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Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats har varit att identifiera könsbinära normer tillsammans med 

kontroll utifrån den svenska debatten kring steriliseringar vid juridiskt könsbyte. De 

teoretiska utgångspunkterna består av Michel Foucaults begrepp ”biomakt”, Judith 

Butlers begrepp ”den heterosexuella matrisen” och Beatriz Preciados teori kring 

kontroll av queera kroppar. Tidigare svenska studier som berör kontroll och 

steriliseringskravet har samtliga på ett eller annat sätt visat att olika könsbinära normer 

kan kopplas samman med kravet på sterilisering. Med hjälp av kritisk diskursanalys har 

debatten analyserats genom en tredimensionell analysmetod. Resultatet och analysen i 

denna uppsats visar att flera könsbinära diskurser kan identifieras i debatten. Dessa 

diskurser kan delas in utifrån antaganden om identitet, kropp och funktion. Utifrån de 

teoretiska utgångspunkterna kan steriliseringskravet beskrivas som en del i de 

strukturella processer som syftar till att normalisera kroppar.  

Nyckelord 

Steriliseringskrav, könsbinära normer, könsdikotomi, biomakt, kontroll, heterosexuell 

matris, transsexuella kroppar. 
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Inledning 

I Sverige hade vi mellan år 1972 till januari i år inskrivet i Lagen om fastställelse av 

könstillhörighet i vissa fall att personer som önskade byta juridiskt kön var tvungna att sterilisera 

sig. För detta blev Sverige hårt kritiserade, bl.a. av europeiska människorättsorganisationer som 

menade att steriliseringarna stred mot grundläggande mänskliga rättigheter. Steriliseringskravet 

slopades efter att den svenska riksdagen den 22 maj 2013 debatterat om kravet. Borttagandet 

motiverades bl.a. med att ett modernt och demokratiskt land som Sverige inte kan ha lagar som 

strider mot människors grundläggande rättigheter. 

 

Steriliseringarna har i media och i det offentliga samtalet omnämnts som ”steriliseringskravet” men 

i praktiken innebar detta krav inte bara sterilisering utan även kastrering. Kastrering innebär att man 

avlägsnar könskörtlarna från de transsexuella patienterna.
1
 Forskaren Signe Bremer skriver att det 

anges flera orsaker till att man har haft ett s.k. steriliseringskrav vid juridiskt könsbyte. En orsak är 

att man vill kunna styra vilka som anses lämpliga som föräldrar (steriliseringskravet skrevs in i 

lagen under en tid då flera olika grupper i samhället steriliserades för att man inte ansåg att de var 

lämpliga som föräldrar). En annan grundläggande orsak bakom kravet är den könsbinära syn som 

samhället har på kroppar menar Bremer.
2
 Könsbinära normer syftar till de normer som upprätthåller 

en idé om att det bara existerar två kön, man och kvinna. Dessa könsbinära normer kan sägas 

påverka alltifrån val av kläder och utbildning till synen på hur kroppar bör se ut. Bremer skriver 

också om principen om linjära kön, som innebär att en persons könsidentitet och kropp skall passa 

ihop med varandra.
3
 En orsak till att det fanns ett krav på sterilisering är enligt Bremer att en person 

inte kan ha könsorgan som inte passar ihop med personens könsidentitet. En person som identifierar 

sig som man anses inte kunna ha en fungerande livmoder som exempel. Vissa transfeministiska 

aktivister talar om ett begrepp som de kallar ”könsbinärt tvång” som enligt idéhistorikern Edda 

Manga syftar till personer blir identifierade som antingen kvinna och man. Därefter förväntas man 

att agera och se ut på ett visst sätt utifrån denna könsidentitet.
4
  

 

                                                 

1 Bremer, Signe. Kroppslinjer – kön, transsexualism och kropp i berättelser om könskorrigering. 2011, s 23 

2 Ibid. s 206 

3 Ibid. s 189. 
4 Manga, Edda. Transfeminism. 2014. 
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Utifrån bl.a. Bremers avhandling väcktes ett intresse för att studera hur könsbinära normer kan 

identifieras i diskurser som behandlar kroppar som avviker från normen. Steriliseringskravet 

plockades bort ur lagen i januari i år efter att riksdagen beslutat att kravet stred mot de mänskliga 

rättigheterna. Trots detta var det flera personer som deltog i debatten fram till dess som ansåg att 

man inte skulle plocka bort kravet. Intresset för denna uppsats är att undersöka vilka könsbinära 

normer som kan identifieras i debatten och hur steriliseringskravet i debatten kan ses som ett 

verktyg för att upprätthålla ett könsbinärt system. Debatten kring steriliseringskravet har avgränsats 

till att fokusera på den debatt som uppkom efter att Kristdemokraterna 2012 gick ut och deklarerade 

att de ändrat sig i frågan kring steriliseringskravet och ansåg att det borde tas bort ur lagen. 

Uppsatsen kommer fokusera på den debattserie som följde i Dagens Nyheter efter detta 

deklarerande och Riksdagsdebatten 2013 där man beslutade att ta bort steriliseringskravet. 

Motiveringen bakom detta avgränsande är att intresset var att fokusera på den del av debatten som 

fördes på seriösa plattformar med personer som enligt min uppfattning har stort inflytande och makt 

att påverka lagförändringar. 

 

Trots att steriliseringskravet redan är borttaget ur lagen är denna debatt relevant att analysera 

eftersom debatten kan uppfattas tillhöra liknande diskussioner som berör vården för transsexuella 

personer, operationer av intersexuella personer och debatten kring pronomet ”hen”. Normer som 

bygger på föreställningen om att det bara existerar två kön har inte bara påverkat transsexuella 

personer vid juridiskt könsbyte utan egentligen alla som någon gång blivit kategoriserade utifrån 

detta system. Denna uppsats kan förhoppningsvis bidra till en större debatt om hur könsbinära 

normer kan tänkas påverka vårt samhälle på olika sätt.  

Syfte och frågeställningar 

Med inspiration från Bremers avhandling och annan tidigare forskning skall denna uppsats 

undersöka vilka könsbinära normer som kan identifieras i debatten kring steriliseringar av 

transsexuella personer. Utifrån Michel Foucaults teorier om biomakt vill jag också undersöka i 

vilken utsträckning som dessa könsbinära normer kan kopplas till kontroll av kroppar. Syftet är 

således att tudelat, dels att identifiera könsbinära normer och dels att undersöka om dessa normer 

kan tänkas vara ett uttryck för kontroll av kroppar.  

 

1. Vilka könsbinära normer kan identifieras i debatten? 

2. Utifrån debatten, i vilken mån handlar dessa könsbinära normer om kontroll av kroppar? 
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Teoretiska utgångspunkter 

De teoretiska utgångspunkterna i denna uppsats kommer utgå från tre olika teoretiker, Michel 

Foucault, Judith Butler och Beatriz Preciado. Dessa tre teoretiker använder sig av teorier och 

begrepp som kommer hjälpa till att uppfylla denna uppsats syfte. Eftersom en del av uppsatsens 

intresseområde kretsar kring kontroll har Michel Foucaults begrepp ”biomakt” inkluderats i denna 

uppsats teori. Biomakt innebär den kontroll av kroppar som utövas utifrån politiska syften och 

ideologier. En annan del av uppsatsens syfte rör normer kring kön, för att kunna analysera debatten 

utifrån detta syfte inkluderas begrepp i teorin från teoretikerna Judith Butler och Beatriz Preciado. 

Butlers teori kring den ”heterosexuella matrisen” handlar om det kontrollerande system som 

upprätthåller heteronormativa föreställningar kring kön, identitet och begär. En föreställning i denna 

matris är att det bara existerar två kön, man och kvinna. Beatriz Preciados teori för samman tankar 

kring både biomakt och ett system som upprätthåller könsbinära normer. Till skillnad från Butler 

lyfter Preziado in kroppen i sin teori i större utsträckning och diskuterar hur könsbinära normer 

påverkar människors kroppar.  

Michel Foucault 

För att kunna förstå begreppet biomakt hos Foucault bör man först och främst ha en viss förståelse 

för hur han ser på makt. Makt hos Foucault handlar inte om att det existerar något eller några 

centrala institutioner som skapar och upprätthåller makten i samhället. Makt är heller ingenting som 

är oföränderligt. Den makt som existerar hos de styrande elementen i samhället är den makt som 

genomarbetats och sedan utkristalliserats av det liv som levs i samhället. Makten är ostadig och 

lokal, den utövas och utmanas i varje ögonblick, i varje relation
5
. Enligt Foucault är makt det namn 

man sätter på en sammansatt strategisk situation i ett givet samhälle
6
. Genom att se makten som 

något som är föränderligt och kan utmanas, innebär detta att makten också aktivt måste 

upprätthållas hela tiden. För att makten skall kunna upprätthållas utövas den i varje relation. Makten 

är integrerad och verkar i alltifrån ekonomiska system till sexuella relationer. Om man är ute efter 

att undersöka den allmänt vedertagna synen på kön t.ex. ligger inte lösningen i ta reda på varför 

Makten (med stort M) i en stat har ett behov av att upprätthålla en viss föreställning om kön. Enligt 

Foucault bör man istället se vilka maktrelationer som ligger till grund för en viss föreställning av 

                                                 

5 Foucault, Michel. Sexualitetens historia: 1.Viljan att veta. 1980. s 118. 

6 Ibid. s 119. 
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könet
7
. Det är genom olika kunskapstekniker och talprocesser som olika föreställningar t.ex. om 

kön eller sexualitet tas för givna. En viktig punkt hos Foucault är att kunskap och makt har en nära 

relation till varandra. Den kunskap som tas för given måste hela tiden upprätthållas genom ett 

utövande av makt och maktrelationerna i sin tur upprätthålls genom att en viss sorts kunskap 

förmedlas. Ett sätt att upprätthålla en viss maktrelation kommer genom språket enligt Foucault, 

både det skrivna och det talade. Det är här som begreppet ”diskurs” kommer in. Diskurser kan 

beskrivas som språkliga mönster eller regler som styr vad som är möjligt att tala om och hur vi talar 

om fenomen i olika sammanhang. Hur vi talar om något påverkar våra föreställningar om 

detsamma. Foucault var inte bara intresserad av de språkliga praktikerna i sig utan även av dess 

sociala sammanhang, vilken betydelse språket fick för de grupper i samhället som språket berörde
8
.  

 

Foucault gör, i sin bokserie Sexualitetens historia, en genealogisk analys av kroppspolitik som på 

olika sätt syftar till att reglera och disciplinera kroppar kopplat bl.a. till reproduktion. Under slutet 

av 1700-talet växte en ny s.k. könsteknologi fram som gjorde människors kön och sexualitet till en 

angelägenhet för staten och samhället i helhet menar Foucault
9
. Medborgarna ställdes under en ny 

form av övervakning och detta kan sättas i samband med det minskade inflytandet från kyrkan och 

den framväxande betydelsen av de olika naturvetenskaperna. Könsteknologin ändrar form och 

anpassas nu istället till de medicinska institutionerna och kravet på normalitet. Istället för som 

kyrkan tala om evigt straff och synd talar man istället om liv och sjukdom. Biologiska vetenskaper 

kring olika ”perversiteter” uppförs och tar över rollen från äldre moralbegrepp som t.ex. 

”utsvävningar”
10

. Könet och sexualiteten blir nu något som har betydelse för artens fortlevnad. 

Vetenskapen om perversiteter och rashygien växte fram under samma period under 1800-talet som 

syftade till att stärka staten. Det skapades genom vetenskapen idealtyper för s.k. perversa individer. 

Den nya könsteknologin baserades på den kausala kopplingen mellan perversitet-arv-urartning
11

. 

Den rättsliga och medicinska kontrollen av perversiteterna syftade till att skydda samhället och 

människorasen från degenering. Denna kontroll av könet och sexualiteten utvecklades först i de 

högre samhällsklasserna, där man ansåg det viktigt att kunna påverka livslängden och sina 

avkommor för att maximera sin livskvalité
12

. Syftet med detta var också att garantera sin artskildhet 

från de lägre klasserna, där kropparna inte var lika starka. Denna könsteknologi kom sedan att 

                                                 

7 Foucault, Michel. 1980. s 124. 

8 Boréus, Kristina. Handbok i kvalitativa metoder. 2011. s 151. 

9 Foucault, Michel. 1980. s 148. 

10 Ibid. s 149. 

11 Ibid. s 150. 

12 Ibid. s156. 
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påverka arbetarklassen när samhälleliga problem som trångboddhet, epidemier och prostitution blev 

vanliga då behovet av ett samhälleligt kontrollsystem blev stor. 

 

Maktens mekanismer har, menar Foucault, sedan den klassiska perioden varit under förändring. 

Istället för att suveränen har makt att ta sina medborgares liv, handlar det i större utsträckning om 

att förstärka, kontrollera och organisera de krafter som står under den. Makten över livet har sedan 

1600-talet utvecklats i två former, den första formen är att se kroppen som en maskin (t.ex. 

arbetskraft). Den andra formen är koncentrerad på kroppen som art, där biologiska processer som 

reproduktion, livslängd och hälsonivåer blir politiska angelägenheter. Den andra formen påverkas 

av ett antal olika reglerande kontroller som Foucault kallar för en bio-politik för befolkningen
13

. En 

följd av denna biomakts utvecklingen är utvecklandet av normaliseringar kring kroppen. En makt 

som syftar till att bevara livet i så hög utsträckning måste uppskatta, bedöma och rangordna för att 

kunna genomföra fördelningar till normen. Kontrollen av kropparna hos befolkningen hänger 

samman med behovet av att skapa en stark stat. Biomakt är de maktprocesser som styr 

människokroppar utifrån rådande föreställningar om dem
14

. Denna uppsats kommer rikta in sig på 

den biomakt som styr människokroppar utifrån föreställningen om att det bara existerar två binära 

kön, man och kvinna.  

Judith Butler 

Ett centralt begrepp från Butlers bok Genustrubbel är ”den heterosexuella matrisen”. Begreppet 

syftar till det system som upprätthåller en viss syn på kön, genus och begär. Kön, genus och begär 

skall enligt denna matris ha en linjär koppling till varandra. När Butler skriver om detta begrepp 

inspirerades hon av Monique Wittigs teori kring ”det heterosexuella kontraktet” och Adrienne Richs 

begrepp ”tvingande heterosexualitet”. Den heterosexuella matrisen är ett begrepp som gestaltar en 

slags diskursiv genusmodell där personer endast blir begripliga om de har ett stabilt kön och 

genus.
15

 Mer konkret innebär detta att en person som definieras som man skall ha ett maskulint 

uttryck och tvärtom en person som definieras som kvinna skall ha ett feminint uttryck. I denna 

genusmodell ligger också en inbyggd heterosexualitet där förväntningarna är att kroppar som 

kategoriseras som manskroppar skall ha ett begär efter de kroppar som definieras som 

kvinnokroppar. Butler menar att kön och genus inte ska uppfattas som helt särskilda från varandra. 

                                                 

13 Foucault, Michel. 1980. s 175. 

14 Foucault, Michel. Lectures at the Collège de France 1977-78: Security, Territory and Population. 2007. s 16. 
15 Butler, Judith. Genustrubbel. 2007. s 235f. 
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Delningen mellan kön och genus bidrar till en förståelse av genus som socialt konstruerat medan 

könet istället blir biologisk fakta. Om man ställer detta resonemang på sin spets och genus antas 

vara helt oberoende av kön kan man tänka sig att begreppen ”man” och ”maskulin” lika gärna 

skulle kunna fästas vid en kvinnlig kropp. Men eftersom det i samhället finns en föreställning om 

att en man skall ha en kropp som kategoriseras som manskropp blir särskiljandet mellan kön och 

genus missvisande. Butler menar att kön framställs som något som något endast av naturen skapat 

för att denna syn tjänar olika sociala och politiska syften. Men hon menar att kön skulle enligt den 

heterosexuella matrisen kunna uppfattas som minst lika socialt konstruerat som genus, och att det 

egentligen inte finns någon skillnad dem emellan
16

.  

 

Butler använder sig av Simone de Beauvoirs tankar kring att kroppen är en situation, vilket innebär 

att vi alltid genom vår kropp befinner oss i en viss situation i världen. Vi kan aldrig utifrån detta ta 

tillflykt till en kropp som inte redan fått en kulturell betydelse. Detta innebär att vårt kön som sådan 

inte existerar innan genus, utan blir begriplig i och med genusmarkeringen. Kön skulle därför visa 

sig vara densamma som genus
17

. Samma gäller kopplingen mellan en persons identitet och genus. 

Att säga att personers identitet är något som är mer grundläggande och kommer före genus är fel 

enligt Butler. Detta eftersom identiteter endast blir begripliga om de antagit ett igenkännligt genus. 

Begripliga genus är de genus som upprätthåller ett samband mellan kön, genus och begär. Den 

heterosexuella matrisen producerar och upprätthåller binära kategorier mellan maskulint och 

feminint, man och kvinna
18

. Vissa genusidentiteter som inte följer denna binära uppdelning 

stämplas som logiska omöjligheter. Butler använder sig av Wittigs tankar när hon skriver att den 

binära könsuppdelningen tjänar att upprätthålla reproduktionen i ett tvingande heterosexuellt 

system
19

. Vidare återger Butler Foucaults tankar och skriver att de binära könskategorierna har 

skapats genom en viss form av sexualitet. Istället för att se kön som en bakgrund eller orsak till 

begär, menar Foucault enligt Butlers tolkning att kön är en produkt av en bestämd 

sexualitetsordning som syftar till att reglera sexuella upplevelser. En kropp som inte passar in i 

någon av de två på förhand givna könskategorierna kan alltså sägas utmana den heterosexuella 

reproduktionen. 

                                                 

16 Butler, Judith. 2007. s 55f. 

17 Ibid. s 58. 

18 Ibid. s 69. 

19 Ibid. s 71. 
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Sammankoppling av biomakt och den heterosexuella 

matrisen 

Foucault och Butlers teorier är var och en för sig viktiga, men det är deras teorier i kombination 

som utgör denna uppsats teoretiska utgångspunkt. Biomakt enligt Foucault handlar om de processer 

i samhället som styr människors kroppar utifrån föreställningar om reproduktion. Foucault beskriver 

en könsteknologi som kontrollerar befolkningens kroppar så att dessa skall passa in i systemet för 

heterosexuell reproduktion. Biomakt är de processer som styr kroppar utifrån föreställningen om 

hur de bör vara. Eftersom jag i denna uppsats är intresserad av att diskutera biomakt utifrån 

könsbinära normer är Butlers ”heterosexuell matris” ett bra begrepp som beskriver det normsystem 

som styr föreställningar kring kön, genus och begär. En förutsättning för detta system är ett binärt 

uppdelande av två kön, man och kvinna. Människor kan endast bli begripliga genom att tillhöra 

något av dessa två kön menar Butler. En biomakt baserat på könsbinära normer verkar genom olika 

samhälleliga processer för att se till att människors kroppar kan klassificera sig som antingen man 

eller kvinna. Utifrån min tolkning av begreppet biomakt behöver man inte anta att alla dessa 

processer har direkt med reproduktion att göra, men som Foucault skriver så är den binära 

könsuppdelningen ett resultat av ett heterosexuellt reproduktionssystem. En teoretiker som 

utvecklat Foucault och Butlers teorier tillsammans är den spansk-franska filosofen Beatriz Preciado. 

Tyvärr finns Preciados texter endast på franska och spanska än så länge och eftersom jag inte 

bemästrar något av dessa språk utgår jag inte från en originaltext när hennes teori presenteras. Den 

text som jag har utgått ifrån är en text skriven av Pedro Paulo Gomes Pereira som är verksam 

professor i antropologi vid universitetet i São Paulo. Gomes Pereira redogör i denna artikel för 

Preciados teori kring biomakt och queera kroppar
20

. Preciado skriver i sin bok Countersexual 

Manifesto en kritisk analys av det könsbinära systemet som är en del i den heterosexuella matrisen. 

Dessa könsbinära normer tvingar in kroppar i en av två möjliga kategorier och kategorisering 

framställs som en biologisk sanning, denna uppdelning och kategorisering av kroppar kritiserar 

Preciado i sin teori.
21

 Systemet som upprätthåller könsbinära föreställningar av kroppar verkar 

genom samhälleliga processer som producerar femininitet och maskulinitet. Denna produktion 

verkar sedan för att identifiera och skilja ut kroppar från varandra baserat på kroppsliga attribut 

vilket bidrar till föreställningen om att könsskillnader baseras på biologiska fakta. Men enligt 

Preciado är inte dessa biologiska skillnader någon naturlig sanning utan är snarare en effekt av den 

                                                 

20 Queera kroppar i denna uppsats syftar till de kroppar som utmanar rådande könsbinära föreställningar om kvinnliga 

respektive manliga kroppar. 

21 Gomes Pereira, Pedro Paulo. Body, sex and subversion: reflections on two queer theoreticians. 2008. s 3. 
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sociala teknologin som reproducerar kropparna
22

. Preciado använder sig av begreppet ”könspolitik” 

för att beskriva de biopolitiska processer som skapar och kontrollerar kroppars könsidentitet. 

Könsorgan, sexuella aktiviteter och koder för maskulint och feminint är grundläggande element i 

det sociala maskineri som verkar för att upprätthålla normaliserade könsidentiteter. En viktig del i 

detta normaliserande maskineri är att vissa kroppsdelar kopplas ihop med sexuella och reproduktiva 

syften. Eftersom reproduktionen har blivit en samhällelig angelägenhet blir också dessa kroppsdelar 

viktiga för politiska syften. Detta bidrar till den stora kontroll och normaliseringsprocess av 

kroppar
23

. Inte minst att kroppar endast kan bli identifierade/begripliga genom någon av de två 

tillgängliga könsidentiteterna, man eller kvinna. Det som gör Preciados teorier viktiga för denna 

uppsats är att hon diskuterar kroppen som en praktiskt realitet i större utsträckning än vad Butler 

gör, som tenderar att koncentrera sig mer på diskursiva praktiker. Preciados teori tydliggör och 

utvecklar Butlers teorier mer genom att visa hur diskurser påverkar kontrollmekanismer som i sin 

tur påverkar människor och deras kroppar.  

Tidigare forskning 

Forskningsfältet som berör begreppet biomakt är stor, sökningen har av den anledningen avgränsats 

till studier som analyserar bio-politisk kontroll av queera kroppar utifrån könsbinära normer. 

Eftersom debatten som analyseras skapats i och berör en svensk kontext har sökandet efter studier 

även avgränsats till svensk forskning. Det är bara ett fåtal tidigare studier som mig veterligen har 

analyserat steriliseringskravet utifrån heteronormativa normer vilket gör att denna uppsats kan ses 

som en del av ett forskningsfält som växer och förhoppningsvis kommer bli större 

 

Först vill jag presentera två studier som diskuterat bio-politiska processer utifrån heteronormativa 

föreställningar men som inte berör specifikt steriliseringskravet. Dessa studier menar att könsbinära 

föreställningar i samhället styr vår förståelse av kön men påverkar också kroppars möjligheter på 

olika sätt. Bengt Larsson och Christel Backman skriver om hur biomakt baserad på en 

heteronormativ grund styr vilken slags kvinnlighet och manlighet som privilegieras i samhället. De 

skriver bl.a. om hur biomakt historiskt sett kopplat ihop kvinnokroppen med reproduktion och att 

kvinnor blivit utestängda från olika samhällssfärer som universitet och arbetsmarknaden. De skriver 

                                                 

22 Gomes Pereira, Pedro Paulo. 2008. s 4 

23 Ibid. s 10 
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också hur olika queera kroppar behandlas som i behov av normaliseringsprocesser. 

Normaliseringsprocesser syftar till de processer i samhället som har som fokus att normalisera de 

kroppar som anses bryta mot könsbinära föreställningar. Författarna citerar en annan forskare som 

heter Cathrine Wasshede som menar att ”Heteronormativitet medför alltså en särskild 

disciplinerande makt som strukturerar det sociala, politiska och kulturella livet och som genom 

institutioner, lagar och dagliga praktiker inverkar såväl på idéer och föreställningar som på det 

materiella.”.
24

 Forskaren Jemima Repo skriver också i sin avhandling om hur heteronormativa 

diskursiva föreställningar om kön styr kroppars materialitet. Biomakt baserade på heteronormativa 

föreställningar söker att begränsa kroppars möjligheter och istället normalisera in dem i ramen för 

vad samhället uppfattar som begripliga könade kroppar. Enligt Repo är det inte bara kroppars 

utseende som blir styrda utefter heteronormativa föreställningar utan också kroppars funktioner.
25

 

Som exempel kopplas livmodern ihop med graviditet och barnafödande som funktioner, dessa 

funktioner i sin tur kopplas ihop med kvinnokroppar. Repo använder sig av den franske filosofen 

Gilles Deleuzes tankar om kontrollen av kroppars funktioner. Enligt Repos tolkning menar Deleuze 

att könsskillnaden främst uppstår genom det politiska intresset i människors reproduktion och 

därför kopplas kroppars funktioner också ihop med reproduktionen. Sexualitet, skriver Repo, är den 

mekanism som genom bio-politiska processer styr kategoriseringen av kroppars funktioner och 

förmågor. En biomakt utifrån heteronormativa föreställningar kring människors kroppar styr inte 

bara dess funktion utan styr också essensen i vad det innebär att vara kvinna respektive man. 

Kvinnor och män definieras därför still stor del utifrån deras kroppars organ och funktioner.
26

  

 

Utifrån sökningen till denna uppsats har fyra tidigare svenska studier skrivit om steriliseringskravet 

kopplat till könsbinära normer. Enligt samtliga studiers resultat vilar steriliseringskravet på ett antal 

olika heteronormativa antagande om kön. I Genitaliernas betydelse för kön och genus intervjuar 

Anna Arvidsson ett flertal nyckelpersoner inom vård och juridik som arbetar runt könskorrigeringar 

och juridiskt könsbyte. Arvidsson diskuterar kravet på sterilisering med en kirurg som genomfört 

flera könskorrigerande operationer. Enligt kirurgen kan en person som ändrar sitt juridiska kön till 

man inte räknas som en riktig man om han väljer att skaffa barn genom att själv bli gravid. Detta 

eftersom graviditet som funktion och handling kan bara genomföras av en kvinna. Graviditet och 

födande är funktioner som endast blir begripliga genom en kvinnokropp. Det blir den reproduktiva 

funktionen som definierar könet utifrån denna syn menar Arvidsson.
27

 Sterilisering vid juridiskt 

                                                 

24 Engdahl, Oskar & Larsson, Bengt. Social kontroll - övervakning, disciplinering och självreglering. 2011. s 42f 

25 Repo, Jemima. The biopolitics of gender. 2011. s 100ff 

26 Ibid. s 94 
27 Arvidsson, Anna, Genitalisernas betydelse för den sociala konstruktionen av kön och genus. 2011. s 42 
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könsbyte blir därför delvis ett verktyg för att se till att könsbinära normer följs. Arvidsson menar att 

utifrån de intervjuer som hon genomfört i sin studie blir transsexuella kroppar något som logiskt 

inte kopplas ihop med reproduktion, eftersom transsexuella personers könsorgan anses tillhöra deras 

gamla kön (och skall därför inte användas). En person som använder sina könsorgan som anses 

tillhöra det motsatta könet blir en logisk omöjlighet.
28

 Signe Bremer skriver i sin avhandling om 

steriliseringskravet och hur detta krav underbyggs inte bara av normer kring familjebildning utan 

också principen om linjära kön. Med linjära kön menar Bremer samhälleliga förgivettaganden om 

att kropp, könsidentitet och juridiskt kön alltid ska peka åt samma håll.
29

 Av denna princip följer 

också riktlinjer kring vilka kroppar som skall få reproduceras och på vilket sätt. Bremer visar i sin 

avhandling på att dessa föreställningar verkar genom olika statliga interventioner som styr 

transsexuellas kroppar, däribland steriliseringskravet. Bremer menar att steriliseringskravet är ett 

exempel på en bio-politisk process som syftar till att ordna kroppar utifrån könsbinära 

föreställningar. Transsexuella kroppar kan endast erkännas om de inte har några reproduktiva 

funktioner menar Bremer.  

 

De två sista studierna som presenteras i detta avsnitt har båda studerat heteronormativa diskurser i 

offentliga utredningar som bl.a. berör steriliseringskravet. Liksom Bremer skriver både Sara 

Edenheim och Erika Alm kring principen om linjära kön. Alm skriver i att utifrån de utredningar 

som hon analyserat finns det en grundläggande uppfattning om att det psykiska, fysiska och 

juridiska könet ska korrespondera med varandra. Detta innebär bl.a. att en persons kropp måste följa 

personens könsidentitet och tvärtom.
30

 Edenheim skriver också om linjära kön och vilken betydelse 

det könsbinära tänkandet har för utredarnas argument kring bl.a. steriliseringskravet. Enligt 

Edenheims förståelse av utredningarna blir personer begripliga först när man kategoriserar in dem 

som antingen kvinna eller man.
31

 Liksom Alm och Bremer betonar Edenheim den betydelse som 

principen om linjära kön får för synen på människors kroppar, kroppen måste passa ihop med 

könsidentiteten.
32

 Liksom tidigare studier som presenterats diskuterar både Alm och Edenheim 

synen på kroppars funktion kopplat till reproduktion. Alm menar att vissa handlingar i vårt samhälle 

kopplas starkt ihop med ett specifikt kön. De handlingar som anses mest signifikanta är de 

handlingar kopplade till reproduktion. Steriliseringskravet blir ett sätt att upprätthålla ordning i 

                                                 

28 Arvidsson, Anna. 2011. s 45. 

29 Bremer, Signe, 2011, s 189. 

30 Alm, Erika. ”ett emballage för inälvor och emotioner”: föreställningar om kroppen i statliga utredningar från 1960- 

och 1970-talen. 2006. s 113 
31 Edenheim, Sara. Begärets lagar: moderna statliga utredningar och heteronormativitetens genealogi. 2005. s 73 

32 Ibid. s 86. 
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samhället genom att förhindra att vissa personer utför handlingar som kan kopplas ihop med det 

motsatta könet.
33

  

 

I alla de studier som jag har funnit problematiserar man steriliseringskravet och menar att det vilar 

på könsbinära föreställningar om kroppar och dess funktion. Utifrån detta kan man tänka sig att 

denna uppsats blir överflödig genom att undersöka det som redan har undersökts. Ingen av studierna 

har dock haft steriliseringskravet som huvudsyfte, inte heller har de utgått ifrån någon debatt kring 

steriliseringskravet. Förhoppningen med denna uppsats är att fördjupa analysen av debatten kring 

steriliseringskravet genom att studera argumenten närmare.  

Metod och Material 

Först kommer ett metod-avsnitt presenteras där valet av kritisk diskursanalys som metod motiveras. 

Hur analysen har gått till väga mer praktiskt presenteras i delen om analysens genomförande. 

Därefter kommer ett avsnitt där materialets avgränsning presenteras och motiveras. Slutligen 

diskuteras uppsatsen tillförlitlighet och de etiska aspekterna av detta arbete. 

Kritisk diskursanalys 

Diskursanalys definieras och används på olika sätt beroende på vilken forskare det är som använder 

sig av metoden, Norman Fairclough är en av dem som utvecklat kritisk diskursanalys. Enligt 

Fairclough är språket inte bara själva argumentationen i sig utan också en form av social praktik 

som skapar och upprätthåller social och politisk maktdominans.
34

 I en artikel om globalisering 

skriver Fairclough att han inte intresserar sig för vad globalisering är för något fenomen, utan 

snarare vilken version av globalisering som dominerar vårt tänkande.
35

 Inom kritisk diskursanalys 

söker man inte efter fakta utan vilka dominerande antaganden som dominerar olika diskurser. 

 

                                                 

33 Edenheim, Sara. 2005. s 193 
34 Fairclough, Isabella & Fairclough, Norman. Political discourse Analysis: A method for advanced students. 2012. 

Introduction 

35 Fairclough, Norman & Thomas, Pete. The Sage handbook of organizational discourse. 2004. s 379-398   
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Alan Bryman skriver om kritisk diskursanalys bl.a. utifrån Michel Foucault. Enligt Foucault är 

diskurser språkliga kategorier som på olika sätt förhåller sig till de objekt som befinner sig runt 

dem. Hur vi med hjälp av språket beskriver ett visst objekt påverkar hur vi ser på detta objekt.
36

  

Liksom Fairclough utgår Foucault ifrån att diskurser är praktiker. Han menar enligt Bryman att 

diskurser kan fungera som former av maktutövning i syfte att disciplinera och kontrollera.
37

 Det 

sociala samspelet och verkligheten kan till fullo inte förstås om man inte refererar till diskurser som 

ger den mening. Intertextualitet är ett viktigt begrepp inom kritisk diskursanalys som syftar till att se 

på diskurser som en del i ett större sammanhang och se texten bortom den nivå som den har 

producerats i menar Bryman.
38

 

 

Valet av metod har baserats till största del på de teoretiska utgångspunkterna och frågeställningarna. 

Eftersom intresset ligger i att undersöka föreställningar om kön i en given diskurs valdes 

diskursanalys för att kunna analysera vilka föreställningar om kön som dominerar debatten. Genom 

en analys av diskurser kan man undersöka vad som tas för givet och är underförstått i texterna. 

Denna analys kommer utgå ifrån kritisk diskursanalys vilket innebär att texterna som analyseras 

ställs i relation till sociala strukturer. Valet av kritisk diskursanalys motiveras utifrån att det passar 

ihop med den teoretiska utgångspunkten eftersom både Foucault och Butler ser diskurser som något 

som kan användas som medel i maktutövning. Språket ska behandlas som ett uttryck för större 

sociala strukturer och i relation till dominerande tankar. Problemet med val av diskursanalys som 

metod är att denna metod inte är lika specifik som andra textanalyser när det kommer till 

arbetssättet. Eftersom materialet analyseras utifrån en deduktiv ansats där utgångspunkten är teorin 

kan analysen uppfattas som vinklad. Förhoppningen är dock att analysen skall läsas som ett 

exempel på hur debatten kan uppfattas om man utgår från en specifik position och inte som en 

allmän sanning. 

 

Genomförande 

Tillvägagångssättet i analysen bygger på en tredelad metod som utgår ifrån kritisk diskursanalys
39

. 

Första steget i analysen består av att analysera det specifika innehållet, strukturen och vad som 

skrivs i varje artikel. Detta steg fokuseras på textens dimension där man analyserar vilka begrepp 

                                                 

36 Bryman, Alan. Samhällsvetenskapliga metoder. 2008. s 474 

37 Ibid., s 484 

38 Ibid., s 485 
39 Grant, David m.fl. The Sage Handbook of Organizational Discourse. 2004. s 11. 
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som används i debatten, är återkommande och om de olika debattörerna använder sig av olika 

begrepp för att beskriva samma fenomen. Denna del har koncentrerats på de ordval som jag kopplar 

till ett könsbinärt tänkande och synen på kontroll. I den diskursiva praxisdimensionen analyseras de 

antaganden som debattörernas argument bygger på, om det finns diskurser som är dominerande och 

ifall det finns diskurser som ställs mot varandra. Liknande argument ur debatten kodas tillsammans 

och sedan analyseras vilka antaganden som kan tänkas ligga till grund för dessa argument. Det sista 

steget i analysen är den sociala praxisdimensionen och i detta steg analyseras diskurserna i 

materialet tillsammans med teorin och den tidigare forskningen. Med hjälp av teorin diskuteras 

diskurserna och hur dessa kan förstås i ett större samhällsperspektiv, är diskurserna uttryck för olika 

samhällsprocesser o.s.v. Syftet med detta sista steg är att placera diskurserna i ett större 

sammanhang och analysera dem ur ett maktperspektiv.  

 

Val av analysgenomförande baseras till största del på de teoretiska utgångspunkterna. Foucault 

skriver att diskurser är språkliga praktiker som reproducerar olika maktförhållanden, för att kunna 

förstå hur dessa diskurser fungerar bör man ta hänsyn till dess sociala sammanhang.
40

 Analysen 

kommer börja i debattens text för att sedan vidga perspektivet och analysera debatten i ett större 

perspektiv med teorierna.  

Material och avgränsning 

Materialet i denna uppsats består till största delen dels av en debatt som genomfördes i Dagens 

Nyheter i mars och april 2012 och en riksdagsdebatt angående lagändring i april 2013. Övrigt 

material består av två texter som kommenterar det lagändringsförslag som riksdagsdebatten 

berörde. Tidsperioden avgränsades från det att Kristdemokraterna ändrade sig i frågan om kravet på 

sterilisering av transsexuella personer (detta utgör den första debattartikeln i DN) tills det att lagen 

ändrades (direkt efter riksdagsdebatten). Debatten i DN valdes för att jag ville ha någon form av 

mediedebatt med och eftersom jag räknar DN som en seriös tidning som når ut till många 

människor valde jag detta material därifrån. Riksdagsdebatten valdes också ut de personer som 

debatterade består av Sveriges makthavarare och är de som i sista hand skall avgöra och besluta om 

steriliseringarnas vara eller icke vara i lagstiftningen. 

                                                 

40 Boréus, Kristina. 2011, s 151 
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Tillförlitlighet 

När Alan Bryman skriver om reliabilitet och validitet inom kvalitativ forskning presenterar han ett 

antal alternativa kriterier som man kan använda sig av när man tittar på kvalitativ forskning
41

. Det 

första kriteriet handlar om uppsatsens tillförlitlighet och består av fyra kriterier, jag ska diskutera 

dessa kriterier i relation till denna uppsats. Det första delkriteriet belyser trovärdigheten i uppsatsen. 

Eftersom denna uppsats utgår från en specifik teoretisk position kan den inte uppfattas som den 

enda möjliga beskrivningen av denna debatt som analyseras utan ska snarare ses som en 

beskrivning bland många. Trots detta är det viktigt att skapa en trovärdighet i analysen, 

förhoppningen är att kunna skapa en trovärdighet genom att diskutera denna uppsats resultat med 

tidigare studiers resultat kring samma ämne. Det andra delkriteriet berör överförbarhet, fördelen 

med att analysera text-dokument jämfört med intervjuer t.ex. är att materialet inte har skapats i 

samband med denna analys utan existerat innan vilket kan göra det lättare att återupprepa samma 

analys. Nackdelen är att denna uppsats utgår från en viss tolkning av teorin tillsammans med 

materialet vilket kan göra det svårt att upprepa om framtida studier tolkar teorierna annorlunda. Ett 

sätt att öka överförbarheten i uppsatsen är att tydligt formulera de teorier och begrepp som används 

till analysen och på så sätt göra det enklare för nästa person att återupprepa en liknande studie. 

Pålitlighet berör den insyn som läsarna har i de olika stegen i uppsatsarbetet, genom att dela upp 

analysen utifrån de tre analysstegen som presenterades i metod-avsnittet är förhoppningen att 

läsaren kommer få en tydlig bild hur analysen genomförts. Det sista delkriteriet som kopplas till 

tillförlitlighet i uppsatsen är möjligheten att styrka och konfirmera. Det innebär att man som 

forskare skall agera i god tro och inte medvetet styra materialet utifrån sina egna teoretiska 

perspektiv och personliga värderingar. En nackdel med att redan från början utgå från ett visst 

teoretiskt perspektiv är att analysen av materialet påverkas utifrån detta, förhoppningen är dock att 

ställa sig så öppen som möjligt till materialet och ha en transparens i arbetsgången att läsaren 

kommer ha tillgång till att se att analysen vilar på uppsatsen resultat och inte på någon personlig 

övertygelse. Ett annat sätt att överbrygga detta problem är att aktivt leta efter ställen i materialet 

som motsäger mina frågeställningar. 

Etik 

Eftersom denna uppsats material består av artiklar och debatter som är offentlig har ingen 

ställningstagande gjorts huruvida något som skrivs skall lämnas utanför arbetet. Men enligt de 

forskningsetiska principerna om konfidentialitetskravet står det att man skall undvika ha med sådant 

                                                 

41 Bryman, Alan. 2008. s 354ff. 
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i arbetet som kan identifiera personer som ingår i ens uppsats.
42

 Trots att man genom länkar i 

källförteckningen kan nå artiklarna och se vilka det är som står bakom vilka artiklar har 

debattdeltagarnas namn valts att lämnas utanför uppsatsen. Detta eftersom fokuset ligger vid en 

gemensam diskursproduktion och inte några enskilda personers åsikter i ämnet. 

Resultat och Analys 

Detta avsnitt kommer börja med en sammanfattning av debatten som består av en debattserie i 

Dagens Nyheter från 2012, en riksdagsdebatt från 2013 samt tre kompletterande artiklar. Efter 

sammanfattning är analysen uppdelad utifrån den tre-dimensionella tillvägagångssättet som 

presenterades i metodavsnittet. Den första dimensionen är textdimensionen, i denna analysdel 

presenteras de ordval som återkommer i debatten som är relevant för denna uppsats analys. Därefter 

presenteras den diskursiva praxisdimensionen, här presenteras de diskurser som är mest relevanta 

och anses ligga till grund för debattdeltagarnas argument. I den sista delen, den sociala 

praxisdimensionen, diskuteras analysens resultat tillsammans med teorin och tidigare forskning.  

Sammanfattning av debatten 

Dagens Nyheter 

Denna debatt består av sju olika debattartiklar som publicerades i Dagens Nyheter mellan den 18:e 

februari 2012 till den 3:e april samma år. Första artikeln skrevs av Kristdemokraterna där de skriver 

att de har ändrat uppfattning angående steriliseringar av transsexuella personer. Enligt dem strider 

steriliseringskravet mot mänskliga rättigheter och bör tas bort. Att de tidigare varit emot ett 

borttagande av detta krav hänvisar de till att de alltid som parti vill verka för barns bästa.
43

 Andra 

artikeln är en ledare från DN där man skriver om behovet av att avskaffa steriliseringskravet, 

Sveriges moraliska skuld för flera decenniers påtvingade steriliseringar och varför det tagit så långt 

tid för Kristdemokraterna att ändra sig.
44

 Den tredje artikeln är skriven av Socialdemokraternas 

kristna förening där man ifrågasätter varför Svenska Kyrkan inte gått ut och tagit tydligt avstånd 

                                                 

42 Vetenskapliga rådet. Forksningsetiska principer. s 12. 

43 Hägglund, Göran m.fl. Dags att avskaffa sterilisering vid könsbyte. 2012.  
44 Dagens Nyheter. Sent ska moralisten vakna. 2012. 
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från tvångssteriliseringarna av transsexuella personer.
45

 Fjärde artikeln är ett kort svar av Svenska 

Kyrkan där det ges en förklaring till varför Svenska Kyrkan inte gett sig in i debatten tidigare men 

också ett tydliggörande om att ärkebiskopen själv har ändrat åsikt om denna fråga och är nu emot 

steriliseringarna av transsexuella personer.
46

 En professor vid Karolinska Sjukhuset skriver i den 

femte debattartikeln om att han anser att steriliseringskravet skall finnas kvar vid byte av juridiskt 

kön. Han menar att det inte är en persons rättighet att få kunna skaffa barn på ett sådant sätt som 

strider mot det juridiska kön man identifierar sig med (exempelvis en person som vill bli juridisk 

man skall inte ha rättighet att sedan kunna få bli gravid).
47

 I den sjätte artikeln skriver flera 

representanter från RFSL, KIM och RFSU att steriliseringskravet bör slopas så fort som möjligt 

eftersom ännu längre väntan innebär att transsexuella personer som vill byta juridiskt kön men inte 

sterilisera sig måste vänta med att ändra ID-kort o.s.v. trots att de allra flesta redan lever fullt med 

den könsidentitet som de identifierar sig som.
48

 Den sjunde och sista debattartikeln är skriven av en 

annan professor vid Universitetssjukhuset i Linköping. I denna artikel bemöts de argument som 

ställer sig för steriliseringskravet. Enligt honom är steriliseringskravet överflödigt eftersom han 

aldrig har träffat någon transsexuell person som velat reproducera sig med de könsorgan som sägs 

”tillhöra” det kön som man inte identifierar sig med. På så sätt menar han att faran för ett s.k. tredje 

kön är minimalt. Han ställer sig kritisk mot steriliseringskravet och anser att det behöver tas bort.
49

 

Riksdagsdebatten 

Ungefär exakt ett år efter att debatten i Dagens Nyheter ägde rum debatteras en proposition i 

Riksdagen 22 maj 2013 angående en lagändring där man vill ta bort steriliseringskravet på personer 

som önskar byta juridiskt kön. Alla politiker som deltog i debatten förutom en politiker från 

Sverigedemokraterna och en från Kristdemokraterna ansåg att man skulle ta bort 

steriliseringskravet. I ett utkast efter debatten skriver Riksdagen i ett gemensamt utlåtande att 

steriliseringskravet skall tas bort eftersom de strider mot internationella konventioner om mänskliga 

rättigheter som Sverige har förbundit sig till att följa.
50

 

                                                 

BB Bjereld, Ulf & Gustavsson, Eva-Lena. Svenska kyrkan måste sluta stödja tvångssteriliseringarna. 2012 

46 Wejryd, Anders. Jag har själv ändrat åsikt om steriliseringarna. 2012  

47Bygdeman, Marc. En man som bytt kön till kvinna ska inte kunna bli far. 2012 

48 Brändemo, Immanuel m.fl. Onödigt och okänsligt att dröja med att avskaffa tvångssteriliseringarna. 2012  

49 Kratz, Gunnar. En transsexuell person har samma rättigheter som alla andra i samhället. 2012  
50 Sveriges Riksdag. Betänkande 2012/13: SoU24 Upphävande av kravet på sterilisering vid ändrad könstillhörighet. 

2013. 
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Övriga debattinlägg 

Andra debattinlägg som har tagits med i denna uppsats analysmaterial är dels en motion skriven av 

två Kristdemokratiska politiker där man ställer sig emot den proposition som kräver ett borttagande 

av steriliseringskravet. I denna motion argumenterar de båda politikerna emot att kravet skall tas 

bort eftersom risken att man då skapar ett nytt kön mellan man och kvinna är påtaglig och definitivt 

ingenting som är önskvärt.
51

 Den andra artikeln som har inkluderats är skriven av Patientföreningen 

Benjamin som bemöter den proposition som har lagts fram i Riksdagen angående lagändring. I 

denna artikel argumenterar en representant för att behålla steriliseringskravet eftersom transsexuella 

personer precis som alla andra önskar att vara kvinnor eller män.
52

 Den sista artikeln är en intervju 

med samma professor som skrev den femte debattartikeln i Dagens Nyheter. I denna intervju 

utvecklar han de tankar han har kring steriliseringskravet och varför hen anser att den inte bör tas 

bort ur lagen.
53

 

Textdimension 

Tvång eller krav på sterilisering? 

En återkommande skillnad i hur debattdeltagarna skriver/talar om steriliseringarna är om de 

använder begreppet tillsammans med ”krav” eller ”tvång. Formuleringarna ”krav på sterilisering” 

eller ”tvångssterilisering” har olika innebörder och kan signalera vart debattdeltagarna ställer sig i 

steriliseringsfrågan. De som benämner steriliseringarna som ”tvångssteriliseringar” ställer sig 

samtliga emot sterilisering som ett krav för ändrande av juridiskt kön. Nedanför följer ett antal citat 

som belyser detta: 

(…) Dessutom borde Sverige för länge sedan lärt sig läxan om den moraliska skuld som kan drabba ett 

samhälle som tvångssteriliserar sina medborgare.
54

 

 

(…) Som kristna och som socialdemokrater blir det för oss därför självklart att säga nej till fortsatta 

tvångssteriliseringar av transsexuella.
55

 

 

                                                 

51 Sveriges Riksdag. 2013. 

52 Patientföreningen Benjamin. Avslå regeringens proposition om upphävande av kravet på sterilisering för ändrad 

könstillhörighet. 2013. 

53 Högfeldt, David. Könsbyte kräver sterilisering. 2013 
54 Hägglund, Göran m.fl. 2012 

55 Dagens Nyheter. 2012 
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(…) Ett år då Sverige kommer fortsätta att tvångssterilisera människor, trots att vi kommit fram till att det 

kränker de mänskliga rättigheterna.
56

 

 

(…) Vi kan inte ha en ordning där de konstateras att tvångssterilisering av transsexuella kränker de 

mänskliga rättigheterna - rättigheter som Sverige bejakar - samtidigt som ett parti i Sveriges riksdag och 

delar av ett regeringsparti i samma andetag säger att de av formella skäl ändå vill fortsätta med denna 

fullkomligt vidriga hantering. Tvångssterilisering kan aldrig ursäktas.
57

 

 

(…) Stockholms kammarrätt har redan fällt en dom och sagt att det bryter mot de mänskliga rättigheterna 

att ha tvångssterilisering.
58

 

De debattörer som ställer sig för steriliseringarna använder genomgående begreppet ”krav” när de 

diskuterar sterilisering, en del av dessa debattörer ställer sig också kritiska till bruket av begreppet 

”tvång” i samband med steriliseringarna av transsexuella personer: 

Efter en omfattande utredning om transsexuellas situation föreslog Socialstyrelsen i maj 2011 att kravet på 

sterilisering i Lagen om fastställande av könstillhörighet skulle tas bort.
59

 

 

Ett argument mot dagens lagkrav på sterilisering vid könsbyte har varit att detta är ett påtvingat 

oåterkalleligt fysiskt ingrepp. Men steriliseringen är inte påtvingad(…)
60

 

 

”För det första är begreppet ”tvångssterilisering” mycket märkligt i sammanhanget eftersom ingen i vår 

patientgrupp någonsin tvingats till en sterilisering. En sterilisering är istället, som en följd av borttagande 

av könskörtlarna, en naturlig del av behandlingen.”
61

 

 

”Jag tycker att man ska ställa som krav att man måste genomgå de operationer som krävs innan man kan få 

ett nytt personnummer.”
62

 

 

”Frågan var om vi uppfattar att vårt ställningstagande skulle vara i strid med de mänskliga rättigheterna. 

Nej, det anser vi inte, och det anser uppenbart inte heller de 29 länder som är medlemmar i Europarådet, 

för där har man fortfarande kvar steriliseringskravet.”
63

 

                                                 

56 Brändemo, Immanuel m.fl. 2012 

57 Sveriges Riksdag. 2013. 

58 Ibid. 

59 Bygdeman, Marc. 2012 

60 Enochson, Annelie & Skånberg, Tuve. Motion med anledning av prop. 2012/13:107 Upphävande av kravet på 

sterilisering för ändrad könstillhörighet. 2013 
61 Patientföreningen Benjamin. 2013 

62 Högfeldt, David. 2013 
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När man läser om definitionerna av ”krav” respektive ”tvång” i Nationalencyklopedin beskrivs 

begreppen på följande sätt; ”krav” beskrivs som ett slags önskemål som ställs som villkor för att få 

utföra eller godta något
64

. ”Tvång” beskrivs som ”utnyttjande av fysisk styrka eller maktställning 

för att förmå någon till visst önskvärt handlande”
65

. Precis som nämndes tidigare belyser man olika 

aspekter av steriliseringarna beroende på vilket av dessa två begrepp man använder sig av. De som 

benämner steriliseringarna som ”tvångssteriliseringar” vill förmodligen belysa det ojämlika 

förhållandet som existerar mellan de transsexuella personerna och staten i denna fråga. En annan 

möjlig anledning kan vara att man vill lyfta fram statens ansvar och maktutövande. De som istället 

vill att steriliseringarna ska finnas kvar talar om ”krav” istället och en del ställer sig kritiskt till 

användning av begreppet ”tvångssteriliseringar”. Att använda ”krav” istället för ”tvång” kan belysa 

att man inte ser sterilisering som något som sker mot någons vilja utan snarare ett steg som personer 

måste ta för att bli beviljad juridiskt könsbyte. ”Krav” lägger över ansvaret mer på personen ifråga, 

något måste uppfyllas för att personen skall bli godkänd. Kontroll av personer får olika innebörder 

beroende på vilka av dessa begrepp man använder. Om användandet av begreppen synliggör vart 

man ställer sig i frågan om steriliseringarnas vara eller icke vara kan det också synliggöra hur man 

ser på behovet av könskorrigerande vård (om den är livsnödvändig eller ej). Avslutningsvis 

presenteras ett citat som belyser denna dubbelhet: 

Nu är förvisso inte sterilisering i detta fall påtvingat, utan en konsekvens av en frivillig behandling. Men 

med tanke på att dessa personer upplever sig vara i stort behov av denna behandling för att kunna hantera 

sin tillvaro så kan graden av frivillighet vad gäller steriliseringen diskuteras.
66

 

 

Den transsexuelle personen i debatten 

I denna del presenteras hur transsexuella personer konstrueras och vilka begrepp som kan kopplas 

ihop med denna konstruktion. Som nämnts i förra delen om begreppen ”tvång” och ”krav” så kan 

synen och definitionen av transsexuella personer hänga ihop med vilken syn man har på 

steriliseringarna: 

Utredningen ansåg det vara rimligt att kräva att en person som har kvinnlig könstillhörighet inte har 

manliga könskörtlar och tvärtom. Utredningen pekade också på att detta är vad de flesta transsexuella vill 

när de genomgår den könskorrigerande behandlingen.
67

 

 

                                                                                                                                                                  

63 Sveriges Riksdag. 2013 

64Nationalencyklopedin. krav. 2014. 

65Nationalencyklopedin. tvång. 2014 
66 Hägglund, Göran m.fl. 2012 

67Ibid. 
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Många uppfattar sannolikt könsbyte som att en transsexuell man eller kvinna får hormonbehandling - för 

kvinna till man med testosteron och för man till kvinna med östrogen - och genomgår kirurgiska ingrepp 

som innebär en anatomisk och utseendemässig förändring till det nya könet.
68

 

 

Lika lite som en biologisk icke-transsexuell man skulle känna sig tillfreds med en livmoder och ett par 

äggstockar, lika lite önskar en transsexuell man (biologisk kvinna med manlig könsidentitet) att få behålla 

dessa organ.
69

 

 

Dels är det motbjudande att ett demokratiskt land (det är väl i och för sig lika motbjudande i alla länder) 

har en lag som tvingar en viss grupp av medborgare till sterilisering. Även om jag är övertygad om att en 

förkrossande majoritet av de transsexuella aldrig skulle drömma om att behålla de organ som gett dem så 

mycket lidande så är själva principen förkastlig.
70

 

 

För det andra har vi inget behov av att införa ett tredje kön, kallat ”person". Människor som tidigare lidit 

av transsexualism vill vara män och kvinnor som alla andra.
71

 

I nästan alla citat kopplas den transsexuella personen starkt ihop med det kroppsliga, kroppens 

utseende och könskörtlar verkar enligt dessa debattdeltagare ha stor betydelse för den transsexuella 

identiteten. En transsexuell man skall enligt dessa citat inte vilja ha kvinnliga könsorgan och 

tvärtom. Sista citatet menar man att en transsexuell person inte vill definiera sig som något annat än 

män och kvinnor.
72

 

 

Ett tredje kön 

Bland de som vill behålla steriliseringarna används ”tredje kön” för att belysa en oro för personer 

som skulle anta en könsidentitet bortom de två givna, man och kvinna, ifall steriliseringskravet 

skulle slopas. Nedan följer ett antal som belyser detta: 

                                                 

68 Bygdeman, Marc. 2012 

69 Kratz, Gunnar. 2012 

70 Ibid. 

71 Patientföreningen Benjamin. 2013” 
72 Jag vill vara tydlig med att jag inte ämnar diskutera innebörden i diagnosen transsexualism eller försöka definiera 

vad en transsexuell person är för någon person. Syftet med denna uppsats är att belysa könsbinära normer i debatten, 

inget annat. 
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Den föreslagna lagförändringen får långtgående konsekvenser, av vilka den mest centrala är att Sverige 

därmed skulle införa möjligheten att skapa ett tredje kön, kallat ”person” i lagtexten – män som föder 

barn.
73

 

 

För det andra har vi inget behov av att införa ett tredje kön, kallat ”person". Människor som tidigare lidit 

av transsexualism vill vara män och kvinnor som alla andra.
74

 

 

(…) Det finns allvarliga invändningar mot lagändringen, och jag vill gå igenom åtta av dessa. Den öppnar 

för möjligheten till ett tredje kön.(…)  Den föreslagna lagförändringen får långtgående konsekvenser. Den 

mest centrala är att Sverige därmed skulle införa möjligheten att skapa ett tredje kön, någonting mitt 

emellan man och kvinna - det kallas "person" i lagtexten - män som föder barn. Detta är ett mycket drastiskt 

steg som vi motionärer tycker att det saknas goda skäl att genomföra.
75

 

Vid ett tillfälle används begreppet ”tredje kön” av en politiker som är för ett borttagande av 

steriliseringarna: 

Trots detta går två KD-ledamöter emot sin egen regerings förslag som de anser skapar ett tredje kön. Det 

har de hittat på, för det finns bara två kön. Det kommer inte att kunna bli ett tredje kön även om 

steriliseringar av transsexuella stoppas.
76

 

I samtliga citat används begreppet ”tredje kön” som något problematiskt, av de som är för 

steriliseringarna används begreppet som ett sätt att belysa en potentiell negativ konsekvens om 

steriliseringarna skulle slopas. Hos debattdeltagaren som ställer sig emot kravet på sterilisering 

används begreppet i samband med att hen vill försäkra sina åhörare om att det inte finns någon risk 

för ett ”tredje kön” när kravet på sterilisering slopas. Eftersom det i definitionen av transsexualism 

anges att personen ifråga ska definiera sig med det motsatta könet
77

 finns det ingen möjlighet till 

könskorrigerande behandling till personer som är öppna med att de identifierar sig utanför 

könsdikotomin. Klassificeringen för diagnosen kan vara en av anledningarna till att båda sidor 

ställer sig kritiskt mot ett ”tredje kön” och inte anser att det är något som har att göra med 

transsexuella individer. 

                                                 

73 Enochson, Annelie & Skånberg, Tuve. 2013. 

74 Patientföreningen Benjamin. 2013  

75 Sveriges Riksdag. 2013 
76 Ibid. 

77 RFSL. Transsexuella. 2014 
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Den diskursiva praxisdimensionen 

Under detta avsnitt analyseras de diskurser som debattörerna bygger sina argument på. Till skillnad 

från det tidigare avsnittet där citat användes för att specifikt visa hur olika begrepp konstrueras i 

själva texten kommer detta avsnitt lyfta fram antaganden som kanske inte alltid är tydligt utskrivna 

men som är nödvändiga för debattens mening och förståelse. Utifrån de teoretiska perspektiven 

presenteras här de diskurser som kan kopplas till antaganden som kan kopplas till en könsbinär ram 

och synen på kontroll. 

Kontroll i det moderna samhället 

Syftet med denna del är inte att analysera moderna samhällen utan istället att visa på vilket typ av 

kontroll hos debattörerna som problematiseras i diskussionen. Som nämns i avsnittet om 

textdimensionen använder sig debattörerna av olika ordval när de talar om steriliseringarna där de 

antingen använder sig av ”tvångssterilisering” eller ”krav” på sterilisering. De debattörer som 

använder sig av ”tvång” tillsammans med sterilisering baserar en stor del av deras argumentation på 

hur kontroll bör se ut i ett modernt samhälle. Ett återkommande argument hos de debattörer som vill 

ta bort steriliseringarna utgår i sina argument från att steriliseringar av personer är en statlig 

kontrollinstans som inte hör hemma i dagens Sverige; ”Steriliseringstvång hör inte 

hemma i ett modernt och fritt samhälle, och det har nästan alla förstått.”
78

 säger en politiker under 

riksdagsdebatten den 22 maj 2013. Individens rättighet framför allt annat betonas också i 

argumentationen mot steriliseringarna: 

Det är med stor glädje vi nu kan se att den enskilde kommer att få större makt över sin vardag och sin 

familjebildning och att det inte längre är staten som har det sista ordet i familjefrågan. Det är glädjande att 

fler livsdrömmar med den moderniserade lagen nu kan gå i uppfyllelse.
79

 

Individens rättigheter kopplas ihop med synen på det moderna samhället. Steriliseringarna hör inte 

hemma i ett fritt och modernt samhälle enligt dessa debattdeltagare. I detta sista citat kopplas också 

steriliseringarna ihop med statlig kontroll och det är denna typ av kontroll som jag tolkar är den 

problematiska kontrollen i denna debatt. Att staten utövar makt och kontroll är något som dessa 

debattdeltagare kopplar ihop med ett omodernt och icke-fritt samhälle. Som nämnts i teori-avsnittet 

kopplar Foucault ihop biomakt med en stark stat, man skulle kunna tänka sig att statens minskade 

inflytande och ett framväxande av ett mer individualiserad samhälle kan ha betydelse för hur man 

uppfattar steriliseringarna.  Denna diskussion kommer inte utvecklas mer under analys-avsnittet då 

det går lite utanför uppsatsens syfte, trots detta beslutade jag att inkludera denna del här eftersom 

                                                 

78 Sveriges Riksdag. 2013.  

79 Ibid. 
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det sätter steriliseringarna i ett intressant perspektiv. Diskussionen kring detta kommer utvecklas 

lite mer i slutdiskussionen där förslag på framtida forskning presenteras. 

Könsbinära identiteter, kroppar och funktion 

Ett av huvudsyftena i denna uppsats har varit att analysera om debatten kring steriliseringar vid 

juridiskt könsbyte bygger på könsbinära normer. Utifrån denna analys har debattdeltagare som både 

ställer sig för och emot steriliseringarna baserat sin argumentation på könsbinära föreställningar. 

Könsbinära normer styr debattdeltagarnas syn på transsexuella personers identitet, kroppar och 

kroppars olika funktioner. En transsexuell person anses ha en stark vilja till att inte behålla några 

könsorgan som inte passar ihop med ens upplevda könsidentitet. En debattdeltagare skriver att en 

majoritet av de transsexuella inte ens skulle drömma om att behålla de organ som gett dem så stort 

lidande
80

. Till skillnad från synen på behovet av sterilisering där debattdeltagarna kan delas in i två 

läger är den könsbinära diskursen närvarande genom nästan hela debatten. Hos de debattörer som är 

för steriliseringarna uttrycker man en oro för ett tredje kön om kravet på sterilisering tas bort. Oron 

för ett tredje kön bemöts inte med kritik utan en försäkran om att det inte finns någon risk för ett 

tredje kön, ”Det kommer inte att kunna bli ett tredje kön även om steriliseringar av transsexuella 

stoppas”
81

. Ett tredje kön behandlas i debatten som något som inte är önskvärt, något som hotar en 

ordning. Den diskursiva kontroll som reproducerar en könsbinär syn på kroppar problematiseras 

inte i debatten vilket kan tolkas som att den diskursiva kontrollen blir mer osynlig än den fysiska 

kontrollen som steriliseringarna är. Några av de andra argumenten som bygger på könsbinära 

normer kan kopplas ihop med synen på kropp och funktion. Den funktion som diskuteras mest är 

graviditet samt barnafödande vilket genomgående i debatten kopplas ihop med kvinnokroppen. Två 

av debattdeltagarna skriver i en artikel att ”Den föreslagna lagförändringen får långtgående 

konsekvenser, av vilka den mest centrala är att Sverige därmed skulle införa möjligheten att skapa 

ett tredje kön, kallat ”person” i lagtexten – män som föder barn. Detta är ett mycket drastiskt steg 

som det saknas goda skäl att införa.”.
82

 En annan debattdeltagare uppmärksammar också att 

lagändringen skulle leda till att män skulle kunna reproducera sig som kvinnor, vilket hen liksom de 

två förra menar inte är något önskvärt. Argumentationen bygger på könsbinära normer kring 

kroppen där de olika funktionerna i reproduktionen könas. Det anses inte acceptabelt enligt dessa 

debattdeltagare att ha en kropp med fungerande funktioner som går stick i stäv med ens 

könsidentitet. Enligt en kristen politiker strider detta också mot naturrätten:  

                                                 

80 Kratz, Gunnar. 2012. 

81 Sveriges Riksdag. 2013. 

82 Enochson, Annelie & Skånberg, Tuve. 2013 
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Att över huvud taget kunna ha en lag som tänker sig att en man föder barn är ett rättspositivistiskt sätt att se 

på det, och inte i enlighet med naturrätten.
83

 

För att stärka uppsatsens trovärdighet har det även lagts fokus på det i materialet som skulle kunna 

visa på att talet om kön vilar på andra argument som inte kan kopplas till en könsbinär diskurs. Alla 

som deltar i debatten reproducerar inte aktivt könsbinära föreställningar genom att kategorisera 

utifrån män och kvinnor. Trots detta är det heller ingen av dessa debattdeltagare som ställer sig 

kritiskt mot eller problematiserar de könsbinära argumenten som andra presenterar eller aktivt visar 

på ett alternativ till detta synsätt. Anledningen till att de inte använder sig av könsbinära argument i 

sina texter/anföranden tolkas mer som att det inte är relevant för just det som de vill skriva/tala om. 

Sterilisering som skydd 

Denna del söker att beskriva den argumentation som bygger på antaganden om att man skall skydda 

omgivningen från det som debattdeltagarna anser är onormalt, i detta fall de transsexuella personer 

som bryter mot könsdikotomin. Vid flera upprepade tillfällen i debatten tar man upp den utsatta 

situation som barnen till de transsexuella föräldrarna befinner sig i. De som vill behålla 

steriliseringarna menar att barnen till de transsexuella föräldrar som inte steriliserar sig kan få en 

förvirrad uppfattning om kön: 

Även vad gäller de eventuella barn som skulle födas och växa under dessa omständigheter finns allvarliga 

frågetecken kring hur ett sådant barn skulle kunna relatera till både sin förälder och sin egen 

könstillhörighet.(…) Det kan inte anses diskriminerande eller nedsättande på något sätt att konstatera att en 

förälders transsexualitet sannolikt innebär en viss förvirring för ett barn.
84

 

Denna syn på barns utsatthet i relation till sina transsexuella föräldrar kan tänkas hänga ihop med 

ett av de ursprungliga anledningarna till att steriliseringskravet skrevs in i lagen, nämligen den om 

ordning i släktskapsförhållandena.
85

 Om man skulle ta bort steriliseringskravet skulle detta kunna 

leda till förvirring för de som är barn till transsexuella föräldrar, en förvirring som enligt dessa 

debattdeltagare är anledning nog för att behålla steriliseringskravet. Det är inte bara barnen som 

behöver skyddas från icke-steriliserade transsexuella personer, även andra i omgivningen enligt 

denna debattdeltagare: 

Det finns också ett socialt perspektiv som(…) är förbisett, när en man, som fortfarande har en mans kropp, 

kan räkna sig som kvinna och vice versa.(…)  Är kvinnor exempelvis mogna för att en person som ser ut som 

en man kräver sin rätt att få vara på deras avdelning i badhuset?
86
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84 Sveriges Riksdag. 2013 
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En möjlig tolkning utifrån de citat som presenterats är att steriliseringarna hjälper till att förebygga 

situationer där människor i omgivningen annars skulle kunna bli utsatta för personer som strider 

mot könsbinära normer. 

Den sociala praxisdimensionen 

I denna sista del kommer materialet analyseras tillsammans med teorin, de diskurser som har 

identifierats i texten kommer utvecklas. Enligt denna analys kan flera könsbinära antaganden 

identifieras i debatten om steriliseringarna. Tillsammans med teorin och tidigare forskning kommer 

jag diskutera de könsbinära normer som har identifierats och hur steriliseringstvånget kan uppfattas 

som en kontrollerande instans som verkar utifrån dessa normer. 

Principen om linjära kön 

I debatten ges ingen plats till att kroppar skulle kunna förstås bortom än könsbinär ram. Alternativ 

bortom denna könsdikotomi problematiseras istället. Den könsbinära ramen är en av delarna i den 

heterosexuella matrisen som Judith Butler skriver om. Den heterosexuella matrisen upprätthåller en 

ordning där kroppar som hamnar utanför en könsbinär ram blir obegripliga. Enligt denna matris 

skall också könsidentitet och kropp vara i linje med varandra, man blir med andra ord obegriplig om 

man t.ex. identifierar sig som man men har en kvinnokropp.
87

 Denna syn reproduceras i debatten 

bl.a. genom att en del av debattdeltagarna inte anser det rimligt att man kan vilja behålla könsorgan 

som inte tillhör det juridiska kön som man identifierar sig som. En av debattdeltagarna som skriver 

om steriliseringskravet menar att kravet egentligen är överflödigt eftersom det enligt hen är en klar 

majoritet av de transsexuella som aldrig skulle drömma om att behålla de könsorgan som gett dem 

så stort lidande.
88

 Enligt Butler är den könade kroppen något som är socialt konstruerat, något som 

utifrån en heterosexuell matris måste hänga ihop med den könsidentitet som antingen samhället 

eller vi själva väljer att identifiera oss med.
89

 En av debattdeltagarna diskuterar en utredning som 

hen tagit del av där det konstateras att det är rimligt att kräva från personer med kvinnlig 

könstillhörighet att inte ha manliga könsorgan och tvärtom, något som också debattdeltagaren 

verkar tycka är ett rimligt krav. 

 

Två tidigare studier som undersökt synen på transsexuella kroppar i offentliga statliga utredningar 

skriver också om den betydelse som kopplingen mellan könsidentitet och kropp får i synen på 

                                                 

87 Butler Judith. 2007. s 55 

88 Kratz, Gunnar. 2012 

89 Butler, Judith. 2007. s 235f 
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transsexuella personer.
90

 Enligt Edenheim konstrueras könsidentiteten som det signifierande som 

kroppen därefter måste följa enligt utredningarna hon analyserar.
91

 Det är inte accepterat att en 

transsexuell person väljer att behålla könsorgan som inte passar in i dennes könsidentitet. Anna 

Arvidsson skriver i sin studie att steriliseringarna kan förstås som ett sätt se till att de transsexuella 

personers kroppar följer den könstillhörighet som personerna identifierar sig med. Studierna 

presenterar liknande resultat som denna uppsats, nämligen föreställningen om att personers kroppar 

skall passa ihop med deras könsidentitet ligger till grund för steriliseringskravet. Utifrån debatten 

kan man utläsa en motvilja från vissa debattdeltagare emot de personer som kan tänkas vilja behålla 

sina kroppar på ett sätt som bryter mot deras könsidentitet. Denna motvilja kan tolkas som ett 

uttryck för den heterosexuella matris som Butler talar om där kroppar endast blir begripliga om de 

följer i linje med könsidentiteten. Den logiska omöjligheten konstrueras i debatten bl.a. genom 

diskussionen kring ett potentiellt tredje kön: 

Trots detta går två KD-ledamöter emot sin egen regerings förslag som de anser skapar ett tredje kön. Det 

har de hittat på, för det finns bara två kön. Det kommer inte att kunna bli ett tredje kön även om 

steriliseringar av transsexuella stoppas.
92

 

Som tidigare nämnts konstrueras potentiella positioner utanför ett könsbinärt system som omöjligt.  

Detta stämmer också ihop med det som Signe Bremer menar när hon skriver om att en person blir 

begriplig först när hen har kategoriserats in som antingen man eller kvinna.
93

 Principen om linjära 

kön ser Bremer som en del i statens ordningsskapande system, vilket för oss vidare till nästa del 

som berör steriliseringarna som en del i samhälleliga normaliseringsprocesser. 

Sterilisering som normaliseringsprocess 

En aspekt som tagits upp tidigare i analysen är steriliseringar som syftar till att skydda omgivningen 

från det som anses onormalt. Vid återkommande tillfällen diskuteras barnens situation och hur 

transsexuella personers barn kan tänkas påverkas av ett borttagande av steriliseringskravet. Man 

hänvisar till en förvirring och felaktig syn på kön som kan bli en konsekvens för barn till 

transsexuella personer som inte steriliserat sig. Utifrån dessa argument skulle alltså 

steriliseringskravet bli ett sätt att skydda barnen från deras transsexuella föräldrar och eventuella 

onormala föreställningar om kön. En annan debattdeltagare frågar sig om kvinnor verkligen är 

beredda för en person med manskropp som ”kräver sin rätt”
94

 i badhusens kvinnliga 

omklädningsrum för att personen i fråga är juridisk kvinna. Detta är ett annat exempel på hur 

                                                 

90 Alm,Erika. 2007. s 113. & Edenheim, Sara. 2005. s 73 

91 Edenheim, Sara, 2005, s 86 
92 Sveriges Riksdag. 2013 

93 Bremer, Signe. 2011. s 189. 

94 Högfeldt, David. 2013 
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steriliseringskravet fungerar som ett verktyg för att skydda omgivningen från kroppar som bryter 

mot könsbinära normer. Att använda sig av formuleringen ”kräver sin rätt” vill man också lägga 

skulden på den person som enligt en könsbinär syn bryter mot det normala.  Steriliseringarna vid 

juridiskt könsbyte kan beskrivas som en normaliseringsprocess där normbrytande kroppar 

normaliseras för att skydda samhället mot det som anses onormalt. Preciado skriver om de 

biopolitiska processer som utifrån föreställningar om en könsdikotomi verkar för att normalisera 

kroppar. Foucault är den som har skrivit om biomakt som ett medel för att skydda samhället från 

s.k. degenerande individer. Eftersom reproduktionen enligt denna analys och tidigare studier i allra 

högsta grad kan sägas utgå från heteronormativa föreställningar om kön blir också de könsorgan 

som kopplas till reproduktiva syften i alla högsta grad politiska angelägenheter. Foucault menar att 

den könsteknologi som han kunde se vid tillfället då han skrev sin bok är en könsteknologi som 

baserar sig på föreställningar om befolkningens hälsa, individer som på något sätt räknas som 

perversa blir inte önskvärda. Den rättsliga och medicinska kontrollen av personer som anses 

perversa syftar till att skydda den mänskliga rasen från degenering.
95

 

Sterilisering som en kontrollmekanism i det heteronormativa 

reproduktionssystemet 

Denna analys har presenterat citat och antaganden i debatten som bygger på en könsbinär syn på 

kroppars funktion vid reproduktion. Reproduktionssystemet är något som Foucault skriver mycket 

om när han skriver om biomakt. Foucault beskriver en könsteknologi där biomakten söker att 

kontrollera olika biologiska processer bland befolkningen som t.ex. reproduktion. En följd av detta 

är också normaliseringsprocesser av kroppar.
96

 Biomakt utgörs av de processer som styr människors 

kroppar utifrån rådande föreställningar om dem. Man kan utifrån denna analys utläsa från flera 

debattdeltagare att steriliseringskravet bör behållas för att undvika reproduktion som bryter mot 

könsbinära antaganden. Bremer skriver att steriliseringarna kan uppfattas som en del i ett 

ordningssystem som reglerar kroppar för att en könsbinär ordning skall kunna bestå. Inga män skall 

kunna bära barn och inga kvinnor skall kunna reproducera sig med sperma enligt denna ordning 

menar hon.
97

 Vissa av debattdeltagarna uttrycker en oro inför vad ett slopande av 

steriliseringskravet skulle innebära, nämligen att juridiska män skulle välja att bli gravida och föda 

barn. En annan debattdeltagare menar att majoriteten av alla transsexuella personer förmodligen 

aldrig skulle välja att reproducera sig med de könsorgan som givit dem så stort lidande. Till sist 

konstaterar en debattdeltagare att en gravid man inte är något önskvärt eftersom det strider mot 

                                                 

95 Foucault, Michel. 1980. s 150. 

96 Foucault, Michel. 2007. s 16. 

97 Bremer, Signe. 2011. s 190. 
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naturrätten. Dessa antaganden passar in i den analys som Butler gör där hon skriver att 

reproduktionssystemet är ett heteronormativt system som för att kunna upprätthållas måste 

kategorisera in kroppar utifrån en könsbinär ram. Kön är resultat av ett system som söker att 

kontrollera sexuella upplevelser.  

 

Argumentationen i denna debatt påminner om de argument som Anna Arvidsson presenterar i sin 

intervjustudie. Där intervjuar hon bl.a. en kirurg som menar att steriliseringarna fungerar som ett 

verktyg för att undvika att juridiska män skulle kunna bli gravida. Graviditet är en kroppslig 

funktion som endast blir begriplig genom en kvinnokropp. Steriliseringskravet kan enligt Arvidsson 

därför uppfattas som ett sätt att kontrollera att människors kroppar inte har funktioner som inte 

passar in med deras könsidentitet. Transsexuella kroppar blir oförenliga med ett heteronormativt 

reproduktionssystem eftersom transsexuella personer inte förväntas identifiera sig med de 

könsorgan som de kan reproducera sig med.
98

  

 

Debatten som har analyserats reproducerar föreställningar om att vissa fysiska attribut endast anses 

tillhöra en viss könsidentitet. Om man ska tolka steriliseringarna utifrån Beatriz Preciados teori kan 

de ses som en del av de samhälleliga processer som upprätthåller ett heteronormativt system. Dessa 

processer kategoriserar kroppar utifrån kroppsliga attribut. Liksom Butler menar Preciado att kön 

inte är en naturlig sanning utan en effekt av biolpolitiska processer som upprätthåller 

heteronormativa föreställningar om könade kroppar. De könsorgan som kopplas ihop med 

reproduktiva syften blir utsatta för stora kontroller eftersom reproduktionen anses vara en 

samhällelig angelägenhet. Utifrån Preciados teori kan steriliseringarna uppfattas som en del av de 

biopolitiska processerna eftersom majoriteten av de argument som talade för ett behållande av 

steriliseringarna baserades på könsbinära normer. Enligt Jemima Repo grundar sig viljan att 

kontrollera människokroppens funktioner i det politiska intresset i reproduktionen. Kvinnor och 

män blir därför genom en sådan kontroll definierade utifrån sin kropps organ och funktioner menar 

Repo.
99
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Diskussion 

Syftet med denna uppsats har varit att undersöka vilka könsbinära normer som underbygger 

debatten kring steriliseringskravet vid juridiskt könsbyte. En annan del av syftet har varit att 

undersöka hur dessa normer utifrån debatten kan kopplas till kontroll. Frågeställningarna har varit: 

 

1. Vilka könsbinära normer kan identifieras i debatten? 

2. Utifrån debatten, i vilken mån handlar dessa könsbinära diskurer om kontroll? 

 

Med hjälp av en kritisk diskursanalys där analysen delades in i tre steg; textdimension, diskursiv 

praxisdimension och social praxisdimension var förhoppningen att frågeställningarna skulle 

besvaras. Frågan är då, har frågeställningarna besvarats? Och är uppsatsens syfte uppfyllt?  

 

Debattdeltagarna använder genom hela debatten argument och formuleringar som utgår från en 

könsbinär syn på samhället. Utifrån vad denna analys har kommit fram till hittas inga ställen i 

debatten där denna könsdikotomi ifrågasätts eller problematiseras, vissa debattdeltagare använder 

inte aktivt formuleringar eller begrepp som kan kopplas till ett könsbinärt tänkande men detta tolkas 

mer som att de redogjorde för något som inte var relevant att koppla till kön (som exempel när 

någon talade om allas rätt till barn, eller steriliseringslagar från förr). Den del av debatten som har 

analyserats i denna uppsats kan sägas utgå ifrån en gemensam könsbinär diskurs där man bygger sin 

förförståelse på två kön. Om man skall sammanfatta det resultat som presenterades i analysen skulle 

man kunna dela in de könsbinära diskurserna i tre delar; identitet, kropp och funktion. Ur 

identitetssynpunkt påpekades av debattdeltagarna vid återupprepade tillfällen att transsexuella 

personer identifierar sig som antingen män eller kvinnor, ingenting där i mellan. Tal om ett tredje 

kön problematiserades både av de som ställde sig för och emot ett steriliseringskrav. Det påpekades 

gång på gång att transsexuella varken identifierade sig med eller hade ett begär att identifiera sig 

med något bortom könsdikotomin. En stor del av de argument som byggde på ett könsbinärt 

antagande rörde sig kring det fysiska, kroppen, inte förvånande med tanke på att steriliseringarna 

innebar kroppsliga ingrepp. Kopplingen mellan identitet och kropp lyfts fram upprepade gånger, de 

som ställde sig för steriliseringskravet ansåg inte det vara en rättighet att personer kunde behålla 

könsorgan som inte passade ihop med deras könsidentitet. Kroppar utanför könsdikotomin 

problematiseras och målas upp som potentiella hot. Synen på kroppar i debatten kan tydligt kopplas 
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ihop med synen på funktion i reproduktionen. De könsorgan som kopplas ihop med funktioner som 

graviditet och barnafödande kan bara bli begripliga om de tillhör en person som definierar sig som 

kvinna. Att bära och föda barn som man blir en logisk omöjlighet för deltagarna i debatten eftersom 

dessa funktioner endast kan utföras av kvinnor. I hela debatten reproduceras föreställningar om en 

könsdikotomi och dessa föreställningar kan kopplas till diskurser som rör identitet, kroppar och 

funktion.  

 

Utifrån de debattdeltagare som argumenterar för steriliseringarna kan man uppfatta steriliseringarna 

som en del i ett ordningsskapande system som motverkar kroppar utanför könsdikotomin. Det 

skrivs och talas om fördelarna med steriliseringskravet, där man vid återupprepade tillfällen menar 

att det skyddar barnen till transsexuella föräldrar mot könsförvirring. En debattör menar att 

steriliseringskravet är nödvändigt för att motverka att personer med normbrytande kroppar kan 

kräva sin rätt i omklädningsrum där de egentligen inte hör hemma. Steriliseringskravet blir ett sätt 

att normalisera de kroppar som innan inte kunde kategoriseras in i någon av de två givna könen. 

Steriliseringarna blir ett sätt att kunna kontrollera att juridiska kvinnor har kroppar som 

kategoriserar som kvinnokroppar och tvärtom för juridiska män. Man skulle också kunna se det som 

att man söker att skydda de personer som anses normala jämfört med de transsexuella individer som 

genomgår könskorrigering och juridiskt könsbyte. 

 

Svaret på den sista frågan beror på hur man förstår begreppet ”kontroll”, eftersom denna uppsats har 

utgått ifrån Foucaults teori kring biomakt har kontroll kopplats ihop med den text som kan kopplas 

till steriliseringarna. Stor vikt har lagts vid kontroll av kroppar och könsorgan. Men kontroll kan 

också förstås genom den diskursiva reproduktionen. Foucault menar att diskurser kan uppfattas som 

verktyg för att skapa och reproducera antaganden om olika fenomen. Språket är inte isolerat från 

omvärlden utan verkar genom samhälleliga strukturer. I debatten argumenterar flera debattdeltagare 

emot steriliseringskravet med hänvisning till individernas frihet, synen på ett demokratiskt land och 

de mänskliga rättigheterna. Men ingen argumenterar emot de könsbinära antaganden som görs från 

dem som vill behålla steriliseringskravet. Istället försäkras det att det inte finns någon risk för ett 

”tredje kön” eller kroppar som befinner sig bortom könsdikotomin. Steriliseringskravet ses på som 

ett statligt övergrepp som inte hör hemma i ett modernt och demokratiskt samhälle, men det man 

kan fråga sig är om de könsbinära normer som båda sidor i debatten reproducerar bidrar till ett 

redan rådande klimat där alternativ bortom könsdikotomin problematiseras och behandlas som 

obegriplig. Foucault såg en koppling mellan en stark stat och biomakt, kanske kan framväxandet av 

marknadsekonomin och minskningen av statens inflytande leda till andra sorters kontrollinstanser. 
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Den diskursiva kontrollen kan inte likställas med de fysiska ingreppen som steriliseringarna innebar 

men bör ändock problematiseras.  

 

Något som kan lyftas fram som en brist i denna uppsats är att metoden har varit svår att arbeta 

utifrån och kan av läsare tolkas som otydlig och ospecifik. Svårigheten har varit att hitta ett 

arbetssätt utifrån diskursanalys som är flexibel nog att passa ihop med teorin, men ändå så tydlig att 

läsaren får en bra bild av analysens genomförande. Om uppsatsperioden skulle återupprepas igen 

skulle mer tid läggas på att arbeta fram metodverktyg. Analysens disposition kan i efterhand ha 

lagts upp annorlunda för att få en mer intressant läsning. En sista reservation kan göras vid 

uppsatsens material som kan uppfattas som litet, dock fanns det en poäng i att hålla det litet för att 

kunna studera det valda materialet nära.  

 

Denna uppsats kan sälla sig till tidigare forskning där resultaten visar att steriliseringskravet bygger 

på könsbinära normer som kan kopplas till föreställningar om kroppar och funktion inom det 

reproduktiva systemet. Något som inte tidigare studier har undersökt som denna uppsats tagit upp är 

hur det moderna samhället konstrueras i debatten i relation till steriliseringskravet. Diskussionen 

kring detta har dock hållits i det kortaste laget eftersom det ansågs gå lite utanför denna uppsats 

syfte. Ett förslag till framtida forskning skulle därför vara att utveckla diskussionen kring 

könsbinära normer och kontroll i en modernitetsdiskurs. Eftersom steriliseringskravet av flera 

debattdeltagare inte höra hemma i ett modernt samhälle skulle det vara intressant att undersöka 

vilka kontrollmekanismer som kan tänkas ersätta den mer s.k. statliga kontrollen. Ett annat förslag 

till framtida studier är att fortsätta studera vilken betydelse som könsbinära normer har för 

uppfattningen av vårt samhälle.   
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