Län anser 

att det inte går att utesluta ångerfall och att forskningen mycket väl kan klarlägga orsakerna till 

 
85 SOU 1968:28, s. 35. 
86 Alm, s. 117. 
87 SOU 1968:28, s. 28. 
88 Ibid., s. 27. 
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transsexualism och utveckla en terapi.89 I Rättspsykiatriska föreningens text varnas för att 

utredningen ”i alltför hög grad bagatelliserar det abnorma, den psykopatologiska bakgrunden”.90 

Det är alltså inte alla som är villiga att gå med på att den bästa behandlingsmetoden är att 

förändra individens kroppsliga och rättsliga kön.  

Det finns också andra rädslor kopplade till att reglera könsbekräftande behandling. 

Länsåklagarmyndigheten i Kopparbergs län menar att det inte alls är uteslutet att ”den 

transsexuelles somatiska tillstånd någon gång kan komma till synes på ett sätt som ter sig 

stötande för omgivningen, t. ex. på sjukhus, i sovvagnskupéer och på badanstalter”.91 Till 

skillnad från de sakkunniga, som menar att det ligger i den transsexuelle personens intresse att 

inte utsätta sig för sådana situationer, menar de att det finns ”något fall, som faktiskt inträffat, 

[då] inlevelsen i den motsatta könsrollen varit så stark att den nästan tett sig provokativ”.92 Detta 

ska ha lett till ”upprepade besök på offentliga damtoiletter”, polisingripande och åtal för 

förargelseväckande beteende.93 De önskar därför att utredningen i högre grad skulle ”berört 

frågan om klassificeringen av det psykopatologiska fenomen, som transsexualismen utgör. Brott 

och förseelser har förövats och lär komma att förövas under inflytande av transsexualism”.94 

Transsexuella som sexuella förövare eller avvikare är ett återkommande tema, liksom 

associationen till brottslighet. Därför avgränsas transsexualism inte heller bara mot det normala, 

utan även mot andra avvikande psykosexuella beteenden. Att klä sig i det motsatta könets kläder 

är alltid transvestism, oavsett anledning, men denna transvestism är bara ett symtom i fråga om 

transsexualism. För ”äkta transvestiter” är målet istället att ”skänka en psykologisk 

tillfredsställelse ofta av erotisk valör”.95 Även homosexuella klär om på detta sätt ”där syftet är 

att lättare etablera sexuella kontakter”, liksom ”kriminella, som söker undgå upptäckt”.96 Detta är 

ett av flera argument för att sätta hårda villkor för den rättsliga process som skall reglera 

fastställelser av kön. Därmed kan man undvika bedragare som vill utnyttja systemet och felaktiga 

diagnosticeringar. Att en person skulle tilldelas ett nytt kön, och genomgå kirurgiska ingrepp, för 

 
89 Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, remissvar till SOU 1968:28, s. 2. 
90 Rättspsykiatriska föreningen, remissvar till SOU 1968:28, s. 2. 
91 Länsåklagarmyndigheten i Kopparbergs län, remissvar till SOU 1968:28, s. 1. 
92 Ibid. 
93 Ibid, s. 2. 
94 Ibid. 
95 SOU 1968:28, s. 28. 
96 Ibid. 
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att sedan av något skäl – ånger, eller att de inte var uppriktiga från början – återgå är en oerhörd 

katastrof. 

 Det som utskiljer de ”äkta transsexuella” är alltså patientens starka och uppriktiga krav 

på operativa åtgärder. Såväl intersex som transsexualism uppstår när vetenskapen definierar och 

problematiserar dem, i takt med att det utvecklas behandlingar för hanteringen av de som nu 

blivit patienter. Definitionen av transsexualismen innefattar en intensiv önskan om tillgång till de 

tekniker som i sin tur möjliggör diagnosen (se punkt 3 av kriterierna ovan). Detta blir särskilt 

tydligt i hur olika kön sägs innefatta olika symptom, beroende på vilka tekniska landvinningar 

som gjorts. Det var vid tiden för utredningen (och är fortfarande i hög grad) omöjligt att 

konstruera en normativ penis, men fullt möjligt att konstruera en slida. Transkvinnor definieras 

alltså delvis genom sin önskan att genomgå en sådan operation. En längtan efter en penis 

omnämns dock inte för transmän. En orsak till detta kan vara att utredarna vill undvika att lyfta 

fram medicinens tillkortakommanden. Samtidigt hänger det ihop med den ömsesidiga 

skapandeprocessen mellan identiteten och medicinen. Det blir ett exempel på det Jasanoff 

beskriver i The idiom of co-production: ”Scientific knowledge /…/ both embeds and is 

embedded in social practices, identities, norms, conventions, discourses, instruments and 

institutions – in short, in all the building blocks of what we term the social. The same can be said 

even more forcefully of technology”.97 Att intersexpersoners och transsexuellas identiteter 

uppstår i en samproduktion mellan medicin och samhälle innebär inte att de är mindre giltiga. 

Istället kan det ses som ett tydligt exempel på att alla identiteter är konstruktioner och att 

vetenskapen är en del av alla de sätt vi skapar såväl oss själva som samhället. 

 De medicinska gränserna för normaliteten är inte alltid knivskarpa. Det finns en mall av 

en idealt könad kropp och många sätt att avvika. Genom att det psykosociala könet, köns-

identiteten, knyts samman med könsrollen kopplas också de medicinska och sociala problemen 

ihop. Ur ett samhälleligt perspektiv är det viktigt att transsexuella förmår ”bemästra ett liv i 

motsatt könsroll”, vilket de bör bevisa genom att ”sedan minst något år ha levt och uppträtt i den 

motsatta rollen” under övervakning av behandlande psykolog.98 Utan att explicit definiera 

kvinnlighet och manlighet belyser de sakkunniga att det finns en uppsättning normer och 

förväntningar som en person måste leva upp till. Förutom de juridiska skillnaderna mellan könen 

 
97 Jasanoff, The idiom of co-production, s. 2 – 3. 
98 SOU 1968:28, s. 31. 
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får individen ”redan tidigt under uppväxtåren /…/ den inom familjen i allmänhet mer eller 

mindre medvetet hävdade uppfattningen, att pojkar och flickor har olika egenskaper och 

uppgifter i tillvaron”.99 Detta innebär i sin tur att de väljer olika utbildningar och arbeten, vilket 

befäster bilden av att det finns yrken som är typiskt manliga eller kvinnliga.100 Könsrollen 

kommer också till synes i ”klädedräkt, rörelseschema och uppträdande i övrigt”.101 Såväl sättet 

att röra sig som att uppträda är handlingar; kön är något vi gör – omedvetet och upprepat – 

snarare än är.  

 Könsrollen är en yttre manifestation av en persons inre känslor, men också ett inlärt 

beteende och handlingsmönster. De transsexuella behöver, trots att de uppfattat sig som 

tillhörande motsatt kön sedan ungdomen, stöd i att etablera sig i sin nya könsroll. Kurators-

föreningen lyfter i sitt remissvar fram att det är ”betydelsefullt att exempelvis man som blivit 

kvinna får stöd och råd vid inlärning av sin nya könsroll för att undvika alltför mycket 

uppmärksamhet i fråga om klädsel, make-up, utsmyckning m. m.”.102 Detta illustrerar tydligt 

Butlers tankar om könets performativitet, då hon skriver att ”performativity must be understood 

not as a singular or deliberate ’act’, but, rather, as the reiterative and citational practice by which 

discourse produces the effects that it names”.103 Att göra kvinnlighet handlar inte bara om att 

anamma ett beteende utan också att förmå genomföra detta beteende inom ramarna för det 

normala. Inte bara behöver transkvinnor stöd i att genomföra kvinnlighet, det sätt de förväntas 

göra kvinnlighet på egen hand är överdrivet, felaktigt och därmed onormalt.  

 

3.1.3 Sexualitet, fertilitet, familjebildning 

Den sista av aspekterna i Butlers heterosexuella matris är en förväntad heterosexualitet. Även 

detta syns tydligt i materialet. Värnandet av det olikkönade äktenskapet och rädslan för en 

spridning av homosexualiteten är två sådana exempel. Riktigt rörigt blir det när transsexuellas 

läggning ska beskrivas. Såväl de transsexuella som deras partners, som enligt utredningen alltid 

har olika könsidentitet, uppfattar att de har ett heterosexuellt förhållande. Utredarna tycks dock 

 
99 SOU 1968:28, s. 33. 
100 Ibid. 
101 Ibid., s. 43. 
102 Svensk kuratorsförening, remissvar till SOU 1968:28, s. 3. 
103 Judith Butler, Bodies that matter (London: Routledge 1993), s. 2. 
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förutsätta att läsaren är av en annan uppfattning. ”Enligt konventionellt betraktelsesätt skulle ett 

sådant förhållande betecknas som homosexuellt” skriver de, och avslutar med att ”termen 

homosexualitet förlorat sin traditionella innebörd i samband med transsexualism”.104 Detta är en 

viktig distinktion då homosexualitet sågs som en sinnessjukdom vid tiden för utredningen. 

Utredarna försöker alltså visa på att den transsexuelles sexualitet överensstämmer med 

könsrollen, vilket då blir ett argument för att korrigera kroppen; fler markörer visar på att det 

verkliga, sanna könet är det personen uppfattar sig som.   

Heterosexualitetens betydelse uttrycks också i frågor om fertilitet och familjebildning. 

För intersexpersoner skall fertiliteten, i de få fall då tillståndet inte medför sterilitet, bevaras i 

högsta möjliga mån. Fausto-Sterling för fram att detta även innebär att barn som föds med fullt 

utvecklade penisar kan få dessa amputerade om kroppen producerar kvinnliga könsceller.105 För 

transsexuella införs istället tvångssterilisering när all könsbekräftande vård villkoras med detta 

krav. Sterilisering motiveras med att det ”eljest inte [skulle] kunna uteslutas, att den som får 

manligt kön blir moder eller att den som får kvinnligt kön blir fader”.106 Att transsexuella skulle 

kunna bli goda föräldrar är helt uteslutet, som Rättspsykiatriska föreningen så tydligt uttrycker: 

”Att de transsexuella, både före och efter en eventuell ’könsändring’, måste orsaka ytterst stora 

vanskligheter som förebilder och identifikationsobjekt för små barn ligger i öppen dag”.107 Under 

1960-talet förändrades förvisso synen på steriliseringar av eugeniska skäl, men Socialstyrelsen 

menade fortfarande att det ofta fanns sociala skäl till sterilisering. Transsexuella fick därmed 

sälla sig till bl a utvecklingsstörda och romer, som fortfarande steriliserades. Först 1975 infördes 

en bestämmelse i steriliseringslagen som förbjöd steriliseringar mot individens vilja.108 

Förändringen omfattade dock inte transsexuella, som tvångssteriliserades till och med 2013.109 

I citatet från Rättspsykiatriska föreningen ovan tar de också ställning i en annan fråga 

som behandlas utförligt i Intersexuellas könstillhörighet, nämligen om en person som redan är 

förälder ska kunna ansöka om nytt offentligt kön. Barnen riskerar uppenbarligen någon typ av 

skada, troligen i sin egen köns- och sexualitetsutveckling, om de ser en förälder börja uppträda i 

 
104 SOU 1968:28, s. 27. 
105 Fausto-Sterling, s. 58. 
106 SOU 1968.28, s. 52. 
107 Rättspsykiatriska föreningen, remissvar till SOU 1968:28, s. 4. 
108 Gunnar Broberg & Mattias Tydén, Oönskade i folkhemmet: Rashygien och sterilisering i Sverige (Stockholm: 

Dialogos förlag 2005), s. 176. 
109 RFSL, Bakgrund till tvångssteriliseringarna och RFSL:s arbete, 

https://www.rfsl.se/verksamhet/tvaangssteriliseringar-och-skadestaand/bakgrund/ (2019-12-08). 
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en ny könsroll. Barnen är dock skyddade genom föräldrabalkens regler om vårdnad och 

umgängesrätt, påpekar de sakkunniga. Genom att referera dessa bestämmelser görs det outtalade 

antagandet att eventuella barn kommit till inom ett nu upphävt äktenskap, och att det är sannolikt 

att vårdnaden tillfaller den andra föräldern. Detta antagande kan bero på att det i utredningen 

sägs finnas fler transkvinnor än transmän och att dessa skulle vara fäder i utredningens ögon – 

fäder får inte vårdnaden om sina barn. Särskilt inte om de är transsexuella. Det kan också finnas 

barn vars föräldrar alltid uppträtt i ”motsatt könsroll” och som därför mår bättre av att föräldern 

får detta nya kön fastslaget.110  

 Det finns alltså flera olika samproducerande processer som kan ses i materialet. En av 

dem är den gräns för det normala som upprättas för att kunna avgränsa vilka kroppar som är i 

behov av normaliserande åtgärder. Den grundar sig i en medicinsk mall av en idealiserat könad 

kropp som alla könade kroppar förhåller sig till. Detta medicinska normalitetsbegrepp möter 

under utredningen samhällets bild av vad en normal person är, vilka beteenden som kan 

godkännas och vilka krav som ställs på personer av olika kön. De sammansmälter och formar en 

normalitet som är lika beroende av sina bägge delar. Normaliteten innefattar kroppar som 

genomgått en förväntad könsutveckling och utvecklat binärt tydliga könsorgan, och som förmår 

att leva och göra kön på ett sätt som samhället accepterar. De uppfyller kriterierna för vad Butler 

kallar linjärt kön – samstämmighet mellan ett entydigt kroppsligt kön, en bestående och binär 

könsidentitet och ett heterosexuellt begär. Att innefattas i normaliteten ger dem möjligheten att 

leva ett levbart liv. Denna samproduktion av normaliteten och framförallt dess gränser möjliggör 

sedan ett verkställande av dessa normer genom gemensamma åtgärder för avvikande kroppar. 

 Det sammansatta begreppet kön är också samproducerat i denna kontext. På samma sätt 

som normaliteten produceras när medicinska och sociala värderingar och kunskaper möts, 

konstrueras kön under samma förutsättningar. Den medicinska genomgången slår fast tre kön, 

som människans kön är sammansatt av och som inte nödvändigtvis överensstämmer med 

varandra. Det finns dock samhälleliga och sociala behov av att kategorisera alla människor i två 

binära könskategorier. I de fall där kön inte är linjärt behövs en rangordning, en serie kriterier 

utifrån vilka ett avgörande kan fällas. Det finns en förförståelse som innebär att medicin-

vetenskapens auktoritet gäller i frågor som rör kroppen. Den hör till en sfär av naturlighet som 

uppfattas som förekommande andra, samhälleliga, faktorer. Kroppen är där ”från början” innan 

 
110 SOU 1968:28, s. 52. 
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människans identitet skapas. Detta synsätt tar inte med kroppens historia i beaktande, att 

kategorierna och diagnoserna är skapade av människor i samhället, under inverkan av dess 

normer och förväntningar. Utifrån denna medicinska auktoritet betraktas även dessa medicinska 

könskategorier som sanningar, som givna oföränderliga förutsättningar. De sociala värderingarna 

projiceras mot denna bakgrund av vetenskaplig kunskap. De kopplas samman i en 

samproducerande process där individens kroppsliga kön – sammansatt av de medicinska 

kategorierna genetiskt och somatiskt kön – avgörs av läkare. Den inre upplevelsen av kön 

kartläggs av psykologer och förmågan att leva i en önskad könsroll bedöms utifrån samhällets 

värderingar och bild av de olika könen. Det finns inget säkert sätt att säga vilken faktor som ska 

vara avgörande i varje enskilt fall, varför en individuell bedömning måste göras. Det slutgiltiga 

kön som fastställs blir det nya facit med vilket de avvikande faktorerna måste förmås överens-

stämma. Det är en granskning som är till för att avgöra det som för de flesta är givet och 

självklart: vilket egentligt, sant, verkligt kön en person har. Det är detta kön, denna summa av 

sammansatta delar, som är samproducerat, tillsammans med den bedömande processen. 

 

3.2 Motiven 

När samproduktion sker blandas vetenskapliga och samhälleliga värderingar, perspektiv och 

motivationer. Utgångspunkterna kan se olika ut både mellan och inom grupperna, men det finns 

ett antal bakomliggande intentioner som kan identifieras i det här fallet. En av dessa är den 

ömkande medkänsla som uttrycks i såväl den offentliga utredningen (SOU 1968:28) som i 

remissvaren. Att ”det finns ett starkt behov av hjälp åt de intersexuella i deras svåra, i många fall 

outhärdliga situation” är också det motiv som oftast figurerar i texten.111 Det finns heller inga 

skäl att betvivla att de sakkunniga faktiskt kände denna uppriktiga sympati för intersexpersoner 

och transsexuella – eller att den var berättigad. 

 De läkare som ingick i utredningsgruppen hade alla erfarenhet av att träffa och behandla 

intersexpersoner eller transsexuella. Rolf Luft var den som var mest pådrivande i att utredningen 

kom till stånd. Han menar att det var insikten i patienternas svåra sociala position, som uppstod 

när könsuttrycket och det juridiska könet inte överensstämde, som drev honom att kontakta Tage 

 
111 SOU 1968:28, s. 38. 



Devin Baaring 

ILHK02 HT19 

31 

 

Erlander för att få till stånd en laglig reglering.112 Svensk Kuratorsförening inleder sitt remissvar 

med att påpeka att ”en lag som reglerar de transsexuellas könstillhörighet har varit efterlängtad 

av dem som i sin yrkesutövning kommer i kontakt med dessa människor”.113 Medkänslan med 

intersexpersoner och transsexuella är ett gränsöverskridande motiv som driver de inblandade, 

men det är inte den enda drivkraften. Kuratorsföreningen påtalar exempelvis också att 

”behandlande läkare och berörda myndigheter har upplevt trevandet i blindo som en stor 

svårighet”.114 Detta andra skäl lyfts dock inte fram som ett problem i resten av materialet. Det 

tycks snarare vara en positiv effekt av regleringen än en pådrivande faktor. 

 Förutom medkänslan kan vi också utläsa att de läkare som forskar i ämnet i någon mån 

söker och även tilldelas ett mandat för detta. Vikten av fortsatt forskning i orsakerna till och 

behandlingsmetoderna för intersexpersoner och transsexuella påpekas gång på gång. Rätts-

psykiatriska föreningen, som är mycket skeptiska till att utredningen ”upphöjer ett centralt 

psykopatologiskt syndrom” när de låter identiteten få företräde i könstillhörighetsfrågan, menar 

att ”trots forskningsinsatser – inte minst av en av de sakkunniga, Jan Wålinder, – kan man ännu 

icke säga att denna grupp är tillfredsställande utredd”.115 Utredningen och propositionen reglerar 

inte på något sätt framtida forskning men behovet lyfts alltså fram. I sin motivering till 

ställningstagandet att bedömningarna bör ske av en särskilt tillsatt nämnd snarare än 

Socialstyrelsen, påpekar de sakkunniga att ”det är angeläget, att nämnden bevarar kontakten med 

de avgjorda fallen i syfte att erhålla kontroll över att den efterföljande utvecklingen får ett 

gynnsamt förlopp. Detta är av betydelse inte bara för den berörda individen själv utan också för 

den fortsatta forskningen på området”.116 Individens medgivande påtalas inte; det är tydligt att 

det samhälleliga behovet av vidare forskning är det viktiga. Behovet uppstår i samproduktionen, 

och forskningen skall genomföras såväl för att driva forskningen framåt som för att ge samhället 

fler eller andra möjligheter att hantera det problem intersexpersoner och transsexuella utgör. 

Den kunskapsproduktion som forskningen utgör innebär också ett maktutövande. Butler 

menar att ”knowledge and power are not finally separable but work together to establish a set of 

subtle and explicit criteria for thinking the world”.117 Att vara den som definierar vad som är sant 

 
112 Wallin, s. 71 – 72. 
113 Svensk Kuratorsförening, remissvar till SOU 1968:28, s. 1. 
114 Ibid. 
115 Rättspsykiatriska föreningen, remissvar till SOU 1968:28, s. 2. 
116 SOU 1968:28, s. 68. 
117 Butler, Undoing Gender, s. 27. 
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och verkligt innebär en enorm makt, ”an enormously powerful prerogative within the social 

world, one way that power dissimulates as ontology”.118 I utredningen märks detta på den stora 

respekt de medicinska sanningarna får och hur de behandlas som givna, inte bara omöjliga men 

också ointressanta att ifrågasätta. Forskningsresultat och medicinska sanningar är sanningar om 

naturen, om verkligheten, som det inte går att förändra. Att studera intersexpersoner och 

transsexuella för att skapa mer kunskap om dem blir då ett objektifierande maktutövande. 

 De sociala skälen till att en lagstiftning anses motiverad kretsar kring vikten av ordning 

och reda i samhället. Detta uttrycks genom, som vi tidigare sett, en önskan om att könet skall 

vara entydigt och följas av en heterosexuell praktik. Det kroppsliga entydiga könet skall 

motsvaras av en förväntad könsroll och dessa ska betecknas med ett korrekt och entydigt rättsligt 

kön. När personer överträder dessa gränser kan en mängd problem uppstå, inte bara för individen 

utan även för samhället. Juridiska överväganden kan bli grumliga, exempelvis i sexualbrottsmål 

då det är av stor vikt vilket kön de inblandade har. Äktenskapet som institution är i fara om det 

finns risk att personer av samma kön gifter sig eller fortsätter ett ingånget äktenskap efter att en 

av parterna korrigerar sitt kön.119 Steriliseringarna motiveras med ”ett allmänt intresse av 

ordning och reda i släktskapsförhållandena”.120 Eftersom det inte finns några etablerade, 

normativa föreskrifter för bedömningarna riskeras också att det bildas olika ”mellanformer 

mellan manligt och kvinnligt kön” när personer exempelvis tar sig ett förnamn som stämmer med 

en ny könsroll, men inte får nytt personnummer eller ny könsanteckning. Detta skulle ”medföra 

konsekvenser, som inte kan överblickas” på det juridiska planet – utredarna tycks inte kunna 

föreställa sig en person som på ett socialt eller personligt plan inte passar i de binära 

kategorierna.121   

 Det är ur dessa blandade och åtskilda skäl samproduktionen stiger fram. Med delvis olika 

problembilder men gemensamma mål – byggandet av ett system för att reglera detta problem, 

dessa felkönade kroppar – definierar den medicinska vetenskapen och de samhälleliga 

värderingarna tillsammans gränsen för det normala. För att hantera och normalisera de som inte 

ryms inom normaliteten sätter man sedan upp ett system med detta syfte.    

 
118 Butler, Undoing Gender, s. 27. 
119 SOU 1968:28, s. 51. 
120 Ibid., s. 52. 
121 Ibid., s. 40. 
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3.3 Systemet 

Utgångspunkten för förhållningssättet i lagtexten, framförallt rörande transsexuella, behandlas 

under rubriken ”Riktlinjer för en reform” i SOU 1968:28. De två stora faktorerna är hur hårda 

krav som skall ställas på de sökande, och vilka rättsverkningar ett beslut om ändrad köns-

tillhörighet skall få. Eftersom det vore problematiskt och skulle kräva stor administration om det 

fanns juridiska ”mellanformer” mellan man och kvinna förespråkar utredarna att en förändrad 

könstillhörighet skall få fullständigt rättsligt genomslag, så att en transsexuell man eller kvinna 

får samma rättigheter och skyldigheter som en cis dito.122 Därmed finns också skäl att ställa 

hårdare krav på de sökande. Om det vore alltför enkelt riskerar man inte bara att personer inte är 

tillräckligt övertygade och ångrar sig senare, det finns också som påtalat en upplevd risk att 

personer skall försöka utnyttja systemet för att skaffa sig en ny identitet. Denna risk kan dock 

knappast ha varit särskilt stor. Snarare ser vi här ett uttryck för behovet av att alla skall ha linjära, 

entydiga kön som fungerar på socialt förutsägbara sätt. Om inte lagstiftningen är tydlig nog och 

ställer tillräckligt hårda krav riskerar man att luckra upp dessa viktiga gränser. 

 De villkor som formuleras i lagtexten för intersex respektive transsexuella sökande ser 

mycket olika ut. Intersexpersoner förväntas vara barn vars vårdnadshavare ansöker om fast-

ställelse av kön i samband med att en normaliserande behandling sätts in, helst under spädbarns-

åldern. Villkoren är därför främst inriktade på åldersgränser – barn som fyllt 12 år måste lämna 

sitt samtycke – och att det nya rättsliga könet anses stämma bättre överens med den sökandes 

kropp eller, om barnet är äldre, hens önskade könstillhörighet.123 Det finns en tilltro till 

läkarvetenskapens förmåga att avgöra könet, och ansökan tycks främst behandla den juridiska 

registreringen som en ren formfråga. Över huvud taget är inställningen till och behandlingen av 

intersexpersoner inte problematiserat i materialet. Detta osynliggörande innebär en rättslöshet 

där barn exempelvis, som tidigare diskuterats, inte ens kan registreras som födda utan att tilldelas 

ett av de binära könen.   

 För transsexuella ser villkoren annorlunda ut. Först och främst finns de diagnostiska krav 

som måste uppfyllas för att personen alls ska vara transsexuell: ”den som sedan ungdomen 

 
122 Cis är latin för ”på samma sida” och används för att beteckna personer vars identitet överensstämmer med det 

kön som tilldelades vid födseln. Se: RFSL, Begreppsordlista, https://www.rfsl.se/hbtqi-fakta/begreppsordlista 

(2019-12-29). 
123 Lag (1972:119) om fastställelse av könstillhörighet i vissa fall, 2 § 
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upplever att han tillhör annat kön än det som antecknats för honom i kyrkobokföringen och 

sedan avsevärd tid uppträder i enlighet härmed samt måste antagas även framdeles leva i en 

sådan könsroll kan /…/ få fastställt att han tillhör det andra könet”.124 Vidare finns även här en 

åldersgräns – den sökande måste vara över 18 år – och ett krav på att sökanden är ogift (hit 

räknas även personer som är skilda eller änkor/änklingar). Slutligen tillfogas att fastställelse bara 

meddelas om den sökande ”undergått sterilisering eller av annan orsak saknar fortplantnings-

förmåga”.125 För att undvika att steriliseringar utförs utan att personerna sedan får sin nya 

könstillhörighet fastställd skall en ansökan göras som innefattar bägge förfarandena och 

preliminärt godkännas. Då får den transsexuelle också tillstånd till sterilisering. När 

steriliseringen genomförts och en läkare intygat att hen genomfört ingreppet kan så beslutet träda 

i kraft och den nya könstillhörigheten fastslås. Detta byråkratiska förfarande är typiskt för de 

föreslagna lösningarna. Systemet är byggt inte för att underlätta för de sökande utan för att 

förebygga missbruk, vilket gör det otympligt och nedtyngt med väntetider. Att de sökande inte 

egentligen är i fokus märks också på att den reglerade processens inverkan på dem inte alls 

diskuteras.  

 Utmärkande för listan med villkor för transsexuella är att inget krav framförs på några 

medicinska ingrepp eller behandlingar (vid sidan av steriliseringen). Huruvida ett sådant krav 

skall ställas diskuteras i materialet, men utredarna menar att ”det väsentliga i detta sammanhang 

måste ändå vara den transsexuelles förmåga att leva i den eftersträvade könsrollen”.126 Att inte 

ha genomgått, eller önska genomgå, operativa ingrepp är ett skäl för de dömande att vara särskilt 

försiktiga, men om personen lyckas leva upp till könsrollens alla krav utan operationer finns 

heller inga skäl att kräva dem. Samtidigt är, som visats tidigare, själva önskan om köns-

bekräftande behandling en del av definitionen av transsexualism, varför det tycks osannolikt att 

personer utan denna önskan alls skulle godkännas. Att dessa krav ändå inte ställs explicit skulle 

kunna tyda på en medvetenhet om att alla ingrepp inte passar alla sökande, och att det hade blivit 

problematiskt att i detalj reglera detta i lagstiftningen. Det blir därmed en maktförskjutning till 

den bedömande nämnden, som får ta ställning i varje enskilt fall. Några klara riktlinjer för vad 

det innebär att lyckas i en könsroll finns inte och därmed inte heller någon trygghet för den 

 
124 Lag (1972:119) om fastställelse av könstillhörighet i vissa fall, 1 § 
125 Ibid., 2 § 
126 SOU 1968:28, s. 50. 
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sökande, som omöjligt kan veta om just de är en tillräckligt bra man eller kvinna för att inte 

behöva genomgå några ingrepp. Att det finns ett paket av könsbekräftande åtgärder som alla 

transsexuella vill ha i sin helhet är en förenkling som går emot den betoning av individuella 

prövningar som finns i materialet. Denna förenklade bild ökar risken att människor genomgår 

ingrepp de inte hade behövt eller velat för att få tillgång till andra insatser de upplever som 

avgörande för deras levbara liv.  

 

3.4 Tekniken 

Den som uppfyller kraven får dels en ny rättslig könsmarkör med tillhörande personnummer, 

dels tillgång till teknik för förändring av den könade kroppen. Hit räknas såväl hormon-

behandlingar som kirurgiska ingrepp och annan könsbekräftande vård. Det är genom att reglera 

användningen av och tillgången till teknologin som intersexpersoners och transsexuellas 

möjligheter att leva levbara liv kan kontrolleras. Butler skriver i Undoing Gender om hur 

intersexpersoners och transsexuellas kamp ibland kan tyckas stå i motsatsförhållande till 

varandra, då de kämpar för rätten att slippa bli utsatta för eller rätten att få tillgång till samma 

teknologi. En mer produktiv analys skulle kunna vara att det handlar om samtycke – tillgång till 

eller frihet från tekniken, baserat på en persons egna önskemål.127  

 Tekniken – den könsbekräftande vården – har en nyckelposition i materialet, men det är 

sparsamt med de konkreta beskrivningarna. Behandling med könshormoner har en viktig roll för 

såväl intersexpersoner som transsexuella. Kirurgin för transsexuella innefattar för transkvinnor 

penisamputation och vaginalplastik, för transmän borttagande av brösten.128 Angående att göra 

underlivsoperationer på transmän skriver de sakkunniga att ”en operativ rekonstruktion hos 

kvinnor genom anbringande av en manslem stöter på stora tekniska svårigheter” och att inga 

sådana ingrepp tros ha genomförts i Sverige.129 Några andra kirurgiska ingrepp nämns inte, så 

det är oklart om vissa av de ingrepp som förekommer idag, exempelvis bröstförstoringar eller 

struphuvudsreduktion, genomfördes. Inte heller nämner de sakkunniga något om kontakt med 

logoped för röstcoachning eller hjälp med hårborttagning, som idag är en del av den 

 
127 Butler, Undoing Gender, s. 6 – 7. 
128 SOU 1968:28, s. 31. 
129 Ibid. 
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könsbekräftande vård som erbjuds patienter med könsdysfori.130 Mer sannolikt är att dessa typer 

av ingrepp och behandlingar kommit att tillhandahållas senare.  

Det finns inga diskussioner i texten om dåliga operationsresultat eller biverkningar. De 

kirurgiska insatserna för intersexpersoner, som genomförs på spädbarn, syftar som tidigare 

beskrivet till att åstadkomma en kropp som kan genomföra ett normativt heterosexuellt samlag. 

Inte heller där diskuteras de möjliga dåliga utfallen av kirurgin. Förlust av sexuell känsel och 

andra problem kunde också vara en direkt effekt av att operationerna genomfördes med ”lyckat” 

resultat. Tekniken ses som lösningen på ett problem och ifrågasätts därmed inte. Trots att vikten 

av fortsatt forskning på orsakerna till intersex och transsexualism betonas skrivs heller ingenting 

om att utveckla de kirurgiska behandlingsmetoderna. Kanske förutsätter man att läkarkåren vill 

utvecklas och kommer att fortsätta bedriva forskning, kanske anser man att behandlings-

metoderna är fullgoda.  

 

3.5 Institutionen 

Syftet med Intersexuellas könstillhörighet är att skapa ett system – en lagstiftning och en 

uppsättning institutioner – för att hantera onormalt könade kroppar. Jasanoff beskriver 

institutioner som ”stable repositories of knowledge and power [that] offer ready-made 

instruments for putting things in their places at times of uncertainty and disorder”.131 Den bilden 

stämmer väl överens med en central, samordnande nämnd där experter skall bedöma kön i osäkra 

situationer. De tillhandahåller verktyg till andra i form av en kravlista att bocka av och ett 

ansökningsförfarande att följa, så att den enskilde läkaren inte behöver ta beslut hen är osäker 

över eller inte vill ta ansvar för. I egenskap av expertgrupp vars mål också är att följa upp och 

utvärdera resultaten av sina beslut förvaltar de kunskapen om och makten över intersexpersoner 

och transsexuella.  

Den huvudsakliga institution som berörs i materialet är Socialstyrelsen, som får i uppdrag 

att genomföra de bedömningar och fastställanden av kön som lagen föreskriver. Detta slås dock 

fast först i propositionen. De sakkunniga förespråkar i utredningen att en ny nämnd skall 

 
130 RFSL Ungdom, Könsutredning steg för steg, http://www.transformering.se/vardhalsa/transvard/konsutredning 

(2019-12-10). 
131 Jasanoff, “Ordering knowledge, ordering society”, s. 39 – 40. 
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tillsättas, för att motverka risken för alltför ensidigt medicinska bedömningar. I denna skall ingå 

”representanter för medicinsk och juridisk sakkunskap samt lekmän” där sammansättningen i 

stort baseras på den nämnd som bedömer kastreringar.132 Sammansättningen visar på en 

samproduktion där representanter för medicinen och samhället skall ha likvärdigt inflytande även 

efter att utredningen genomförts. Detta försök att motverka medicinskt ensidiga bedömningar 

skulle kunna tyda på en vilja att bevaka de sökandes rättigheter, men det är troligare att man 

befarar att medicinska bedömningar inte i tillräcklig utsträckning tar hänsyn till personens 

förmåga att leva i den nya könsrollen. Lekmännens roll kommenteras inte, men den roll som är 

öppen för dem är som bedömare av om den sökande är tillräckligt normal och tillräckligt 

övertygande när hen gör sitt nya kön. 

I propositionen menar författarna istället att det inte finns någon anledning att befara att 

bedömningarna skulle bli ensidiga och att Socialstyrelsen har tillgång till all den expertis som 

kan behöva inkallas. Det beslutas därför att förfarandet skall hanteras av den rättspsykiatriska 

sektionen av rättsläkarrådet under Socialstyrelsen. De prövar bland annat kastreringsärenden, 

vilka ska behandlas på liknande sätt, varför det passar att förlägga ärenden om fastställelse av 

kön dit. Att just dessa ärenden skall prövas av en sektion för rättspsykiatri antyder också att det 

mentala avståndet till ”sexuellt avvikande beteenden” – exempelvis homosexualitet – inte var 

särskilt långt. Bilden av framförallt transsexuella som sexualbrottslingar och galningar lär 

snarare ha cementerats än ifrågasatts med denna fastslagna ordning. 

 Vilka aktörer som skall ingå i det beslutande organet visar tydligt vilken typ av arbete de 

förväntas genomföra. Samma sammansättning skall gälla som när en person ansöker om 

kastrering: en till ordförande utsedd läkare, en rättspsykiater, en psykiater ur det vetenskapliga 

rådet samt ibland en rättspsykiater ur det vetenskapliga rådet. Till dessa kommer en jurist från 

vetenskapliga rådet och ”ofta också specialister inom särskilda medicinska områden som kirurgi, 

gynekologi eller endokrinologi samt expertis på psykologiska och sociala frågor”.133 Det är alltså 

till största del läkare, som skall bedöma den sökandes kropp, och psykiatrer, som skall bedöma 

den sökandes psyke. De villkor som ställs på den sökande visar att det snarare är en läkare som 

ansöker å en persons vägnar än personen själv, då det är läkarens uttalande som skall ligga till 

 
132 SOU 1968:28, s. 68. 
133 Riksdagen, prop. 1972:6, Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om fastställande av könstillhörighet i 

vissa fall, m. m., s. 56. 
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grund för beslutet. Samtidigt tas ansökan emot av en annan grupp läkare, vilket behövs för att ta 

till sig den medicinska bedömning som åtföljer ansökan. Lekmännen är bortreducerade. Denna 

kommunikation läkare emellan utan inblandning av patienten eller någon företrädare för denne 

kan lätt uppfattas som maktfullkomlig och objektifierande.  

 I det ursprungliga förslag som lades fram i Intersexuellas könsidentitet skulle nämndens 

beslut inte gå att överklaga. ”Som skäl härför anför de sakkunniga att en överprövning av 

nämndens beslut knappast kan tillföra ett ärende något nytt och att nämndens centrala ställning 

och erfarenhet på området måste anses erbjuda en garanti för att avgörandena blir 

välgrundade”.134 I propositionen beslutas istället att tillåta att sådana ärenden kan föras hos 

Kammarrätten. Denna förändring i maktförhållandet eller skälen till den diskuteras inte mer 

ingående; det får följa praxis för steriliserings- och kastreringsärenden. Det förändrar dock inte 

att det ger de sökande en större rättssäkerhet, om än främst som en formalitet. Makt-

koncentrationen är i övrigt närmast fullkomlig – den grupp som tar besluten skall också dra upp 

riktlinjerna för sitt arbete och ansvara för uppföljningen. Deras beslut blir efter hand normerande 

så att det uppstår en bild hos behandlande läkare av hur en patient bör se ut och bete sig för att få 

sin ansökan godkänd. Här finns uppenbara risker för att människor antingen nekas behandling 

för att de inte lever upp till normativa krav eller tvingas förställa sig och vara oärliga inför sina 

läkare, vilket i sin tur skapar otrygghet och risker vid behandlingar och ingrepp. Genom att 

samproducera ett system som koncentrerar makten och sätter upp hårda, definitiva villkor tvingar 

de sökande att försöka övertyga den beslutande gruppen. Gruppen måste då försöka genomskåda 

den sökande, vilket skapar ett motsatsförhållande dem emellan som omöjliggör öppna samtal, 

trygghet och därmed rättssäkerhet.  

 Såväl det system som skapas som den institution som skall upprätthålla det och den 

lagtext som skall reglera den är alltså samproducerade. Sammansättningen av den slutligen 

fastslagna grupp som skall fastställa kön för de sökande har visserligen en övervikt på medicinsk 

verksamma personer men även juridiska och, vid behov, sociala experter skall medverka. 

Därigenom garanteras en fortsatt samproduktion och ett upprätthållande av en diskurs med grund 

i bägge perspektiven. Systemet av villkor och byråkratiska lösningar är till högsta grad 

samproducerat, för att hitta en väg som tar hänsyn till såväl de medicinska förutsättningarna och 

forskningen som samhällets värderingar och allmänhetens bästa.   
 

134 Prop. 1972:6, s. 56. 
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4. Slutsatser 

I analysen framträder en samproduktion av såväl normaliteten som dess gränser och det system 

som skall hantera de personer vars kroppar måste åtgärdas för att de skall släppas in i värmen – i 

den mån det alls är möjligt. Det är genom det gemensamma definierandet av dessa gränser som 

samproduktionen sker, i avvägandet mellan könsmarkörer och diskussioner om åldersgränser. De 

konflikter som uppstår mellan de olika synsätten överbryggas genom kompromisser. Den 

medicinska utgångspunkten med tre kön – genetiskt, somatiskt och psykosocialt – respekteras 

men kompletteras med samhällets krav på binära könsroller. Tillsammans skapar de en 

normalitet som utgörs av den heterosexuella matrisen, inom vilken en person skall ha ett entydigt 

kroppsligt kön som sammanfaller med en stabil könsidentitet och en heterosexuell läggning. Ju 

större och fler avvikelser, desto mindre normal – men de exakta gränserna för normaliteten tycks 

omöjliga att definiera. När de sakkunniga inte lyckades fastslå en perfekt formel för att avgöra 

det ”sanna” kön en person har, skapade de en närmast maktfullkomlig institution med uppgift att 

göra individuella avgöranden. Denna institution fick inte bara ansvar för sina egna riktlinjer, den 

skulle också bedriva forskning på intersexpersoner och transsexuella – generera kunskap och 

därmed makt. Därmed garanterades också en fortsatt samproduktion med normativt inflytande 

och makt över såväl individer som diskursen. 

 När Intersexuellas könstillhörighet författades i skiftet mellan 1960- och 1970-talen var 

Sverige mitt i en omtumlande period av förändringar. Könsrollsdebatten pågick för fullt och allt 

fler ifrågasatte de roller kvinnor respektive män förväntades anta i arbetslivet såväl som i 

hemmet. Samhället tog steg mot en jämställd arbetsmarknad och starka röster hördes för rätt till 

abort. De sakkunniga framhöll en förändrad syn där en persons kön inte skulle vara begränsande. 

Att det var nu den, enligt utredarna redan etablerade, medicinska åsikten att könsidentiteten är 

viktigare än den könade kroppen kunde få genomslag inom det rättsliga området är därmed inte 

så märkligt. Kroppar bar fortfarande på presumtioner om kön men det var inte längre hela 

sanningen. Det är genom att könsidentiteten fick denna avgörande betydelse som transsexuella 

fick tillgång till den teknik de önskade för att kunna leva levbara liv.  

 Små barn ansågs inte ha någon uppfattning om sin könstillhörighet och kunde därför, om 

fertilitet inte var möjlig, tilldelas det kön som var lättast att konstruera kirurgiskt. Den gängse 

bilden var att könsidentiteten uppstår under barnets första levnadsår i enlighet med de kroppsliga 



Devin Baaring 

ILHK02 HT19 

40 

 

förutsättningarna och omgivningens sociala inflytande. Resonemanget haltar dock när det ställs 

mot de transsexuella. De beskrivs som personer där kroppen är entydig och samstämmig med 

omgivningens sociala inflytande, men den inre identiteten är den omvända. Det visar att en 

person inte alls alltid uppfattar sig som det kön kropp och omgivning slagit fast. Denna 

diskrepans i den konstruktivistiska synen på kön illustrerar den känsla av osäkerhet som präglar 

materialet. De sakkunniga påpekar ständigt att det behövs mer forskning för att fastslå orsakerna 

till olika störningar.  

 Trots att det fanns en medvetenhet om att kön är komplicerat och sammansatt var det 

viktigaste målet för utredarna att hitta ett sätt att bevara den binära tvåkönsnormen och dess 

uttryck i samhällsstrukturen. Utan att någonsin definiera vilka beteenden, identiteter och 

könsuttryck som är typiskt manliga eller kvinnliga slog de fast att dessa baseras på ett naturligt 

motsatsförhållande mellan dessa binära kön, som grundas i biologi och kropparnas förhållande 

till varandra. Samtidigt var kropparna och deras naturlighet den medicinska vetenskapens sfär, 

och den påstod att det finns flera olika kön, som kan samexistera hos en person. Dessa 

förhållanden blir motstridiga – könsrollerna kan inte baseras på två naturliga kön om det rent 

medicinskt inte finns två naturliga kön. Lösningen blev att döma ut de kroppar som inte passade 

in i normen som sjukliga. Därmed kunde man sätta in åtgärder mot dem, påtvinga dem tekniska 

lösningar som normaliserade kroppen och kunde relateras till en obligatorisk könsroll. 

Intersexbarn skulle inte ens få tillgång till ett språk för att kunna tala om sig själv och sina 

kroppar. Detta osynliggörande var oerhört begränsande och påverkade i högsta grad möjligheten 

att leva ett levbart liv.  

 Samma teknik som påtvingas intersexpersoner och begränsar deras möjlighet till ett 

levbart liv kan ge transsexuella denna möjlighet. En psykologisk avvikelse från normaliteten 

sågs dock som betydligt mer suspekt; den genererade ett tvivel som innebar att den transsexuelle 

alltid måste hävda sig och bevisa att hen är en tillräckligt god man eller kvinna. Bland kraven för 

sökande återfinns bland annat att en person måste uppträda i sin önskade könsroll under en lång 

period innan en fastställelse kan vara aktuell. Att detta tvingade de sökande att komma ut i en 

situation där en fastställelse inte var garanterad och omgivningens stöd inte alls togs i beaktning 

är ett exempel på hur de sökandes välmående inte sattes i första rummet. Istället prioriterades att 

undvika misstag, oavsett om dessa var att en person ångrade sig eller att en brottsling genomgick 

ett ”könsbyte” för att undkomma rättvisan. 
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 Den institution som slutligen fick ansvaret för att handha dessa ärenden var samma 

rättspsykiatriska sektion av rättsläkarrådet under Socialstyrelsen som hanterade kastrerings-

ärenden. Ansökningarnas utformningar och andra delar av förfaringssättet skulle de till stor del 

själva formulera. Trots att det enligt propositionen skulle gå att överklaga ärenden till Kammar-

rätten blev det en mycket skev maktfördelning där läkare kommunicerade med varandra och 

avgjorde den sökandes öde. För transsexuella innebar detta att de kriterier för transsexualism 

som från början var beskrivande nu blev normerande. Att inte vara ett typfall innebar en ökad 

risk att inte få sin ansökan beviljad. Således kom transsexuella att sträva efter att vara så typiska 

fall som möjligt, vilket i sin tur bekräftade läkarnas bild av att det är så riktiga transsexuella ser 

ut och beter sig. Institutionens normerande effekt kom att forma diskursen och människorna över 

tid. 

  Källmaterialet placerar intersexpersoner och transsexuella i rollen som den andre, den 

onormala, den de normala kan förhålla sig till. Gränsdragningen kring det normala är snarast ett 

resultat av gränsdragningar mot alla underliga avvikelser och missbildade kroppar; genom att dra 

gränser mot det avvikande ringas även normaliteten in och begränsas. Denna process kan dock 

inte ske utan att det också blir ett synliggörande. ”To be oppressed means that you already exist 

as a subject of some kind, you are there as the visible and oppressed other for the master subject, 

as a possible or potential subject, but to be unreal is something else again” skriver Butler i 

Undoing Gender.135 Det innebär att intersexpersoner och transsexuella i och med införandet av 

könstillhörighetslagen faktiskt synliggjordes, möjliggjordes i diskursen. De blev det synliga 

objektet. Samtidigt finns det då ännu en grupp, de osynliga och overkliga, som inte ens är 

möjliga att tala om. Några återfinner vi kanske i de vaga varningar för ”mellanformer mellan 

man och kvinna” som förekommer här och där i materialet. Det finns oändligt många sätt att leva 

ett könsöverskridande liv eller ha en könsöverskridande kropp och alla dessa kan omöjligt 

rymmas inom de sakkunnigas smala kategorier. Den som faller emellan eller blir över finns inte 

alls, förblir könlös i relation till omvärlden, är inte ens ett objekt.  

  

 
135 Butler, Undoing Gender, s. 30. 
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5. Avslutning 

Utredningen och det kringliggande materialet är ett tidsdokument, ett fruset ögonblick i en lång 

process som förändrat intersexpersoners och transsexuellas plats i samhället från osynliggörande 

till utanförskap. Att institutioner har en konserverande funktion innebär dock att detta ögonblick 

fått breda ut sig i tiden. Lagen är till stora delar oförändrad till dags dato (även om fler grupper 

nu bereds tillgång till könsbekräftande vård) och ansökningsförfarandet är snarlikt det som 

fastslås i propositionen. För att kunna diskutera framtida förändringar i lagstiftningen är det 

därför viktigt att förstå vilka värderingar och försanthållanden som låg bakom de ursprungliga 

formuleringarna. Denna studie av samproduktionen mellan medicinsk vetenskap och 

samhälleliga värderingar är ett bidrag till den diskussionen. 

 Att kombinera en queerteoretisk infallsvinkel med samproduktion har varit ett fruktsamt 

försök som genererat nya slutsatser kring källmaterialet. Samma angreppssätt kan vara intressant 

i många andra sammanhang, då diskussioner om kön och sexualitet ofta innefattar medicinska 

sanningar och förståelser. Ett konkret exempel vore en studie likartad den här, som ser till 

konsekvenserna och implementeringen av könstillhörighetslagen. Det är dock långt ifrån den 

enda möjligheten; frågor om hur samproduktion är en del av vår syn på kön, sexualitet och 

normalitet kan ställas till mycket varierande källor.  
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