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Sammanfattning 

På senare tid har flertalet rättsfall kring transpersoners rättigheter dykt upp och haft 

policyförändrande karaktär. Syftet har därför varit att bringa förståelse för detta fenomen, där 

en fallstudie genomförts gällande avskaffandet av tvångssteriliseringarna av transpersoner, 

vilket avskaffades genom en dom. Fokus har legat på de påverkansstrategier som använts för 

att avskaffa tvångssteriliseringarna, för att se om domstolsvägen är en ny strategi för 

transrörelsen och vad som i så fall har möjliggjort denna. Jag kom fram till att det är en 

medveten strategi från HBTQ-rörelsen och att judikaliseringen i samhället, alltså att 

domstolarna blivit mer politiska, verkar ha spelat en roll för att göra denna väg möjlig. 

Judikaliseringen har öppnat upp rent systemmässigt och idémässigt för att driva transpolitiska 

frågor den rättsliga vägen som mänskliga rättigheter. 

Nyckelord 

Judikalisering, HBTQ- rörelsen, tvångssteriliseringar, påverkansstrategier, påverkansarbete 



 

 

Innehållsförteckning 

1. Inledning ............................................................................................. 0 

1.1 Inledning .................................................................................................. 0 

1.2 Syfte ........................................................................................................ 2 

1.3 Frågeställningar ......................................................................................... 2 

1.4 Avgränsningar ........................................................................................... 2 

2. Bakgrund och tidigare forskning ......................................................... 3 

2.1 Lagen om fastställande av könstillhörighet i vissa fall ..................................... 3 

2.3 Sveriges politiska system ............................................................................ 7 

2.4 Tidigare forskning ...................................................................................... 9 

3. Metod ................................................................................................ 11 

3.1 Fallstudie .................................................................................................11 

3.2 Kvalitativa intervjuer .................................................................................11 

3.3 Alternativa metoder ..................................................................................13 

4. Teori .................................................................................................. 13 

4.1 Teori judikalisering ....................................................................................13 

5. Material ............................................................................................. 16 

5.1 Intervjuer ................................................................................................16 

6. Resultat ............................................................................................. 17 

6.1 Processen kring avskaffandet av tvångssteriliseringarna ................................17 

6.2 Ny påverkansprocess för transrörelsen? .......................................................21 

6.3 Förutsättningar och konsekvenser ...............................................................24 

7. Analys ............................................................................................... 26 

7.1 Europeisering, möjligheten öppnar sig .........................................................26 

7.2 Liberalisering, transfrågor - mänskliga rättigheter .........................................28 

7.3 Påverkansväg ...........................................................................................29 

8. Slutsatser .......................................................................................... 31 

Källförteckning ...................................................................................... 33 

Bilagor ......................................................... Fel! Bokmärket är inte definierat. 



 

 

1. Inledning 

1.1 Inledning 

Den senare tiden har media uppmärksammat en rad rättsfall som rör transpersoners rättigheter 

i frågor som HBTQ
1
-lobbyorganisationerna länge drivit på politiskt håll, men inte fått något 

större gehör för. Dels har det rört myndigheters utövande av olika beslut och dels om svensk 

kontra europeisk lag. År 2009 meddelande Regeringsrätten att en person vars juridiska kön 

var man fick rätt att heta Madeleine. Skatteverket fick därmed ändra praxis så att alla vuxna 

själva får välja namn oavsett om det av Skatteverket tidigare setts som manligt eller kvinnligt. 

Regeringsrättens motivering var att förnamn är en så personlig angelägenhet att valfrihet 

måste tillkännas särskilt den vuxne individen.
2
 Det andra uppmärksammandet gällde kravet 

om att vara ogift för att kunna göra ett juridiskt könsbyte som slutade tillämpas efter ett 

överklagande till Förvaltningsrätten (de hänvisade bland annat till Europakonventionen).
3
 

Sverige hade vid det laget redan infört könsneutral äktenskapslagstiftning 2009, därmed 

ändrades praxis i praktiken, även om det kvarstod i lagen.
4
 

 

Det tredje uppmärksammandet och det som kommer ligga i fokus i den här uppsatsen rör det 

tidigare steriliseringskravet vid ändring av juridiskt kön. Från 1972 (när lagen om 

fastställande av könsidentitet i vissa fall, kom) till 2013 krävdes att du var steril för att kunna 

ändra juridiskt kön i Sverige.
5
 Den första januari 2013 slog kammarrätten fast att 

tvångssterilisering av transpersoner strider både mot regeringsformen (kap 2, 6§) och 

Europakonventionen (kap 8 och 14) om mänskliga rättigheter, och tvångssteriliseringarna 

upphörde i praktiken även om lagändringen först kom ett halvår senare (juli 2013).
6
 Domen 

kom efter att en person våren 2010 överklagat Socialstyrelsens beslut att inte låta honom 

ändra juridiskt kön med motivering att han inte ville genomgå sterilisering, vilket var ett 

kriterium för att kunna byta juridiskt kön. Personen menade att staten inte skulle ha rätt att 

                                                      
1 Homo-, bisexuella, transpersoner och queera 

2
 http://www.rfsl.se/?p=324&aid=11598  

3 http://www.aftonbladet.se/wendela/article12441545.ab 

4 http://www.rfsl.se/?p=324&aid=12250  
5  http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-

dokument/Betankanden/Arenden/201213/SoU24/  

6 
 Mål nr 1968-12, Kammarrätten i Stockholm  

http://www.rfsl.se/?p=324&aid=11598
http://www.aftonbladet.se/wendela/article12441545.ab
http://www.rfsl.se/?p=324&aid=12250
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201213/SoU24/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201213/SoU24/


 

 

bestämma över hans kropp och att det inte finns någon medicinsk motivering till sterilisering. 

Fallet drevs av personen tillsammans med en jurist på Diskrimineringsbyrån Uppsala.
7
 En 

tydlig lagändringsdiskussion kom igång under fallets gång och en utredning från 2012 som 

föreslog att stryka steriliseringskravet låg på bordet när domen föll.
8
 Ändå hann inte 

lagändringen före domen eftersom verkställande av utredningen drog ut på tiden då 

Kristdemokraterna som enda parti i regeringsställning inte ville ta bort detta kriterium vid 

byte av juridiskt kön. De andra regeringspartierna ville å sin sida inte driva igenom 

lagändringen utan Kristdemokraterna, fast de hade stöd från Socialdemokraterna, 

Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Kammarrättsbeslutet blev prejudicerande och eftersom detta 

ofta ses som praxis i Sverige upphörde tvångssteriliseringarna att gälla även om det stod kvar 

i lagen. På så sätt ändrades lagen genom rättsväsendet och domstolen snabbade på 

avskaffandet.  

 

Efter att steriliseringskravet tagits bort har flera transrelaterade frågor drivits som 

rättsprocesser. Det ena handlar om skadestånd från staten till de tvångssteriliserade vid 

juridiskt könbyte. Andra grupper som tidigare blivit utsatta för tvångssterilisering av staten 

har senare fått möjlighet att ansöka om kompensation genom lag.
9
 Någon liknande 

kompensation har inte getts till transpersoner. Två andra fall rör män som fött barn och 

registrerats av Skatteverket som mödrar, fastän de vill registreras som fäder. 

Förvaltningsrätten i Stockholm respektive Göteborg hänvisar till Europakonventionen, att rätt 

till skydd för privatliv väger tyngre än behovet av att registrera en biologisk mor till varje 

barn, och menar också att det inte finns någon reglering i lagen som hindrar dessa män att 

registreras som fäder. Vikten ligger på att erkänna männens juridiska könsbyte fullt ut.
10

  

Dessa fall skapar funderingar till varför så många transpolitiska rättigheter gått genom 

rättsväsendet och om det är en ny typ av påverkansstrategi från HBTQ-rörelsen?  

                                                      
7  http://www.svd.se/nyheter/inrikes/nytt-hopp-for-transpersoner_7378248.svd  

8  Avskaffande av steriliseringskrav som villkor som ändrad könsidentitet (Ds 2012:46), sid 11 

9 
 http://www.rfsl.se/?p=4257&aid=12453  

10
 http://www.mynewsdesk.com/se/rfsl/pressreleases/dom-i-foervaltningsraetten-en-transsexuell-man-

faar-raett-att-registreras-som-far-till-sitt-barn-1079221 och http://www.dagensjuridik.se/2014/04/fel-
registrera-transsexuell-man-som-fott-barn-som-mor  

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/nytt-hopp-for-transpersoner_7378248.svd
http://www.rfsl.se/?p=4257&aid=12453
http://www.mynewsdesk.com/se/rfsl/pressreleases/dom-i-foervaltningsraetten-en-transsexuell-man-faar-raett-att-registreras-som-far-till-sitt-barn-1079221
http://www.mynewsdesk.com/se/rfsl/pressreleases/dom-i-foervaltningsraetten-en-transsexuell-man-faar-raett-att-registreras-som-far-till-sitt-barn-1079221
http://www.dagensjuridik.se/2014/04/fel-registrera-transsexuell-man-som-fott-barn-som-mor
http://www.dagensjuridik.se/2014/04/fel-registrera-transsexuell-man-som-fott-barn-som-mor


 

 

1.2 Syfte 

Syftet är att bidra till att bringa förståelse för det ökade antalet rättsfall kring transpolitiska 

rättigheter på senare tid, där fokus ligger på påverkansstrategier i fallet kring avskaffandet av 

tvångssteriliseringarna, för att se om det skett en förändring i hur tranpolitiska frågor drivs 

och vad som i så fall möjliggjort detta. 

Mitt fokus kommer att ligga på fallet kring avskaffandet av tvångssteriliseringarna då det 

tydligast haft en lagändrande konsekvens. Det går dock inte att frånkoppla detta fall från de 

andra helt, utan de kommer finnas med i bakgrunden genom uppsatsen. Ambitionen med det 

här fallet är alltså att få en inblick i hur minoriteters rättighetsfrågor kan drivas i svensk 

politik. På så sätt kan jag få en större förståelse för hur politisk förändring kan nås i samhället, 

anledningar till att flera transpolitiska frågor drivits den rättsliga vägen, samt hur 

civilsamhället kan använda det svenska politiska systemet för att nå politisk förändring. 

Vikten kommer ligga på att studera faktorer som gör att rättsväsendet kan och används för att 

nå politisk förändring av olika grupper och individer. 

1.3 Frågeställningar 

 Hur såg påverkansstrategierna ut för avskaffandet av tvångssteriliseringarna? 

 Vilka var anledningarna till att använda rättsväsendet i processen kring avskaffandet av 

tvångssteriliseringarna? 

 Vilka faktorer har möjliggjort användandet av rättsväsendet för att nå politisk förändring 

och vilka konsekvenser leder det till? 

 

1.4 Avgränsningar 

Jag är medveten om rätten att pröva myndighetsbeslut i domstol så det är inte det jag vill 

ifrågasätta med denna uppsats. Fallen jag nämner i inledningen är av olika karaktär där vissa 

handlar om att ändra praxis och andra har haft ren lagändrande karaktär, men detta är inte 

heller något jag kommer att gå in i detalj på. Jag kommer inte heller fokusera på lagen eller de 

juridiska processerna. Här kommer istället påverkansstrategier för HBTQ-rörelsen med fokus 

på fallet med avskaffandet av tvångssteriliseringarna vara centrala Vad jag undersöker är om 

en del av en transpolitisk kamp nu istället tas genom rättsväsendet för att eventuellt se en 

tendens till ny påverkansstrategi och anledningarna bakom detta. Jag kommer att anta ett 

”underifrånperspektiv” som jag kommer att utveckla senare. Ett perspektiv från de personer 



 

 

och organisationer som har drivit rättsfall som haft policyförändrande karaktär, och vilka 

motiven har varit till att använda domstolsväsendet.  

2. Bakgrund och tidigare forskning 

2.1 Lagen om fastställande av könstillhörighet i vissa fall 

Jag kommer här att ge en kortare bakgrund till den lag som stipulerade steriliseringar av 

transpersoner som ville ändra juridiskt kön. 

Sverige var först i världen med att införa en lag som efter prövning tillåter personer att få en 

ny juridisk könstillhörighet fastslagen, den kom 1972 och heter lagen (1972:119) om 

fastställande av könstillhörighet i vissa fall.
11

 Med den ges möjlighet till kostnadsfri 

hormonbehandling och operationer. I denna lag krävdes, förutom att du är svensk medborgare 

att du:  

”1. sedan en lång tid upplever att han eller hon tillhör det andra könet, 

2. sedan en tid uppträder i enlighet med denna könsidentitet, 

3. måste antas komma att leva i denna könsidentitet även i framtiden, 

4. har fyllt arton år, och 

5. har steriliserats eller av någon annan orsak saknar fortplantningsförmåga.”
12

 

Motiveringen till steriliseringarna var att undvika att skapa förvirring i släktleden.
13

 Kravet på 

sterilisering togs inte bort när övriga tvångssteriliseringar upphörde 1976 och förbud mot 

påtvingade kroppsliga ingrepp skrevs in i regeringsformen
14

, något som började ifrågasättas 

starkare mot mitten av 2000-talet.
15

 År 2013 träder de nya reglerna för att ändra juridiskt kön i 

kraft och du behöver numera inte vara svensk medborgare (det räcker att vara folkbokförd i 

Sverige), ogift och steril.
 16

 Processen för juridiskt könsbyte är ganska lång med många steg, 

                                                      
11

 Bremer, Signe, Kroppslinjer - Kön, transsexualism och kropp i berättelse om könskorrigering sid 26 

12
 SFS 1972:119, Lagen (1972:119) om fastställande av könstillhörighet i vissa fall 

13 Prop. 1972:6, sid 50 
14

 Regeringsformen 1974:152 kap 2 §6  

15
 Bremer, Signe, Kroppslinjer – Kön, transsexualism och kropp i berättelser om könskorrigering, sid 24 

16
 Lag (1972:119) om fastställande av könstillhörighet i vissa fall, ändring 2013:405 



 

 

tidigast 2,5 år efter påbörjad könsutredning är det möjligt att ändra det juridiska könet efter 

utlåtande av rättsliga rådet som gör den slutgiltiga bedömningen och du måste då 

diagnostiserats med transsexualism av vården.
17

 

 

”Lagen om fastsällande av könstillhörighet i vissa fall” har utretts två gånger. Den första 

gången var ett betänkande ”Ändrad könstillhörighet – förslag till ny lag” (SOU 2007:16) och 

föreslog att kraven på att vara ogift och svensk medborgare togs bort och att 

steriliseringskravet skulle ersättas med ett kastreringskrav, alltså ett mycket större och 

omfattande ingrepp. Dock skulle det finnas möjlighet att spara könsceller för att kunna bli 

förälder via assisterad befruktning.
18

 Förslaget mötte dock stark kritik från främst HBTQ-

rörelsen. 2010 kom en ny utredning (”Transsexuella och övriga personer med 

könsidentitetsstörningar - Rättsliga villkor för fastställelse av könstillhörighet samt vård och 

stöd”) gjord av Socialstyrelsen, som innehöll ett antal förslag på lagförändringar. Kraven på 

ogift och steril föreslogs att helt tas bort. Även här föreslogs att medborgarkravet skulle 

ersättas med att det räckte att ha bott i Sverige i ett år. Utredningen innehöll också 

omfördelningsansvar mellan Socialstyrelsen och Rättsliga rådet.
19

 2012 lades också en 

proposition med förslag för att ändra lagen, dock hann domen i Kammarrätten före innan 

lagen togs den 1 juli 2013.
20

 Signe Bremer nämner i sin avhandling att män som föder barn 

eller kvinnor med penis är väldigt kontroversiellt för vår förståelse av kön (och att det skulle 

kunna vara en förklaring till varför steriliseringen kvarstod så länge) och att många 

transexuella vid sina könskorrigeringar förväntas vilja vara så lik en ”typisk man” eller 

”typisk kvinna” som möjligt.
21

 

Krav har kommit på skadeståndsprocess för att få ersättning från staten liksom andra 

tvångssteriliserade personer fått och det är där processen kring avskaffandet av 

tvångssteriliseringarna är idag.
22

 

2.2 Transrörelsen i Sverige 

                                                      
17

 http://www.rfsl.se/?p=382  

18 En strategi för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuelläggning, könsidentitet eller könsuttryck, 

sid 15 

19
 Avskaffande av steriliseringskrav som villkor som ändrad könsidentitet (Ds 2012:46), sid 13-14 

20 http://www.lagboken.se/Views/Pages/GetFile.ashx?portalId=56&cat=140648&docId=1119477&propId 

=5 
21 Bremer, Signe, Kroppslinjer –Kön, transsexualism och kropp i berättelser om könskorrigering, sid 212-

213 

22
 http://www.rfsl.se/?p=4257&aid=12453  

http://www.rfsl.se/?p=382
http://www.lagboken.se/Views/Pages/GetFile.ashx?portalId=56&cat=140648&docId=1119477&propId%20=5
http://www.lagboken.se/Views/Pages/GetFile.ashx?portalId=56&cat=140648&docId=1119477&propId%20=5
http://www.rfsl.se/?p=4257&aid=12453


 

 

Eftersom syftet och första frågeställningen innehåller en fråga om transrörelsens 

påverkansstrategier vill jag ge en bakgrund till hur HBTQ-rörelsens arbete sett ut i en 

historisk kontext och vilka frågor som stått i centrum. 

 

RFSL (Riksförbundet för homosexuella, bisexuella, transpersoner och queeras rättigheter) 

bildades 1950 och från och med år 2001 inkluderas transpersoner tydligare i målgruppen och 

på den vägen började i mångt och mycket arbetet för denna grupps rättigheter. Det har funnits 

och finns andra föreningar som på olika sätt också jobbar med transfrågor ur olika perspektiv, 

men det är lite mindre föreningar.
23

 Sedan 2007 inkluderades också transpersoner i RFSL:s 

namn och år 2010-2012 var transpersoners hälsa och rättigheter en särskilt prioriterad fråga i 

RFSL:s verksamhetsplan. RFSL är numera en av Sveriges viktigaste aktörer i transpolitiska 

frågor och fungerar som remissinstans.
24

 

 

För att helt få en förståelse för den HBTQ-rörelse vi har idag, ser jag en nödvändighet i att 

göra en historisk tillbakablick för att se hur HBTQ-kampen i allmänhet har bedrivits dels i 

USA och Europa, men också i Sverige under 1950-talet fram till idag. Fanny Ambjörnsson 

(Fil Dr i socialantropologi vid Stockholms universitet) beskriver i sin bok Vad är queer? att 

HBTQ-rörelsen kan förstås i tre faser, homofila, gay och queer. Den tidiga så kallade 

homofila rörelsen drev frågor om homosexuellas rättigheter i ganska försiktiga former under 

1950-60- talet och jobbade främst med att skapa mötesplatser och sociala aktiviteter eftersom 

det mycket handlade om att överleva i samhällen som var både juridiskt och socialt 

diskriminerande.
25

 I Sverige bildades RFSL under denna tidsperiod strax efter att 

homosexualitet hade tagits bort som olagligt och straffbart i lagen 1944.
26

 

 

Den mer moderna HBTQ-rörelsen är sprungen ur identitetspolitikens framväxt. Rörelsen blev 

mer radikal och handlade om att vara stolt över att vara HBTQ-person och visa att det var en 

politisk angelägenhet och inte bara en privatsak, vilket mycket speglade det övriga samhället 

också under 1960-70-talet. Gayrörelsen kom att utmana konventionella strukturer kring t.ex. 

monogami och könsroller. RFSL fokuserade nu mera på öppenhet och tydligare konfrontering 

                                                      
23 http://www.transformering.se/vad-ar-trans/transhistoria  

24 Bremer, Signe, Kroppslinjer –Kön, transsexualism och kropp i berättelser om könskorrigering, sid 26 

25
 Ambjörnsson, Fanny, Vad är queer?, sid 15 

26
 Ibid, sid 15 

http://www.transformering.se/vad-ar-trans/transhistoria


 

 

med myndigheterna, t.ex. ockuperades Socialstyrelsen och aktivister sjukskrev sig för att få 

bort sjukdomsstämpeln av homosexualitet. En politisk utåtriktad massrörelse uppstod, dock 

uppstod motsättningar mellan bögar och flator och många lesbiska kände sig marginaliserade 

i gayrörelsen och valde istället engagemanget inom den feministiska rörelsen.
27

   

 

Den queera rörelsen, queer ska inte förstås främst som en identitet utan som ett kritiskt 

förhållningssätt till det normativa där heterosexualitet som naturligt ifrågasätts, var inte helt 

nöjda med gayrörelsens jobb mot diskriminering. Den queera rörelsen tyckte fortfarande att 

kampen allt för mycket strävade efter tolerans på majoritetssamhällets villkor och att 

gayrörelsen framställde sig som ”helt vanliga människor” och var alldeles för snälla, 

samarbetsvilliga och fokuserade för mycket på förhandlingar. Queerrörelsen ville vara mer 

konfrontativa mot majoritetssamhället och inkludera rörelsens ytterligheter. Denna förändring 

kan kopplas till 1980-talet då klimatet hårdnade i och med att AIDS kom till västvärlden och 

homosexuella män fick bära skulden. RFSL började då jobba mer med hälsofrågor och HIV-

prevention. Genomslaget för den queera rörelsen kom på 1990-talet.
28

 RFSL har också gått 

mot ett arbete att ifrågasätta normer.
29

 RFSL har de senaste 15 åren vuxit mycket med hjälp 

av olika ekonomiska bidrag och på så sätt utvecklat ett mer professionellt påverkansarbete.  

 

HBTQ-frågorna i Sveriges riksdag och de frågor som lobbats starkast för av RFSL kan också 

delas in i olika epoker. Den straffrättsliga regleringen av homosexualitet diskuterades på 

1950-1970-talet liksom sjukdomsstämpeln. Från 1970 och framåt kom frågan om 

homosexuell samlevnad upp och var central liksom diskussionen om diskriminering i lag och 

samhälle. 1990- talet präglas av homosexuellt föräldraskap och är också den period där flest 

motioner om homosexuellas rättigheter lyfts.
30

 I statens HBT-strategi från 2014 skriver de att 

”Som tidigare nämnts har hbt- personers formella rättigheter gradvis stärkts i Sverige, vilket 

har bidragit till en positiv förändring när det gäller synen på t.ex. homosexualitet i samhället. 

Den i grunden positiva samhällsutvecklingen som skett när det gäller dessa frågor har 

                                                      
27

 Ibid, sid 16-18  

28
 Ibid, sid 29-31 

29 BRYT! - ett metodmaterial om normer i allmänhet och heteronormen i synnerhet, sid 6-9  

30
 Andreasson, Martin, Samhällsfara eller samhällsgrupp? – Riksdagens syn på homo och bisexuella, sid 

55-56 



 

 

troligtvis bidragit till en ökad öppenhet. Det finns dock alltjämt brister när det gäller hbt- 

personers situation, inte minst när det gäller transpersoners situation.”
31

  

 

Det är i queera- epoken och dess spår som min studie rör sig vilket jag kommer återkomma 

till senare i resultatdelen. 

2.3 Sveriges politiska system 

Här kommer jag ge en inblick i det svenska politiska systemet och rättsväsendets roll för att 

beskriva hur det ser ut, och hur lagförändringar brukar se ut, samt vilka påverkansvägar som 

är möjliga för att påverka riksdagens och regeringens arbete med att stifta lagar. Detta då jag 

anser det centralt för att kunna förstå det lite speciella med avskaffandet av 

tvångssteriliseringarna i förhållandet mellan politik och juridik traditionellt i Sverige. 

”All offentlig makt i Sverige utgår från folket.”
32

 och ”Riksdagen är folkets främsta 

företrädare.”
33

 står det i den svenska regeringsformen. Rättsväsendets roll är att tjäna den 

enskilde medborgaren i förhållande till staten och denna grundsyn baseras på 

maktdelningsläran mellan politik och juridik.
34

 Sverige är ganska ensamt om att sakna 

författningsdomstol. Efter andra världskriget ökade juridikens roll och inflytande över 

samhällsutvecklingen, dels för att välfärdsbygget krävde stor lagstiftning och dels de 

mänskliga rättigheternas framträdande roll. Författningsdomstolar inrättades för att tillse att 

politiker inte kränkte de mänskliga rättigheterna, det infördes också internationella 

överstatliga domstolar för folkrättens skull. Juristerna behövdes alltså för att tolka 

lagstiftningen och göra den effektiv och konkritisera den politiska viljan som utrycktes i 

lagstiftningen genom rättsliga myndigheter. Detta banade vägen för judikaliseringen, alltså att 

juridiken blivit mer politisk.
35

  

Den svenska regeringsformen bygger på folksuveränitet. Detta innebär majoritetsstyre och 

parlamentarism och skiljer sig från maktdelning. Montesquieus klassiska maktdelningslära 

innebär att den lagstiftande-, verkställande- och dömande makten måste hållas isär för att 
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garantera den demokratiska institutionens funktion. 36 Sverige som starkare influerats av 

Rousseaus grundtankar om den dominerande allmänviljan (folksuveränitet) har en större 

maktkoncentration kring lagstiftande makt. Historiskt har parlamenten i många europeiska 

länder haft monopol på den lagstiftande makten och domstolarnas uppgift blev administrativa 

och att applicera lagen.
37

 Ett mer judikaliserat system skulle då innebära att domstolar får ökad 

makt från de folkvalda politikerna, något folksuveränitetsförespråkare är kritiska mot.38
 

Vissa menar dock att folksuveräniteten innebär en avsaknad av reell möjlighet att pröva 

lagförslags förenlighet med mänskliga rättigheter. Förespråkare för judikaliseringen menar att 

det skulle fungera som ett komplement till befintliga påverkansmöjligheter som kretsar kring 

olika typer av lobbingverksamhet, särskilt för grupper som saknar tillgången till makt via de 

traditionella vägarna.
39

 De menar också att det skulle råda bot på det svenska växande 

politikerföraktet och känsla av maktlöshet och brist på inflytande ur ett individperspektiv.
40

 

Lars Trädgårdh argumenterar i Demokratiutredningens skrift nr 20 (SOU 1998:103) att den 

västerländska demokratin befinner sig i en tid där särintressen och identitetspolitik har 

kommit att få allt större betydelse, och då blir individers möjligheter att utöva makt viktigare. 

Då behöver den politiska arenan omstruktureras och möjligheten till individuella rättigheter 

som kan mobiliseras direkt via rättsväsendet är ett komplement till existerande 

påverkansmöjligheter särskilt för utsatta grupper.41
 Kritikerna å sin sida hävdar att svensk 

politik präglas av högt valdeltagande och stark gemensam organisering i t.ex. fackföreningar 

där majoritetens vilja är viktigare än enskilda individers och de tycker att domstolarna är 

alldeles för godtyckliga.
42

  

EU bygger i mycket högre grad på maktdelningsprincipen än det svenska samhället och 

inträdet har satt igång maktdelningsdiskussionen igen.
43

 EU är också i grunden ett projekt för 

fred. Svenska domstolar kan tillämpa EU-rätten (fördrag, lagstiftning, rättspraxis, 

internationella avtal och andra akter som har antagits gemensamt) då den står över svensk 
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lagstiftning. Europakonventionen är en del av svensk lagstiftning nu. EU-rätten har dessutom 

direkt effekt.
44

 Om de finner att svensk lag strider mot denna åsidosätts de svenska lagarna 

vilket inte var fallet innan EU-medlemskapet då svensk lag bara kunde åsidosättas om den 

uppenbart var grundlagsstridig.
45

 Det finns också två europeiska domstolar som kan användas, 

EU-domstolen (ansvar för att lag och rätt följs vid tolkning och tillämpning av EU-rätten)46
 

och Europadomstolen (bedömer oklarheter och tvister kring Europakonventionen om de 

mänskliga rättigheterna, dock inte överstående nationella instanser).
47

  

2.4 Tidigare forskning 

Min undersökning rör sig över fältet kring att nå förändring genom rättsväsendet och särskilt 

om frågor som rör minoritetsgruppers rättighetskamp. Ett exempel i svensk kontext men som 

ändå främst rör EU-nivå och inte rör minoriteters rättigheter utan arbetsrätt, är Daniel 

Bergvalls utredning om Lavalmålet. Denna berör ändå spänningen mellan politik och juridik 

och hur detta skapat nya kanaler i och med det svenska EU-inträdandet, särskilt för enskildas 

möjlighet att driva politiska frågor i t.ex. EG-domstolen. Författaren undersöker hur frågan 

hamnade i EG-domstolen, regeringens agerande och vilken roll dessa juridiska processer 

spelat i europeisk integration. Han använder judikaliseringen som huvudförklaring, den teori 

även jag kommer använda mig av.
48

 

 

Då min studie också berör påverkansarbete lyfter jag här utredningen Avkorporativisering och 

lobbyism – konturerna till en ny politisk modell. I den kan vi läsa att det verkar som 

korporativismen på något sätt har minskat i betydelse.
49

 Frågan kring vad som har kommit 

istället väcks, och besvaras med ett eventuellt mer konkurrensbetonat sätt att nå makthavarna, 

där också enskilda med rätt kontakter kan komma till tals.
50

 En tendens till en rad olika former 

för deltagande nämns, t.ex. enskilda medborgares möjlighet att agera på egen hand 

tillsammans med andra i organiserade former.
51

 Maktutredningen beskriver ”Ytterligare en 

möjlighet, fastän fortfarande tämligen ovanlig, är att organisationer eller företag ”tar lagen i 
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egna händer” i form av det som kallas direkta aktioner.”
52

 Utredningen pekar också på att det 

folkliga deltagandet minskar eller antagit en annan karaktär som mer punktinriktad, medan 

eliternas engagemang ökar.
53

 Detta skulle tyda på ett mer individcentrerat påverkanssätt, 

något jag tar med mig som inspiration till faktorer i min studie. 

 

I en nordamerikansk kontext där maktdelningen är stark har domstolarna stor politisk makt 

och individer och grupper kan utnyttja domstolarna och rättsväsendet. De kan användas för att 

testa tillämpning, tolkning och att föra upp nya frågor på dagordningen. Författaren Linda 

Hirshman menar i sin bok Seger–Gayrevolutionens triumf att USA:s homorörelse följer 

medborgarrättsrörelsen och kvinnorörelsen som en stor och snabbt växande rörelse. 

Hirschman menar att möjligheten till detta ligger i de liberala värderingar USA bygger på. En 

del i Hirschmans bok är beskrivningar av en del av de segrar som på sista tiden gått genom 

domstolsväsendet på HBTQ-området.
54

 Några förklaringar till att fallen kommit upp nämner 

inte Hirschman, men hon menar att när inte politikerna kan skydda grundläggande 

demokratiska rättigheter blir författningarna som tolkas av domstol den sista utvägen.
55

 I USA 

diskuteras också ”Rights talk” och har studerats av Mary Ann Glendon i “Rights Talk: The 

Impoverishment of Political Discourse”. Hon menar att diskursen kring mänskliga rättigheter 

förändrats och vikten av den ökat efter andra världskriget och blivit av en mer individuell 

liberaliserad karaktär. Efter att minoritetsgrupper fått vissa rättigheter och erkännande kan de 

kräva att dessa följs och att de har rätt att bli behandlad likvärdigt med alla andra 

medborgare.
56

 Även om det inte gäller en svensk kontext och USA:s politiska system skiljer 

sig från ett svenskt är ändå faktorerna intressanta som en inspiration till vad som kan vara 

avgörande faktorer i mitt fall. 

Min studie placerar sig i en svensk kontext kring den ökade judikaliseringen och HBTQ- 

rörelsens användning av rättsväsendet för att nå politisk förändring. 
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3. Metod 

3.1 Fallstudie  

Jag kommer att gå djupare in på ett fall i den här studien och det är avskaffandet av 

tvångssteriliseringarna. Den kvalitativa fallstudien lämpar sig väl när ett fenomen uppvisar 

komplex och specifik natur och syftar till att ge djupgående kunskaper om det som 

undersöks.
57

 Karaktäristiskt för fallstudien är fokuseringen på ett ofta aktuellt fenomen, som 

ofta är svårt att särskilja från fenomenets kontext.
58

 Jag behövde en djupgående förståelse för 

hur transpolitiska frågor drivs och särskilt för processen kring mitt fall, för att kunna nå svaret 

på mina frågeställningar och mitt syfte. Det finns ofta en stor komplexitet i frågor kring 

påverkansarbete som är styrt av det politiska system som råder och detta är något som är svårt 

att fånga upp med andra typer av designer. Designen lämpar sig också extra väl när fokus 

ligger på hur processer fungerar inom ramen för fallen som undersöks, vilket är tanken med 

min studie då jag ska titta på orsakerna till en processutformning till de olika 

påverkansstrategierna som används. 

 

Jag kommer i min studie att ha en induktiv ingång eftersom jag vill förstå vilka faktorer som 

gör att rättsväsendet kan och används för att nå politisk förändring, då detta inte varit någon 

tradition i Sverige. Därmed kommer jag att använda mig av judikaliseringen som ett löst 

ramverktyg för att ringa in och få förståelse för vad som gjort att rättsväsendet öppnats som 

väg för transrörelsen, och jag tänker mig att detta eventuellt kan generera en teori. Därför har 

jag ingen hypotes jag vill testa. Jag vill istället se om det går att finna komponenter som skulle 

kunna generera en teori om hur påverkansvägar kan se ut med judikaliseringens påverkan på 

samhället. 

3.2 Kvalitativa intervjuer 

Den kvalitativa metoden är mer tolkningsinriktad och interpretativistisk än en mer kvantitativ. 

Tyngden ligger alltså på att förstå den sociala verkligheten utifrån hur deltagarna i miljön 

tolkar denna verklighet,
59

 vilket är viktigt i min studie då jag vill prata med de drivande i 

processen kring avskaffandet av tvångssteriliseringarna. Den kvalitativa ansatsen intresserar 
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sig också för processer (skeende och mönster) över tid, för att se förändringar vilket är av 

intresse för mig då jag vill undersöka om det skett en förändring i hur transpolitiska frågor 

drivs.
60

 Eftersom tanken är att göra en intensiv och detaljerad granskning, vilket jag vill med 

min fallstudie, så passar kvalitativa intervjuer eller observationer bäst för att kunna se dessa 

fenomen.
61

 Jag kommer använda mig av djupintervjuer eftersom jag vill höra reflektioner från 

personerna som är inblandade i att driva transpolitiska frågor. Jag kommer därför att göra ett 

målstyrt urval av intervjupersoner för att kunna träffa de som är relevanta för min studie.  

 

I denna studie kommer semistrukturerade intervjuer användas. I den semistrukturerade 

intervjun används en intervjuguide, alltså frågorna är formulerade innan, liksom i den 

strukturerade intervjun, men intervjupersonen har stor frihet att utforma svaren på sitt eget sätt 

vilket jag ser som värdefullt i min studie. I den strukturerade intervjun måste frågeschemat 

följas och vara samma i alla intervjuer och svaren passas in i en redan förutbestämd svarsmall, 

något som skulle vara svårt i min studie där jag vill gå djupare för att förstå de val som 

gjorts.
62

 En helt ostrukturerad intervju liknar ett vanligt samtal där intervjuaren leder samtalet 

till att handla om vissa generella teman.
63

 Jag har ganska specifika teman och frågor jag vill 

beröra som skulle kunna missas med en helt ostrukturerad intervju och då passar istället den 

semistrukturerade intervjun bäst, men jag vill inte låsa fast svaren utan låta den intervjuade 

associera fritt. Jag har också möjlighet att gå ifrån min guide, för att koppla på intressanta 

saker som personen lyfter eller forma frågorna i stunden så de bättre passar ihop med svaren 

jag fått. Jag kommer inte ställa exakt samma frågor till de jag intervjuar utan kommer att ha 

en ganska individuell intervjuguide för var och en, men temana i frågorna kommer att vara de 

samma. Med den semistrukturerade intervjun har jag denna möjlighet eftersom svaren ska 

hjälpa mig att ringa in mitt problem inte att fånga in jämförbar information. Jag kommer 

motivera mitt val att använda lite olika intervjuguider till mina respondenter mer under 

avsnittet material, men det handlar främst om deras olika representation och perspektiv som 

skiljer sig så pass åt att de inte skulle kunna besvara exakt samma frågor. Detta har också med 

validiteten i min studie att göra då jag kommer att använda mina intervjuer som ett sätt att 

triangulera mitt område. Jag kommer intervjua personer som på olika sätt och från olika håll 

angriper mitt problemområde, något som jag kommer att utveckla under punkt fyra, material. 
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Vid intervjun av en person som varit målsägande i ett fall kommer jag extra beakta det 

forskningsetiska övervägandet om anonymitet, samt fråga denna person om den vill vara 

anonym. 

3.3 Alternativa metoder 

En alternativ metod skulle kunna vara en mer jämförande ansats. En jämförande studie 

handlar om att undersöka mönster, likheter och skillnader mellan olika fall. Detta skulle också 

ge möjlighet att tala om fenomenet i en större kontext och inte bara en engångsföreteelse. Jag 

nämner i min problemformulering flera fall men väljer sedan en fokusering på avskaffandet 

av tvångssteriliseringarna. Det hade varit intressant att titta närmare på alla dessa fall eller se 

om det går att hitta liknande tendenser inom andra minoritetsgruppers politiska kamp där 

rättsväsendet används för att nå förändring. I den jämförande ansatsen förutsätts en mer 

ingående förståelse för varje fall och den främsta anledningen till att jag väljer en mer 

begränsad fallstudie är av utrymmes- och tidsskäl. Min fallstudie kan öppna upp för att 

studera liknande fenomen vidare. 

 

Ett annat alternativ skulle kunna vara processpårning, där fokus ligger på att identifiera kedjan 

av händelser. Utfallet behöver vara känt för att kunna spåra processen bakåt. Här identifieras 

viktiga aktörer och försök till att rekonstruera överväganden i dess omständigheter. Då skulle 

fokuset ha legat mer på den process tvångssteriliseringarna gick igenom. Processpårningen är 

ofta positivistisk, men bygger på en icke-statistisk logik, vilket gör att fokus ligger mer på att 

värdera olika bevis och inte förstå en förändring. Jag vill dock mer öppet titta på mitt fall och 

förstå det i sin samhällskontext och bedömer därför att processpårning inte skulle vara helt 

passande för detta. Processpårning som metod är dessutom ofta mer deduktiv än induktiv. 

4. Teori  

4.1 Teori judikalisering 

Jag kommer att använda mig av judikalisering som teori i denna uppsats. Detta för att se om 

denna förändring av det politiska och rättsliga systemet i Sverige, alltså förändringen av 

gränsdragningen mellan politik och juridik, kan vara en del av förklaringen till antalet ökade 

rättsfall kring transpersoners rättigheter. Alltså om detta system öppnar upp för ett nytt sätt att 



 

 

bedriva påverkansprocesser. En alternativ teori hade kunnat vara ett teoretiskt ramverk baserat 

på hur policyförändring går till, t.ex. John W. Kingdons teori om ”Agenda setting” i Agendas, 

Alternatives, and Public Policies. Denna teori berör dock bara varför vissa frågor kommer 

upp på dagordningen och berör inte den juridiska dimensionen, vilken är centralt i mitt arbete. 

Detta gör att judikaliseringen passar bättre även om det ger en begränsning i förklaring till 

varför frågan kring avskaffandet av tvångssteriliseringarna kom upp på dagordningen just då. 

Judikaliserings-/juridifieringsprocessen innebär att flera viktiga politiska frågor avgörs av 

domstolar eller andra juridiska organ, istället för att som tidigare av centrala politiska organ 

som riksdag och regering.
64

 Detta har som konsekvens att politikerna inte längre har 

ensamrätt på viktiga politiska beslut. Någon större skillnad mellan begreppen 

judikalisering/juridifiering kan jag inte utröna utan verkar mest vara av språklig karaktär. 

Judikaliseringen rör inte bara Sverige utan är en internationell företeelse och kan ta sig olika 

uttryck men påverkar, både i avseende av rättsystemet och det politiska livet, det svenska 

samhället. Dock har debatten kring judikaliseringen inte varit så stor i Sverige. Johan 

Negelius skriver i SOU 1999:58 (demokratiutredning) Löser juridiken Demokratins problem? 

att det skulle kunna handla om domstolarnas ökade makt och att detta är ett ganska nytt och 

plötsligt fenomen och att den mediala uppmärksamheten varit låg.
65

 Han menar också att det 

länge funnits en tendens i debatten att rikta misstro mot alla typer av maktdelning, då 

framhävandet av folksuveräniteten står inskriven i grundlagens portalparagraf (RF 1:1) och 

judikaliseringen innebär onekligen ökat inslag av maktdelning. Först i och med EU-inträdet 

och EG-domstolens framväxt (europeisering) har det blivit legitimt att förespråka ett ökat 

utrymme för maktdelning.
66

 Vidare hävdar Negelius att ”Möjligen är det så att pendeln nu 

svänger tillbaka från renodlad parlamentarism, folksuveränitet och majoritetsstyre till 

maktdelning, lagprövning och domstolsmakt samt ökat skydd för individers och minoriteters 

rättigheter.”
67

 I USA har forskare till och med börjat tala om ”Rights talk” (juridiken som vår 

tids ideologi) dvs. att formulera politiska krav som individuella eller gruppbaserade rättigheter 

som kan drivas genom domstol. Inte alltför sällan betonas också de egalitära aspekterna av 

judikaliseringen, alltså dess vikt och hjälp för svaga individers och minoritetsgruppers 

intressen i ett mer mångkulturellt och individualiserat samhälle (liberala värderingar).
68

 En 
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orsak till judikaliseringen skulle kunna vara ett minskat förtroende för politiker och politiska 

organ hos medborgarna, och ett större förtroende för att rättsväsendet kan värna mer 

långsiktiga hållbarhetsvärden av grundläggande princip (som mänskliga rättigheter).
69

 

 

4.2 Sammanfattning av teoretiska huvudpunkter 

Judikalisering har inget klart definierat ramverk för hur det ska studeras. Därför behöver 

teorin en konkritisering och brytas ner i de två nyckelkomponenter jag finner centrala i 

judikaliseringsbeskrivningen ovan av Negelius, för att förstå dess kärna samt kunna omsätta 

den som praktiskt redskap, alltså ett led i operationaliseringen. Det kommer jag göra här.  

Europeisering: 

Europeisering betyder att fler och fler politikerområden faller under EU och EU-lag efter att 

nationella och europeiska intressen vävs samman och den nationella dagordningen flyter mot 

en gemensam europeisk. Den nationella politiken påverkas av den europeiska och EU:s 

framväxt ändrar förutsättningarna för politik och förvaltning där. Ambitionen är en tätare 

sammanslutning mellan de europiska folken. EU handlar inte bara om att stifta gemensamma 

lagar utan också om att följa dem vilket gör att det krävs någon typ av överstatlig 

domstolsmakt som kan säkra detta. Detta leder då till en maktdelningsförändring. Om ett 

område kan falla under den europeiska lagstiftningen går det att använda sig av denna 

maktdelningsförändring kopplad till Montesquieus skola. Denna förändrar gränsdragningen 

mellan politik och juridik och rättsväsendets roll, vilket också leder till att domar kan få 

policyförändrande konsekvenser. 

Liberalisering: 

Liberalismen står för individens fri- och rättigheter (t.ex. mänskliga rättigheter). Alla 

människor är olika, något som ska accepteras, men alla ska ha samma rättigheter. Människor 

ska ha frihet att göra vad de vill så länge det inte skadar någon annan eller inkräktar på någon 

annans frihet. Staten och samhället ska lägga sig i så lite som möjligt och mest skydda 

individernas grundläggande rättigheter. Detta gör i sin tur individualiseringen starkare. Om ett 

område i sin tur kan falla under mänskliga rättigheter gör det att det måste skapas ett starkare 

skydd för gruppen och som jag nämnde i avsnitt 2.3 har juristerna ett stort ansvar för att detta 

efterlevs.  
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Europeisering kan sägas vara hierarkiskt viktigare, för att visa på ökad judikalisering då denna 

öppnar upp för en ren konstitutionell möjlighet att driva frågor i rättsväsendet och nå 

förändring, samtidigt som europeiseringen kanske möjliggjorts av liberala värderingar. EU:s 

start handlade om en handelsunion för att minska risken för krig där sedan fri- och 

rättighetsperspektivet blivit allt viktigare. Liberaliseringen förklarar snarare varför områden 

som inte rör t.ex. handel utan snarare fri- och rättigheter samt upprätthållandet av dessa blivit 

centralare. Tillsammans kan dessa vara en grund till att förstå faktorer som gjort att 

rättsväsendets roll ökat och kan få lag- och praxisförändrande karaktär, något jag velat 

studera. Teorin kommer att användas som ett löst ramverk vilket har att göra med min 

induktiva ingång och ska mer förstås som ett inringande av ett samhällsfenomen. 

5. Material 

5.1 Intervjuer 

Mitt material består av intervjuer. Jag kommer, som tidigare nämnts, använda mina 

intervjupersoner som ett sätt att triangulera min studie. Jag har intervjuat Ulrika Westerlund 

från RFSL, ordförande från 2010 (vice ordförande 2007-2010), som kan representera 

perspektivet om transrörelsens påverkansstrategier från ett organisationsperspektiv över tid. 

Särskilt kring turerna som avskaffandet av tvångssteriliseringarna tog. Jag har också intervjuat 

den jurist, Kerstin Burman, som drivit flera av de fall som jag nämner i min 

problemformulering och som tog initiativet till att driva avskaffandet av 

tvångssteriliseringarna rättsligt. Hon har bidragit med förståelse för anledningar och 

möjligheter att driva processer rättsligt. Sist har jag intervjuat Jan-Olov Madeleine Ågren, 

målsägande i ett av fallen kring transpersoners rättigheter som gått genom domstol. Det är inte 

fallet kring avskaffande av tvångssteriliseringarna, vilket är synd, men det var inte möjligt. 

Ågren däremot drev det första rättsfall som jag nämnt i inledningen, vilket kan vara en 

intressant aspekt eftersom det är det första fallet, även om jag inte kommer gå in djupare på 

det vilket helt enkelt är en avgränsningsavvägning. Även om Ågren inte berör mitt 

huvudfokus kommer jag ändå att komma närmare förståelsen för den enskildes motiv att driva 

rättsfall. På så sätt kan jag ringa in mitt syfte kring påverkansstrategier vid avskaffandet av 

tvångssteriliseringarna, från organisationer som arbetat med transpolitiska frågor, en jurist och 

en privatperson.  



 

 

Det skulle t.ex. kunna tänkas att jag skulle kunnat intervjua fler representanter från flera 

transpolitiska organisationer, eller någon med ett bättre historiskt perspektiv. Anledningen till 

att bara intervjua Westerlund från RFSL är att det var då frågan kring transpersoner faktiskt 

tog fart, och att det är svårt att ringa in hela historien något som inte heller är nödvändigt då 

Westerlund kan svara i stora drag. Anledningen till jag bara har valt RFSL är att det är den 

största och äldsta organisationen som jobbar med HBTQ-frågor. De andra föreningarna är 

mycket mindre och har inte alls samma påverkansmöjlighet på samhället. RFSL har anställd 

personal och därmed kontinuitet och samarbetar även med de andra föreningarna. Att lyfta in 

politiker eller domstol skulle vara att gå för långt ifrån huvudfokus, även om intagandet av ett 

politikerfokus kunnat nyanserat förståelsen mer. Vi hade kunnat förstå avvägningarna som 

gjordes i beslutsfattandet tydligare. Bilden nu är speglad av inblandade i rörelsen som av 

förståeliga skäl inte tyckte politikerna tog sitt ansvar, utan att veta helt hur frågan hanterades 

politiskt.  

6. Resultat 

Mitt syfte i denna uppsats är att bringa förståelse för det ökade antalet rättsfall kring 

transpolitiska rättigheter på senare tid, där fokus ligger på transrörelsens påverkansstrategier i 

fallet kring avskaffandet av tvångssteriliseringarna, för att se om det skett en förändring i hur 

transpolitiska frågor drivs och faktorer som möjliggjort detta. Mina frågeställningar har rört 

sig kring hur påverkansstrategierna ser ut, anledningarna till att rättsväsendet använts och hur 

det är möjligt att använda rättsväsendet för att nå politisk förändring, samt konsekvenserna. 

 

6.1 Processen kring avskaffandet av tvångssteriliseringarna 

Jag kommer att börja med att presentera hur vägen för avskaffandet av tvångssteriliseringarna 

sett ut, detta också för att kunna besvara min första frågeställning. Ulrika Westerlund berättar 

att lobbandet för avskaffandet av tvångssteriliseringarna, och allmänt förbättra för personer 

som vill korrigera sitt kön, har pågått länge. Det blossade dock främst upp kring år 2000 när 

staten beviljade skadestånd till andra grupper vilkas tvångssteriliseringar upphörde på sent 

1970-tal. Då drogs tydliga kopplingar hos transpersoner som själva hade utsatts för 

tvångssteriliseringar, och en person inledde en process på egen hand för att kräva skadestånd, 

men fick avslag. Från 2002 har ett antal motioner lagts, men inte gått igenom och år 2007 



 

 

resulterade lobbyarbetet i att en SOU tillsattes som skulle utreda ”lagen om fastställande av 

könstillhörighet i vissa fall”. HBTQ-rörelsen ansåg att utredningen blivit väldigt dålig då den 

krävde det större ingreppet kastrering och rörelsen samlades för att försöka ena sin röst. 

Det blev inte heller något med utredningen från 2007. När Socialstyrelsen fick en ny 

generaldirektör 2008 uppvaktade RFSL honom som de brukar göra med nya 

myndighetschefer. RFSL och andra organisationer nämnde just transpersoners situation och 

påpekade att han borde titta närmare på t.ex. tvångssteriliseringarna, men även stryka 

diagnoser som fanns kvar t.ex. transvestism, vilket också gjordes 2009. Westerlund säger:  

”Och han var en väldigt, han är en väldigt engagerad person som var angelägen om att göra 

någonting tror jag, så han högg ju lite på det här och tillsatte då den här utredningen som de 

sedan presenterade 2010.”  

Hon menar också att utredningen var en bra utgångspunkt och gav något konkret att hänga 

upp påverkansarbetet på. RFSL bestämde sig också för att i huvudsak kommunicera att de 

stödde förslagen i utredningen. Westerlund menar att det ger tyngd åt utredningen om en 

intresseorganisation som RFSL står bakom den.  

Westerlund säger också att när hon tillträdde som förbundsordförande för RFSL år 2010 så 

pekade hon ut några områden som skulle prioriteras och det var bland annat transpersoners 

rättigheter och avskaffandet av tvångssteriliseringarna. Hon berättar också att det var väldigt 

svårt att få media att skriva om tvångssteriliseringarna av transpersoner överhuvudtaget, och 

särskilt på ett bra sätt. Hon menade att RFSL ville ha med sig medierna och fokuserade då på 

det värsta (tvångssteriliseringarna), även om det fanns andra problem med lagen, för att 

överhuvudtaget få upp frågan på den offentliga dagordningen. Westerlund säger:  

”Så det var ju också något vi konstaterade där våren 2010, att om vi ska lyckas med det här i 

någon större utsträckning så måste vi börja kommunicera det på ett väldigt lättbegripligt sätt 

och försöka få med oss journalister mer för politikerna uppfattade det här som en extremt 

perifierad fråga.”  

Hon upplevde också att politikerna inte vågade ta i frågan, så RFSL började väldigt ensidigt 

kommunicera ”ta bort tvångssteriliseringarna”. 

Under partiledardebatten på Stockholm Pride 2010 inför valet senare samma höst, tryckte 

RFSL på hårdare kring tvångssteriliseringarna och fick Fredrik Reinfeldt att ändra sig under 



 

 

debatten, efter att ha velat under veckan. Då var det bara Kristdemokraterna i Riksdagen som 

ville ha kvar steriliseringarna. Dock var det Kristdemokraterna som satt på den berörda 

myndigheten, Socialstyrelsen, vilket gjorde det till en utdragen process att få till stånd en 

förändring av lagen. Så det stod och stampade fram till januari 2012 då det läckte att 

tvångssteriliseringarna skulle plockas ur den proposition som skulle läggas av regeringen om 

”lagen om fastställande av könstillhörighet i vissa fall” och istället utreda frågan ännu en 

gång. En större, mer omfattande samhällsdebatt tog fart och RFSL satte in allt krut de hade 

och kampanjande, vilket sedan fick Kristdemokraterna att ändra sig i februari samma år. Efter 

det tog det ytterligare drygt ett år innan lagen avskaffades eftersom de ville göra en 

konsekvensutredning för andra lagar, vilken kom fram till att andra lagar kan tillämpas 

analogt, något Ulrika Westerlund och Kerstin Burman sagt redan tidigare. Westerlund säger: 

 ”[…] KD var motvilligt insläpade i det här baklänges så att säga, de ville såklart inte 

egentligen, men hade tvingats då av sina allianskollegor att gå med på att ta bort 

tvångssteriliseringarna. För till slut så hade det civila samhället lyckats baxa regeringen till 

den där punkten att det här skulle bli ett för stort prestigetapp helt enkelt, om de inte lyckades 

med det här.” 

Parallellt med RFSL:s politiska påverkansarbete bedrevs en parallell rättsprocess som juristen 

Kerstin Burman tillsammans med Diskrimineringsbyrån Uppsala var initiativtagare till och 

var med och drev. Burman kom i kontakt med frågan då hon drev Ågrens fall angående 

namnlagen. På så sätt kom hon i kontakt med flera transpersoner och fick reda på hur 

könstillhörighetslagen var utformad och tillämpades. Burman säger: 

”Jag hade ju inte funderat på de här frågorna så klart, men när jag fick höra det, det var väl 

2008 så det var ju liksom i kontakten med bekanta och individer det var inte genom någon 

lobbyism eller opinionsbildning, och det var ju helt bisarrt att detta pågick i Sverige. Det är 

så jag uppfattat att de flesta cis-personer
70

 har uppfattat det när man fått reda på vad det här 

verkligen innebär. Så när jag fick reda på det tittade jag närmare på det juridiskt och tänkte 

så här kan vi inte, i ett rättsamhälle som Sverige och om vi kallar oss en demokrati kan ju inte 

det här vara en ordning som vi faktiskt stödjer.”  

                                                      
70 Cis, från latin och betyder ungefär ”på samma sida” och syftar till personer som registrerats juridiskt 

som ett kön vid födseln utifrån genitaliernas utseende och sedan identifierar sig med och till viss del 

utrycker detta kön. Alltså motsatsen till transperson där någon av dessa delar kring kön inte är linjära.  



 

 

Burman kom fram till att det nog fanns juridiska förutsättningar för att driva ett sådant ärende 

och sökte då efter en person som ville driva det här fallet (i Sverige, som systemet ser ut 

måste en enskild individ som drabbats av lagstiftningen driva fallet). Burman upprättade en 

kontakt med RFSL och berättade att hon var intresserad av att hjälpa till med processen kring 

avskaffandet av tvångssteriliseringarna, och kom då i kontakt med det lobbyarbete som drevs 

i frågan. Tre personer visade intresse, varav en sedan faktiskt ville driva fallet. Som 

privatperson kan det vara en väldigt jobbig, utsatt och långdragen process.  

Westerlund säger att de kände till den juridiska processen som pågick parallellt med RFSL:s 

påverkansarbete, och att de samverkade mycket med varandra. Hon säger att: 

”Vi tänkte att vi kör vår grej med politiskt påverkansarbete och liksom övertyga någon slags 

opinion och få synlighet i media och övertala parti för parti, och de kör sin rättsliga process. 

Och ingen av oss tror ju, ingen här är opåverkad av den andra aktören om man säger så, 

utan domstolar är ju också påverkbara om man säger hur de kan tänka sig att resonera 

utifrån vad de läser om i tidningar och hur den politiska debatten låter liksom, det är klart att 

det spelar roll. Så vi konstaterade mest bara att jaha, ni har ett rättsfall som ni håller på med 

och vi kör vårt vanliga race och så höll vi kontakten.” 

Domen föll sedan den första januari 2013 och lagen avskaffades i praktiken även om lagen 

ändrades först den första juli 2013, varpå en skadeståndsprocess gentemot staten inleddes där 

ca 160 personer som blivit tvångssteriliserade visade intresse. 

Både Westerlund och Burman framhäver att de hellre hade sätt att lagen ändrats politiskt och 

inte genom domstol. Westerlund berättar att när hon och Burman samtalade med 

Socialstyrelsen sa de att de skulle få rätt i domstol, för det var de helt säkra på. Westerlund sa 

att: 

”Ni har möjlighet att hinna det, de hade hunnit det, men de valde att skita i det. Så jag och 

Kerstin hade ett gemensamt möte där vi sa att nu har ni sista chansen och vi rekommenderar 

er att göra så här så att det blir ett genomtänkt lagändringsförslag istället för att en domstol 

bara säger, stryk den här paragrafen.”  

För att sammanfatta bedrevs mer ”klassiskt påverkansarbete” från RFSL där det handlade om 

att ena rörelsen och satsa på transfrågor, skapa medial opinion, anordna demonstrationer och 

samtala med politiker och myndighetspersoner. Samtidigt påbörjades en juridisk process då 

Kerstin Burman såg möjligheten att driva denna process rättsligt, som sedan kom att få den 



 

 

lagändrande effekten. 

 

6.2 Ny påverkansprocess för transrörelsen? 

Här kommer jag att försöka reda ut om avskaffandet av tvångssteriliseringarna genom 

rättsväsendet var en medveten strategi och varför den i så fall användes, för att kunna besvara 

min andra frågeställning. 

Både Burman och Westerlund vill hävda att det är ett nytt sätt för HBTQ-rörelsen i Sverige att 

driva sina frågor, och att det är en medveten strategi. Båda två beskriver också att det är 

mycket vanligare i andra (västerländska) länder att driva rättsfall och dra strategiskt viktiga 

fall till europeisk nivå, och att HBTQ-rörelsen där använt sig av detta en längre tid. Det verkar 

finnas två anledningar till det. Dels oviljan från politikerna i HBTQ-frågor och dels politisk 

kultur. Westerlund beskriver det som en ny strategi för den samlade HBTQ-rörelsen i Sverige, 

att stora organisationer har börjat diversifiera sina sätt att arbeta på. Westerlund säger också 

att: 

”RFSL har utvecklat det här under min tid som ordförande och det är med mening så klart 

från min sida, att det här är också ett sätt man kan göra på om andra sätt inte funkar eller att 

man tänker att det här kanske går snabbare rent av.” 

Burman framhäver att hon absolut tror att det redan har blivit en ny strategi, dels för HBTQ-

rörelsen, men också andra organisationer som jobbar med minoritetsfrågor har delvis 

inspirerats av HBTQ-rörelsen. Hon säger: 

”Och sen HBTQ- rörelsen, där har man börjat arbeta med det här nu som en strategi där 

man tittar på vad har vår målgrupp för livsproblem och vilka av dem skulle man kunna rätta 

till genom juridiska processen.” 

Jan-Olov Madeleine Ågren menar att det i alla fall var ett nytt sätt när hens fall kring ändring 

av tillämpningspraxis av namnlagen drevs. Hen säger: 

 

”Ja då var det ju i alla fall ett nytt sätt, nu har det ju redan använts i några sammanhang 

[…]. Så nu är det ju inte så himla nytt längre […]”. 

 

Hen menar också att hens fall kan ha inspirerat: 



 

 

”Men i alla fall var det så att mitt fall visade att det gick att gå den vägen, att tiden på något 

sätt var mogen för att argumentera utifrån mänskliga rättigheter och privatliv och vad det var 

vi använde för argument, för att faktiskt ta upp det här med transpersoners rättigheter. Det 

ifrågasattes inte, inte av rättsapparaten i alla fall, på det sätt man skulle kunnat tro det skulle 

göra bara för några år sedan. Och när man sedan har vunnit ett fall så kan man ju tänka att 

det kanske går att vinna ytterligare fall, och det har ju visat sig att det gått.” 

 

Ågren nappade på ett utskick från RFSL om att bringa klarhet i namnlagen och få igenom 

möjligheten till ”könskonträra” namn. 10-15 personer skickade in sina namnändringar till 

Skatteverket, varav Ågren tillsammans med Burman överklagade när det förväntade nej-

beskedet kom. De fick sedan rätt i första instans, men Skatteverket överklagade till högsta 

svenska instans för att reda ut vad som gällde i dessa fall. Tidigare domar hade sagt andra 

saker och det stod inte någonstans i lagen utan det var en tolkning av Skatteverket. Så det var 

snarare ett initiativ från RFSL och Burman att göra den här typen av gemensam aktion och 

inte av Ågren. Ågren menar att när alternativet att driva ett rättsfall i hens fall dök upp så 

kändes det som den självklara vägen att gå, att det var på det sättet praxis skulle ändras. 

 

Burman beskriver också att i både namnlagsändringsfallet (vilket också Ågren bekräftar) och 

tvångssteriliseringsfallet så har personerna som drivit fallet, delvis gjort det för sin egen skull, 

men främst som aktivism i ett större perspektiv för att få en lagändring och hjälpa andra. Så 

det har varit deras strategi/verktyg för politisk påverkan även om Burman hjälpt dem mycket 

och gjort det möjligt. Ågren betonar vikten av att någon kan juridiken och juridisk 

argumentation, för att denna väg ska vara möjlig att ta. Westerlund och Ågren vill också 

betona att i vissa fall finns det inte heller någon annan metod än att driva frågorna den 

rättsliga vägen när det t.ex. handlar om myndighetstillämpning.  

Westerlund säger att Burman och hon har mycket kontakt och att Burman hjälper RFSL med 

olika rättsfall nu för tiden. Hon säger också att de testat att driva fall mot t.ex. Stockholms 

läns landsting och att de varit inblandade i fallen kring de två männen som fött barn. Detta 

som en metod att testa, när de försökt en längre tid med lobbyarbete, men inte kommit 

någonstans politiskt. 

En fråga som en kan ställa sig är varför det sågs som ett potentiellt brott just nu när 

tvångssteriliseringarna pågått så länge och där svarar Burman att: 



 

 

”Alltså i Sverige har vi inte en tradition att driva den här typen av strategiska rättsprocesser, 

det är något som kommit relativt nyligen. Så man har nog sett det mer som, man har nog 

tänkt, de som uppmärksammat det tidigare att ja det är fel liksom, det har nog många tänkt 

såklart, men det ligger på politikernas bord att ändra.” 

Både Burman och Westerlund talar om att rättsväsendet är en väg att ta när den politiska 

vägen inte fungerar, när något gehör inte ges, att det helt enkelt kan gå snabbare ibland. Det 

kan också i princip vara den enda vägen i ett fall där ett beslut redan slagit mot en person. 

Både Burman och Westerholm uppvisar dock ilska och irritation över att frågorna med fokus 

på tvångssteriliseringarna inte fått gehör politiskt, samtidigt som de visar mått av förståelse. 

Westerholm säger exempelvis att: 

”Så jag är frustrerad över att politikerna, var, var så, vet inte vad jag ska säga, fega eller 

liksom att de tyckte att det här inte spelar någon roll.” 

Vidare säger hon också att: 

”Och det är ju ingen slump tänker jag att många rättigheter kring transpersoner har kommit 

genom domstolsutslag. Det är väl för att många politiker upplever det här som perifert, mer 

svårbegripligt mer något de tänker att de inte behöver sätta sig in i och ta i och då blir det på 

det här sättet.” 

Westerholm säger också att dialogen och intresset från politikerna inte har funnits i någon 

större utsträckning vilket gör det svårt att driva och få gehör för dessa frågor. Hon berättar 

också att sättet att driva rättsfall ibland kan vara något som får politikerna att låta bli att ta i 

frågan. Detta exemplifieras med skadeståndsprocessen som nu pausats för att försöka driva 

igenom den politiskt istället med den nya regeringen.  

”Då är det så att nu inleder vi inte en rättsprocess för att vi har sett att vissa politiker säger, 

nämen jag tänker inte ta i det här vi får se vad den rättsliga processen visar. Vi har ju inget 

egenintresse att processa i domstol liksom, verkligen inte att processa i tingsrätten och så 

vidare, för då kan det bli väldigt dyrt för oss om vi förlorar, så att då har vi en mängd olika 

skäl att inte göra det. Sen tycker väldigt många personer inklusive Kerstin som inte heller vill 

processa för sakens skull.”  

Sammanfattningsvis kan det konstateras att metoden att driva transpolitiska rättigheter genom 

rättsväsendet vuxit till att blivit en medveten strategi för den samlade HBTQ-rörelsen, att 



 

 

denna juridiska väg gick att använda när den politiska vägen inte fungerat. Några rättsfall är 

också konsekvenser av att ingen ordentlig utredning gjordes i och med avskaffandet av 

tvångssteriliseringarna, vilket ledde till ologiskheter i exempelvis tillämpningen. Dock finns 

en önskan hos mina respondenter att förändringarna hellre ska komma från politiskt håll. 

 

6.3 Förutsättningar och konsekvenser 

Här kommer min tredje frågeställning att behandlas kring förutsättningar som möjliggjort 

användandet av den rättsliga vägen och vad detta kan få för konsekvenser, vilket jag dock 

redan varit inne på när skadeståndsprocessen behandlades.  

Westerlund beskriver att en anledning till att många transpolitiska rättigheter gått genom 

domstolen är att Diskrimineringsbyrån Uppsala varit progressiva i dessa frågor och att Kerstin 

Burman varit engagerad, vilket även Ågren bekräftar. Detta även om Burma själv beskriver 

det som att hon bara lånar ut sin yrkeskunskap eftersom hon kan det ”juridiska”. Westerlund 

säger: 

”Alltså, ja. Det, saker är ju lite mer tyvärr personbundna än man faktiskt tror tänker jag 

också. Jag tänker att Kerstin är en engagerad jurist som vill testa och se hur man kan 

använda juridiken för att uppnå rättigheter och hon ville göra det här, med 

tvångssteriliseringsfallet t.ex. och det här med namnlagen. Så det är nästan hon som har 

möjliggjort det här kan man ju nästan säga så och synliggjort och letat upp en person till ett 

fall.”  

En annan viktig förutsättning är RFSL:s satsning på transfrågor och den ökade synligheten av 

transpersoner och tranaktivister. Eftersom Kristdemokraterna suttit i regeringen och i 

Socialstyrelsen har HBTQ-frågorna varit tungrodda de senaste åtta åren under Westerlunds 

tid, då Kristdemokraterna varit motståndare till de flesta förslag från RFSL.  

Burman pekar också på ytterligare en förutsättning när hon säger:  

”Att det inte varit en tradition att man åsidosätter lagstiftningen på det här sättet och det har 

ju hänt i några ärenden tidigare och numera händer det faktiskt relativt ofta”.  

Anledningar till detta beskriver hon som större inflytande av Europarätt och att 

Europakonventionen antagits som lag i Sverige, vilket varit ett jättebra verktyg i den här typen 

av fall som rör transpersoners rättigheter. Burman säger också att svensk grundlag har ändrats 

på 2010-talet som gör det enklare att åsidosätta lagar som strider mot andra lagar och 



 

 

rättigheter. Tidigare och även till viss del idag, har Sverige inte haft ett rättssystem som 

uppmuntrar till att driva juridiska processer. Burman menar till exempel att jurister inte bara 

kan peka på att en lag strider mot en annan, vilket är lättare i andra länder med 

konstitutionsdomstol. 

Både Burman och Westerlund ställer sig också ambivalenta i sin inställning till att driva 

rättsprocesser. Westerlund säger t.ex.: 

” […] och vi är ganska eniga i att det inte är optimalt att lagar förändras genom 

domstolsutslag hela tiden för det leder ju till att ingen har tagit något övergripande grepp på 

det hela. Så det blir lite som ett lapptäcke där man tar bort den här grejen, men i övrigt 

kvarstår lagtexten som den var innan.”  

Burman är inne på ett liknande spår och säger: 

”Jag tänker att om det går snabbare via en domstolsprocess så är min personliga uppfattning 

att då har demokratin misslyckats på ett sätt. Tvångssteriliseringsmålet och även andra mål 

jag drivit tänker jag verkligen är ett symptom på en dålig demokrati, för det handlar om så 

grundläggande frågor självidentifiering och personlig integritet och självbestämmande och 

att inte lagstiftaren går före där och upprätthåller de värdena utan att de måste ske genom 

domstol, för mig är det symptom på en dålig demokrati. Jag tycker inte att det är 

rättsväsendets roll att driva den här typen av frågor framåt. Det låter ju motsägelsefullt, 

däremot är jag ju glad att vi har ett rättsystem som faktiskt funkar att använda på det här 

sättet när lagstiftaren inte tar sin roll här.” 

Burman diskuterar också domstolens roll och säger att: 

”Domstolens roll kan ju vara att upprätthålla lagstiftning eller så kan domstolens roll vara 

att fylla ut luckor i lagstiftning, och där finns två olika skolor, alltså inom juristvärlden och 

domstolsvärlden. Men jag skulle säga att överinstanserna nu, de har vi sett på andra domar 

som kommit nu också snarare då har valt att gå den här vägen, där det finns luckor i 

lagstiftningen väljer man att fylla ut helt enkelt utifrån de förutsättningar man har. Och det 

kan ju bli problematiska konsekvenser som t.ex. med tvångssteriliseringsmålet. Det har ju 

uppstått väldigt många nya luckor på grund av det här, pågrund av att lagstiftaren inte gjorde 

sitt jobb ordentligt och utredde vilka följdändringar i annan lagstiftning som behövdes göras 

och så vidare.” 

Westerlund beskriver det som att lagen blir som ett ”lapptäcke” när ingen tar ett 

helhetsgrepp, vilket gör att det uppstår en massa följdkonsekvenser som kunde ha korrigerats 



 

 

direkt exempelvis hur föräldrar registreras av Skatteverket. Burman ser det också som 

problematiskt när domare får sådan stor lagstiftande roll eftersom de inte är folkvalda och kan 

bytas ut om en inte gillar deras ideologi. 

Sammanfattningsvis verkar det vara två större faktorer som ligger bakom att flera 

transpolitiska frågor drivits genom rättsväsendet. Dels att det var en person som var juridiskt 

kunnig och utnyttjade det och dels förändringar inom svensk politik och inom rättsväsendet. 

Konsekvenserna för berörda personer kan vara ologiska lagar och lagtillämpningar, och 

konsekvenserna för det svenska samhället är att domarna får en större politisk roll och makt. 

7. Analys 

Här kommer jag att applicera mitt analytiska verktyg på mitt resultat för att djupare kunna 

bidra till förståelsen för varför rättsväsendet har använts av HBTQ-rörelsen, och vad som 

möjliggjort detta. Detta för att kunna besvara mitt syfte att bringa förståelse för det ökade 

antalet rättsfall kring transpolitiska rättigheter och vad som möjliggjort denna väg. 

Mitt analytiska redskap består av två nyckeldelar (europeisering och liberalisering) som är en 

operationalisering av judikaliseringen som beskrivs djupare under 4.1-4.2.  

 

7.1 Europeisering, möjligheten öppnar sig 

Europeisering handlar kort om att den svenska och europeiska dagordningen närmat sig 

varandra och att fler områden faller under EU. EU både stiftar och upprätthåller lagen. Faller 

ett område under europeisk lagstiftning är det ett steg mot att kunna använda rättsväsendet. 

Som Burman beskriver har Europarätten och Europakonventionen (skydd av mänskliga 

rättigheter) och influering av dessa varit viktiga för möjligheten att kunna driva den här typen 

av fall rättsligt. Domen som avskaffade tvångssteriliseringarna hänvisade just till 

Europakonventionen. Nu behövde inte fallet dras till europeisk nivå, men den möjligheten 

hade funnits och på så sätt skulle det kunna sägas att Sverige har numera något som liknar en 

konstitutionsdomstol. Det har också gjorts förändringar i svensk lagstiftning som för Sverige 

närmare maktdelningsskolan och gör det lättare att ställa lagar mot varandra. På så sätt har en 

möjlighet öppnats för att kunna driva dessa frågor rent systemmässigt. 



 

 

Ågren nämner att rättsväsendet är moget för att resonera kring transpersoners rättigheter som 

mänskliga rättigheter. Detta skulle kunna kopplas till dels domstolarnas ökade möjlighet att ta 

sig an mänskliga rättighetsfrågor från influenser av EU-rätt, men också en större synlighet av 

transpersoner som både Ågren och Westerlund beskriver. HBTQ-rörelsen har ett flertalet 

internationella samarbeten och där är det vanligare att HBTQ-organisationer driver fall i 

domstolen, något Westerlund beskriver. På europeisk nivå har dessa frågor fått visst gehör i 

EU, och europeiska HBTQ-rörelsen gör avvägningar och för diskussioner om vilka fall som 

skulle vara strategiskt viktiga att ta upp. Detta skulle kunna ses som en inspiration för HBTQ-

rörelsen i Sverige att använda liknande metoder. Det skulle kunna förklaras som att det rent 

idémässigt öppnat upp för att driva frågor på det här sättet. Alla mina respondenter säger 

också att det är en medveten strategi från den svenska HBTQ-rörelsen, som främst nog ska 

tolkas som ett diversifierat sätt att arbeta, som växt fram och utvecklas av Burman och 

Westerlund de senaste åren. Användningen av domstolsväsendet i just transfrågor verkar bero 

på att det från politiskt håll setts som svåra och perifera frågor, som gjort att intresset att ta i 

dessa frågor inte varit så starkt från politiskt håll. Burman är lite inne på att det är möjligt att 

politikerna tycker dessa frågor är för knepiga att hantera. Frågor kring mänskliga rättigheter 

för minoritetsgrupper eller andra sexualpolitiska frågor skulle kunna skapa moralpanik, och 

dessa frågor rör sådant som kan tolkas som privata frågor, vilket politiken haft en tradition av 

att inte blanda sig i allt för mycket. Då menar Burman att det kan vara lättare att låta 

rättsväsendet lösa dessa frågor utifrån generell lagstiftning om mänskliga rättigheter, där 

domstolens roll blir att täcka luckor i lagstiftningen.   

För att sedan kunna lägga ihop dessa två delar, systemmässigt och idémässigt måste någon 

inse att det skett en förskjutning i vår förståelse för gränsen mellan politik och juridik. Kerstin 

Burman beskrivs som en nyckelperson i att denna möjlighet upptäcktes. I svensk politik har 

det varit tradition att driva lobbyarbete mot politikerna och att de också varit relativt lyhörda. 

Men när det dök upp en tanke om att ett eventuellt brott begåtts kunde denna föreställning om 

gränsen mellan politik och juridik identifieras. Denna öppning var ganska ny då Sverige antog 

Europakonventionen som lag 1995. Att en förändring genom den politiska vägen inte verkade 

vara möjlig, spelade också in. 

En viktig aspekt som Westerlund beskriver är vikten av att samtidigt driva en mer klassisk 

påverkansprocess, eftersom det kan ha avgörande för hur domstolen ska tolka vissa 

förfarande. Det var nämligen inte självklart att det skulle tolkas som tvångssteriliseringar. 



 

 

Poängteras ska också att det låg ett förslag när domen kom, så rättsväsendet och politiken var 

på väg mot samma håll.  

Det kan tolkas som att namnlagsfallet, där en gemensam namnändringsaktion organiserades 

på initiativ av RFSL och Burman, inspirerat till att driva tvångssteriliseringarna denna väg. 

Tvångssteriliseringarna har sedan i sin tur inspirerat andra fall när det uppdagats att 

rättsväsendet är en väg att ta. En av konsekvenserna blir också att fler rättsfall kommer till 

stånd inom området, i och med att det uppstod problem baserade på att tvångssteriliseringarna 

togs bort. Det gör också att luckorna som uppstår måste tolkas av domstol om ingen politisk 

lösning ges, och då får generella lagar kring mänskliga rättigheter användas. 

 

7.2 Liberalisering, transfrågor - mänskliga rättigheter 

Liberalismen står kort för individens fri- och rättigheter. Skyddandet av dessa rättigheter är 

centralt. Inkluderas en grupps rättigheter under mänskliga rättigheter kan dessa lagar kring 

mänskliga rättigheter användas av rättsväsendet. 

Avskaffandet av tvångssteriliseringarna skulle kunna förstås som en konsekvens av HBTQ-

kampens historia i Sverige. HBTQ-rörelsen är sprungen ur identitetspolitiken. Identitetspolitik 

handlar om att personers politiska ideologi gestaltas utifrån den egna identiteten som 

organiseras i ganska löst sammanhållna grupper. Med en satsning från RFSL i transpolitiska 

frågor kan dessa samlas till en stark gemensam röst. Det faller sig också naturligt, när 

rättigheterna för HBTQ-gruppen utvidgades och starkare skydd mot diskriminering och fler 

rättigheter (främst dock för H- och B- gruppen) kom tillstånd under 1980-2000- talet, att 

också utnyttja det rättsliga skyddet. För helt plötsligt finns en grupp som skyddas genom lag 

och då blir synligheten också lättare eftersom gruppen vågar synas i offentligheten, något som 

Westerlund och Ågren beskriver. Idag har vi också personer som är uppvuxna med det här 

”skyddsnätet”, som ser det som självklart att ha samma rättigheter som alla andra och där 

möjligheten att skaffa barn ses som en självklarhet. Som jag också nämner i min beskrivning 

av den svenska HBTQ-rörelsen, så rör sig dagens rörelse inom den epok som kallas den 

queera. Där vill personer träda fram utifrån sina identiteter och inte anpassa sig efter normen 

utan ifrågasätta normer kring kön och sexualitet, där den enskildes vilja står i fokus snarare än 

normen kring hur kroppar ska se ut. Detta har också präglat RFSL och aktiva inom rörelsen, 

vilket också Burman varit som medlem i RFSL. Det ökade rättsliga skyddet kan kopplas till 

liberalismens skydd för var och en.  



 

 

 

Ytterligare en aspekt som kan kopplas till liberalismens skydd för fri- och rättigheter är 

RFSL:s kommunikation om tvångssteriliseringar, som Westerlund beskriver som en medveten 

satsning för synliggörande. Kopplingen till att det handlade om ett tvång som staten utövade 

på individer, något som är förbjudet i Regeringsformen och Europakonventionen, gjorde att 

framgång kunde nås i denna fråga. Kopplingen var inte helt accepterad först, då många 

menade att det var frivilligt och inte tvång. Kunde det kopplas till ett brott som begåtts, kunde 

det gå domstolsvägen för att skydda individer och utsatta grupper. Hela liberaliseringen skulle 

kunna läggas under den redan tidigare nämnda idémässiga vägen. En annan aspekt är hur 

transpersoner betraktas i samhället, och på det sätt som gruppen själv vågar synas och kräva 

sina mänskliga rättigheter.  

 

Visst är det enskilda individer som driver rättsfallen (för så ser systemet ut) och flera enskilda 

individer verkar ha tagit initiativ, men det verkar ändå finnas ett samspel mellan traditionellt 

påverkansarbete, lobbyorganisationers arbete och rättsfallen. De som driver fallen verkar 

också göra det för fleras vinning snarare än enbart sin egen, även om de har ett starkt 

personligt intresse i frågan. Att driva rättsfall på det här sättet verkar bli vanligare enligt 

Burman, men samtidigt är det dyrt och alla har inte råd med det. Samtidigt kan vara svårt för 

de enskilda individerna på olika sätt som driver fallen. Även om det finns en önskan hos mina 

respondenter att politikerna hellre ska ta tag i dessa frågor än att de avgörs via rättsväsendet, 

betonar de att det är viktigt att rättsväsendet fungerar i dessa lägen för att skydda enskilda 

individer och grupper vilket går att koppla till liberaliseringen. 

 

7.3 Påverkansväg 

Europeiseringen som gjort att mänskliga rättigheter fått ett starkare skydd och liberaliseringen 

som möjliggjort transrörelsens användande av mänskliga rättigheter på detta sätt för denna 

grupp. Det vill säga att den ökade judikaliseringen verkar ha öppnat upp för möjligheten att 

driva transfrågor den rättsliga vägen, genom att det systemmässiga och idémässiga 

sammanfallit. Dock går det inte att frånkoppla vikten av enskilda individer som med sin 

juridiska kunskap gjort denna väg möjlig. Här kommer jag att visa en enkel modell som visar 

hur denna påverkansstrategi kan förstås och användas, men först en påminnelse om Sveriges 

politiska system. Makten utgår från folket som röstar i allmänna val till riksdagen som sedan 

utser regering. Riksdagen stiftar lagar som regeringen tar initiativ till och verkställer. 



 

 

Myndigheterna ska praktiskt genomföra besluten och domstolarna ska säkra trygghet för 

individen och är dömande makt. Traditionellt sker intresseorganisationers påverkansarbete 

mot riksdag, regering och myndigheter t.ex. kan de fungera som remissinstanser. En av 

påverkansstrategierna som används vid avskaffande av tvångssteriliseringarna, den som 

faktiskt ändrade lagen, gick direkt via domstolen. Den vägen kan användas om vissa faktorer 

finns som jag valt att kalla system- och idémässiga. 

 

Väg A i modellen nedan visar ett mer traditionellt påverkansarbete gentemot politiker. Det 

påverkansarbete RFSL bedrev och som kan ses som en ganska traditionell väg i svensk 

politik. Väg B visar en potentiell väg som går att använda om det misstänks att ett brott har 

begåtts. Det är här judikaliseringens förutsättningar spelar in för att denna väg ska kunna 

användas och få en lag- eller praxisförändrande karaktär, men vägen måste också identifieras. 

Att de korsar varandra visar på beroendet som verkar finnas kring att även om väg B används, 

behövs att lobbyarbete bedrivs för att skapa allmän opinion som påverkar hur frågorna kan 

resoneras. Vägen B ska nog ses snarare som en kompletterande väg, än en enskild väg, även 

om det är svårt att säga eftersom det är ett relativt nytt fenomen. Modellen är också bara 

baserat på det fall jag undersökt. 

 

 

  



 

 

8. Slutsatser 

Mitt syfte i den här uppsatsen har varit att bidra till att bringa förståelse för det ökade antalet 

rättsfall kring transpolitiska rättigheter på senare tid och vad som möjliggjort denna väg. 

Fokus har legat på påverkansstrategier för avskaffandet av tvångssteriliseringarna. En central 

del har också varit att undersöka vad som gjort denna påverkansväg möjlig där jag använt 

judikaliseringen som analysverktyg. Jag kom fram till att det dels krävs förutsättningar rent 

tekniskt systemmässigt för att kunna driva frågorna den rättsliga vägen, alltså att det finns 

konstitutionella förutsättningar. Dels behövs också en förståelse och en identifiering av att 

denna väg kan användas och också att någon är kunnig att driva frågorna juridiskt, alltså en 

idémässig förutsättning. 

I fallet kring avskaffandet av tvångssteriliseringarna krävdes alltså en satsning från RFSL i 

denna fråga, ett arbete för att få medial uppmärksamhet som gjorde civilsamhället införstådda, 

vilket gjorde att frågan kom upp på dagordningen och politikerna var tvungna att ta i frågan 

för att inte tappa prestige. Domstolen avskaffade lagen, en väg att ta när den politiska inte 

fungerar, alltså ett komplement.  

Det är en ny väg för HBTQ-rörelsen att driva sina frågor, men Westerlund framhäver att det 

är en utveckling av sina påverkansmetoder, inte en ersättning. Vägen användes och har sedan 

används när det inte gått framåt på det politiska hållet, rättsväsendet kan helt enkelt gå 

snabbare ibland. Mina intervjupersoner har framhävt att det inte bara är positiva konsekvenser 

att avskaffandet gick genom rättsväsendet då ingen tar ett helhetsgrepp och domstolen därmed 

får en roll att fylla luckor i lagen. Domstolarna får på så sätt stor makt vilket skulle kunna 

betraktas som problematiskt då de inte folkvalda och inte kan ansvarsutkrävas. Det handlar 

också om en tolkning som ska göras av domstolarna, som också skulle kunna leda till en 

backlash i HBTQ-frågor och andra sexualpolitiska frågor beroende på hur de tolkas. Domarna 

går inte heller att byta ut om de inte gör som medborgarna vill. Samtidigt framhäver mina 

intervjupersoner också att det är väldigt bra att domstolsväsendet fungerar när det inte går att 

förändra på andra sätt. Att ta frågorna domstolsvägen kan också göra att politikerna inte vill ta 

sig an frågorna eftersom de är obekväma och kan skapa stor debatt, då kan det vara enklare 

för politikerna att låta domstolen avgöra. Detta är något som mina respondenter helst inte vill 

se, eftersom det inte tas något helhetsansvar då. 



 

 

Att använda domstolen var alltså en medveten påverkansstrategi i avskaffandet av 

tvångssteriliseringarna och det verkar som om det kommer vara en fortsatt strategi för HBTQ-

rörelsen när det behövs. Frågan är om det kommer att bli en växande påverkansstrategi och 

om ”Rights talk” blir starkare även i Sverige? Är det en metod som passar dagens 

engagemang för att driva påverkansarbete, som verkar vara mer punktinriktat. Samt kommer 

det ske en anpassning av det svenska politiska och rättsliga systemet efter detta? 
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