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Abstract 
 
I denna studie analyseras sambandet mellan Judith Butlers teori om heteronormen som            
hegemonisk diskurs och den svenska politiska debatten om steriliseringskravet i          
könstillhörighetslagen. Mina frågeställningar i studien är:  
Vilka argument framträder i materialet för tvångssterilisering som villkor för könskorrigerande           
kirurgi?  
Hur kan denna praktik förstås utifrån Butlers teoretiska ansats?  
Analysen sker genom dels en pro et contra analys av de tre huvudargumenten för              
steriliseringskravet som jag har funnit efter en genomgång av alla motioner, skrivelser, statliga             
utredningar och den politiska debatten på ämnet steriliseringskravet av transpersoner. Samt en            
diskursanalys med syftet att förstå steriliseringskravet med hjälp av Judith Butlers teori om             
heteronormativitet.  
Analysen visar att enligt Butlers teori om heteronormativitet som en hegemonisk diskurs så             
förklaras avvikare av heteronormen som overkliga och inte fullt mänskliga och därför kan brott              
och övergrepp, så som sterilisering, begås mot dessa individer utan att övriga medborgare             
reagerar nämnvärt. 
 
Nyckelord: Transsexualitet, Heteronormativitet, Sterilisering, Könskorrigering,     
Könstillhörighetslagen, Queer 
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1. INLEDNING 
 
Hur kan man förstå hur ett liberalt och demokratiskt land som Sverige krävde att transpersoner               
steriliserade sig för att få byta kön fram till 2013? Det är jag intresserad av att ta reda på i denna                     
undersökning. År 1975 upphörde steriliseringen av svenska medborgare som gjordes av           
rasbiologiska, sociala eller medicinska skäl eftersom det ansågs som omoraliskt. I slutet av             
90-talet beslutades det att de personer som blivit steriliserade mellan 1935 och 1975 hade rätt till                
skadestånd av staten.  
 
Det skrivs följande i den statliga utredningen Steriliseringsfrågor i Sverige 1935-1975:  
 

Fram till år 1976 steriliserades ett stort antal människor i vårt land med stöd av då                
gällande steriliseringslagstiftning. Lagarnas utformning och hur de kom att tillämpas          
i praktiken präglades bl.a. av ett rashygieniskt synsätt och en tro på folkrening som              
var förhärskande bland många beslutsfattare, forskare och läkare under första          
hälften av 1900-talet i Sverige, liksom i andra länder. Många av dem som             
steriliserades blev offer för detta synsätt. Sedan länge är detta något som det svenska              
samhället starkt tar avstånd från. (---) Det är angeläget att de som under denna tid               
blivit steriliserade mot sin vilja eller på någon annans initiativ får en gottgörelse             
trots att det inte finns någon formell skyldighet för staten att betala ersättning.  

 
Att man förstod vidden av det övergrepp som tvångssterilisering innebar råder det enligt detta              
citat inget tvivel om. I utredningen går det att läsa att sterilisering i utbyte mot vård, bidrag eller                  
frihet strider mot de mänskliga rättigheterna. Trots att det betalades ut skadestånd till de personer               
som tvångssteriliserats innan år 1975 så fortsatte samtidigt staten att sterilisera transpersoner i             
flera decennier. Detta trots påtryckningar från Europeiska Unionen som hävdade att Sverige bröt             
mot flera av artiklarna i Konventionen för mänskliga rättigheter i och med steriliseringskravet i              
könstillhörighetslagen. 
 
Det finns många länder i världen som politiskt och religiöst är öppet emot HBTQ-personers              
rättigheter och detta påverkar naturligtvis säkerheten och livskvaliteten för HBTQ-personer i           
dessa länder. I Sverige fanns det dock ingen religiös eller politisk öppen åsikt under den tiden då                 
steriliseringskravet var gällande som var direkt fientlig mot HBTQ personer. Tvärtom. Sverige            
var först i världen med att, om än med restriktioner, erbjuda sina medborgare könskorrigerande              
operationer och möjligheten att juridiskt ändra sitt kön. På många sätt är Sverige en förebild när                
det kommer till HBTQ-personers rättigheter och lika värde. Trots det togs inte            
steriliseringskravet bort förrän år 2013.  
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2. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR  
 
I denna studie kommer jag att studera sambandet mellan Judith Butlers förståelse av             
heteronormen som hegemonisk diskurs och svenska statens krav på sterilisering vid           
könskorrigerande kirurgi fram till år 2013.  
Mina frågeställningar är: 
Vilka argument framträder i den politiska debatten för steriliseringskravet som villkor för            
könskorrigerande kirurgi?  
Hur kan dessa argument förstås utifrån Butlers teoretiska ansats?  
Analysen sker i två steg. Steg ett är en analys av de politiska argumenten för sterilisering som                 
fördes fram i den politiska debatten om steriliseringskravet och steg två är en diskursanalys av de                
politiska argumenten som framkommit med hjälp av diskursen heteronormativitet enligt Butlers           
teori.  
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3. METODER 
 
I denna studie använder jag mig av följande metoder. 

1. Argumentationsanalys.  
2. Diskursanalys där jag tittade på vilken roll den heteronormativa diskursen spelar i            

steriliseringsdebatten. 
 
3.1 Argumentationsanalys  
 
Jag valde argumentationsanalys i arbetet med analysen av den politiska debatten för att kunna              
strukturera upp och få en tydlig översikt över de argument som användes för och emot               
steriliseringskravet. I min analys har argumentationsanalysen ett deskriptivt syfte där          
argumentationen rekonstrueras för att man ska kunna hitta argumentationen i en text. Jag             
använder mig av text och framföranden som framförts i syfte att just argumentera men även i                
dessa fall är det nödvändigt att rekonstruera texter för att tydligt förstå argumentationen             
(Bergström Borus 2012:93).  
 
I argumentationsanalysen intresserar man sig för textens mening och dess försök att knyta an till               
mottagarens intellekt. Föregångsideéer till argumentationsanalysen går att finna i Aristoteles          
klassiska analys av argument genom begreppen logos, ethos och pathos. Logos knyter an till              
argumentationsanalys genom att den appellerar till mottagarens intellekt och förmåga att dra            
rationella slutsater. Argumentationsanalysen bör vara neutral och saklig utan värdeladdade          
begrepp (Bergström Borus 2012:92). 
 
Det finns olika inriktningar inom argumentationsanalysen men i denna undersökning kommer           
jag att använda mig av pro et contra metoden, direkt översatt till för och emot metoden. Denna                 
metod ses som en bas för att ta reda på en argumentations beviskraft. I pro et contra metoden går                   
analysen ut på att hitta en eller flera tes(er) och att hitta de argument som framförs för eller emot                   
tesen och sedan relatera för och emot argumenten till varandra. Det första steget för att analysera                
argumentationen i en text är att finna tesen. Tesen är det som textens avsändare argumenterar för                
eller emot. Tesen kan vara normativ dvs hävda en värdering, preskriptiv och uppmana till en               
handling eller faktuell, en neutral icke-värderande tes. En tes kan också vara faktuell, det innebär               
en icke värderande text som bara ger information utan att den uttrycker en åsikt eller ståndpunkt                
(Bergström Borus 2012:95) 
 
En pro et contra argumentation består av en tes och ett eller flera argument. Ett argument är ett                  
påstående som ska undergräva eller stödja tesen, eller ett annat argument. Inom pro et contra               
argumentationsanalysen betecknas argument direkt för tesen med beteckningen P. De argument           
som är avsedda för att försvaga tesen eller ett pro argument kallas contra-argument och detta               
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betecknas med C. Det finns även argument som inte är avsedda att undergräva eller stödja texten                
direkt utan de har som avsikt att stödja eller undergräva ett annat argument. Argument som               
relaterar direkt till tesen kallas argument av första ordningen P1 eller C1 och argument som               
relaterar till ett argument av första ordningen kallas för argument av andra ordningen P2P1 eller               
C2P1. 
Om man har ytterligare pro-argument för tesen blir beteckningen P2. Contra-argument mot ett             
contra-argument mot tesen blir då C1C1 och ett contra-argument mot ett pro argument blir              
C1P1(Bergström Borus 2012:100).  
 
Exempel argumentationsanalys kedja av den politiska debatten för steriliseringskravet: 
T: Det är ej lämpligt att transsexuella har möjligheten att bli gravida och föda barn 
 
P1: Barn påverkas negativt av att ha transsexuella föräldrar. 
P1P1: Barn till transsexuella föräldrar riskerar att få problem att relatera till sin egen och               
föräldrarnas könstillhörighet, speciellt om barnet blivit fött av sin pappa. 
C1P1: Växer ett barn upp och känner sig älskad spelar det ingen roll om föräldrarna är                
transsexuella eller inte. 
 
En argumentationskedja kan vara konstruerad med en lång lista på pro et contra argument men               
det är inte nödvändigt. Det räcker många gånger med att man tar fram tesen och de vanligaste för                  
och emot argumenten i en debatt för att tydliggöra argumenten i en text (Bergström Borus               
2012:133). 
 
Argumentationsanalysens svagheter är att den bara belyser en del i vad människor gör då de               
försöker övertyga eller inte låta sig övertygas. Retoriken talar om logos, ethos och pathos och               
menar att alla tre behövs för att övertyga eller analysera försök till att övertyga. Logos talar till                 
mottagarens intellekt, ethos talar till förnuftet och pathos framkallar stora känslor.           
Argumentationsanalysen fokuserar enbart på Logos, alltså mottagarens intellekt. För att          
kompensera den brist som detta resulterar i en textanalys kan vissa texter behöva en retorisk               
analys (Bergström Borus 2012:131).  
 
3.2 Diskursanalys 
 
Termen diskurs har många olika tolkningar men i denna undersökning har jag använt mig av               
Michael Foucaults förståelse av termen diskurs. En diskurs kan beskrivas som ett reglersystem             
som legitimerar vissa kunskaper och maktsystem men inte andra och som pekar ut vilka som har                
rätt att uttala sig med auktoritet. Michael Foucault menar att när diskurser skapas leder det till att                 
människor kontrolleras. Han kallar proceduren då detta kontrollerande sker för          
utestängningsmekanismer. Dessa utestängningsmekanismer kan till exempel vara då ett samhälle          
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förklarar någonting som sjukt eller inte sjukt, rätt eller fel och normalt eller onormalt. Makt och                
andra former av kontrollerande är enligt Foucault den etablerade kunskapen och den etablerade             
kunskapen är drivmedlet i uteslutningsmetoderna. Kunskap reglerar vad som är möjligt att säga             
och hur, den reglerar vad vi som människor anser är möjligt. Att reglera denna kunskap är makt.                 
Foucault ser dock ej makt som någonting som utövas av ett specifikt subjekt mot ett specifikt                
subjekt, utan menar att makt är någonting som utvecklas i relationer mellan människor och denna               
makt innebär begränsningar för vissa och möjligheter för andra (Bergström Borus 2012:358).  
 
En diskursanalys relaterar texten till den omgivande diskursen. Till skillnad från andra former av              
textanalys så relateras ej texten till uttolkaren eller avsändaren, man försöker inte heller ta reda               
på avsändarens intentioner utan diskursanalysen är fri från aktörer. Istället används begreppet            
subjektsposition som har en bredare innebörd. Istället för att fråga sig vem avsändaren till texten               
är så frågar man sig vilken subjektsposition uttalanden har. Till exempel är detta en text som                
kommer från en politikerposition eller en kvinna eller en transsexuell. Dessa subjektspositioner            
anses vara mer intressanta än personliga positioner. Foucault menar att det inte finns ett enhetligt               
subjekt och att subjekt inte är självstyrande och förnuftiga. Subjektet är inte fri att handla som                
hen vill utan det är diskursen som avgör handlingsutrymmet och handlingsmöjligheterna. Därför            
är inte subjekten intressant i diskursanalysen.  
 
Diskursanalysen är också mer intresserad av förändringar än motsättningar. I Foucaults arbete är             
fokuset på diskursbrott, förändringar under en lång tid och vad som orsakade dem. Foucault              
studerade genom dessa diskursförändringar, vad som anses som rätt och fel, sant och falskt vid               
olika tidpunkter (Bergström Borus 2012:359).  
 
Diskursanalys kan beskrivas som ett studium av samhällsfenomen där språket står i fokus.             
Språket anses inte återge verkligheten direkt eller bidra till den utan språket bidrar till att forma                
verkligheten.  
I diskursanalysen konstituerar diskurser sociala identiteter och föreställningar om världen. 
 
Följande begrepp används i diskursanalysen av Butlers teori: 
 
Analysbegrepp                                                    Definition 
 
Flytande signifikant                                               Tecken som är särskilt öppna för olika 
                                                                               betydelser  
Subjektsposition                                                     En utgångspunkt från vilken vi  
                                                                                tolkar och förstår världen 
Identitet                                                                   Subjektsposition som det instabila jaget söker  
                                                                               identifiera sig med  

8 



 

Mastersignifikant                                                   Tecken för överordnade identiteter 
  
Hegemoni                                                               Diskurs som inte utmanas 
 
Rubbning                                                                Djupgående förändring i diskursen  
(Bergström Borus 2012:373) 
 
Kritisk diskursanalys 
 
Kritisk diskursanalys ses som en egen inriktning inom diskursanalysen. Det finns olika varianter             
av kritisk diskursanalys men i denna undersökning har jag använt mig av Michael Foucaults              
diskursanalys i kombination med Norman Faircloughs inriktning av den kritiska diskursanalysen.  
Den kritiska diskursanalysen är en samhällskritisk tradition som hävdar att den är ett instrument              
för att exponera dolda maktstrukturer och har en ambition att verka för sociala och politiska               
förändringar (Bergström Borus 2012:374). 
 
Fairclough menar att diskurser har tre olika funktioner. Först har en diskurs en innehållsmässig              
dimension, för det andra en relationell funktion som fokuserar på de relationer som skapas              
mellan olika subjektspositioner och sist de identiteter som skapas i diskursen. I den kritiska              
diskursanalysen står språket i fokus. Fairclough menar att begreppet hegemoni inte är ett låst              
begrepp utan är öppet för förändringar eftersom att det finns alternativa sätt att använda text och                
diskursiva praktiker (Bergström Borus 2012:376). 
 
Kritiken mot diskursanalysen är att den har så många ämnesföreträdare som alla går under              
begreppet diskursanalys och dessa ämnesföreträdare menar alla olika saker med begreppet.           
Skilda tanketraditioner som lingvistisk strukturalism, poststrukturalism, hermeneutik och        
marxism går alla under beteckningen diskursanalys. Detta bidrar till en ambivalens när det             
kommer till frågor om forskningsdesign och metod (Bergström Borus 2012:379). 
 
3.3 Tillvägagångssätt 
 
För att hitta allt relaterat till steriliseringskravet och steriliseringar i svensk riksdagsdebatt            
använde jag mig av sökmotorn på riksdagens hemsida, riksdagen.se. Jag använde sökorden            
sterilisering, könstillhörighetslagen, steriliseringskrav, transpersoner, transsexualitet och fick upp        
alla motioner, debatter, betänkanden, propositioner och skrivelser, statliga offentliga utredningar          
och interpellationer som behandlade ämnet sterilisering i allmänhet och sterilisering av           
transpersoner i synnerhet.  
Utifrån detta stora material sorterade jag ut tre argument som var oftast förekommande som              
argument för att steriliseringskravet skulle finnas kvar i könstillhörighetslagen, hur          
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argumentationen såg ut och vem eller vilka som framförde dem. Jag dokumenterade även hur              
motargumenten såg ut och vem eller vilka som framförde dem. Efter detta gjorde jag en pro et                 
contra argumentationsanalys av materialet för att få en bättre översikt av hur argumentationen             
såg ut. 
 
Resultatet använde jag för att bättre förstå hur tankegångarna gick då politiker försvarade att              
steriliseringskravet av transpersoner skulle finnas kvar i könstillhörighetslagen. Utifrån detta          
analyserade jag argumenten och vissa delar av de statliga utredningarna med avstamp i Judith              
Butlers teori om heteronormativitet.  
 
3.4 Tidigare forskning 
 
I Maija Runcis avhandling Steriliseringar i folkhemmet är fokuset på de kvinnor som             
steriliserades under perioden år 1935-1975. Runcis menar att 90 % av de som steriliserades var               
kvinnor och att dessa egentligen steriliserades för att de avvek från den rådande normen.              
Avvikande beteende sjukdomsförklarades genom att gå under beteckningen sinnesslöhet. Detta          
avvikande handlade egentligen oftast om sexuellt frigjort beteende i en tid då kvinnor             
förväntades vara asexuella. Detta kunde vara verkligt sexuellt frigjort beteende eller osanna            
rykten från grannar eller anhöriga. Många gånger var dessa kvinnor ensamstående med barn och              
ansökte om försörjningsstöd och för att få försörjningsstöd krävdes sterilisering. I denna            
avhandling står det klart hur sterilisering har använts som ett sätt att “rena” samhället från sådana                
individer som inte passar in och som man inte ville skulle fortplanta sig. Det visar också hur                 
normer och avvikande beteende historiskt har haft en viktig roll när det kommer till vem som                
samhället godkänner för sterilisering (Runcis 1998:124). 
 
En annan studie som kopplar sterilisering till utsatta individer som står utanför samhället är              
Malin Arvidssons avhandling Att ersätta det oersättliga som undersöker de övergrepp som            
barnhemsbarn utsattes för som i många fall innebar steriliseringar. Arvidsson fokuserar på            
gottgörelse, hur kan man gottgöra steriliseringsbrott och vem som är ansvarig. Arvidsson är             
intresserad av hur politiska beslut och offentlig gottgörelse kan komma till rätta med historiska              
orättvisor. Undersökningen visar att gottgörelse inte är en spontan akt av välvilja utan någonting              
som kommit som ett resultat av att de drabbades situation har uppmärksammats av politiker och               
journalister och att just denna sortens gottgörelse har en speciell tyngd (Arvidsson 2016:187).             
Hur läker man från statliga övergrepp. Detta tycker jag är vara intressant för fortsatt forskning               
när det kommer till de personer som steriliserades under steriliseringskravet i           
könstillhörighetslagen . 
 
I Signe Bremers forskning Kroppslinjer, kön, transsexualism och kropp i berättelser om            
könskorrigering berättar Bremers informanter om konsekvenserna av att leva som transperson i            
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en heteronormativ värld. Dessa informanter ger även ett alternativ till den traditionella “född i fel               
kropp” synen på transexualism och visar upp mer mångfaciterade och komplicerade identiteter            
runt kön och genus. Bremer skriver om vad hon kallar den “uträtande anordningen” som ser till                
att kroppar som är avvikande rätas ut och görs möjliga att kunna passa in i samhällets mall för                  
hur begripliga kroppar ser ut och identifierar sig. Att som transperson byta kön till ett begripligt                
kön som ingår i en binär könsuppfattning kan vara en del i denna uträtning.  
 
Amy Rappoles forskningsartikel Trans People and Legal Recognition: What the U.S. Federal            
Government Can Learn From Foreign Nations som publicerades i Maryland Journal of            
International Law 2015 handlar om vikten av att tillåta transpersoner att ändra sitt juridiska kön               
även utan en könskorrigeringsoperation. Hon förkunnat att i ett land som USA där en              
könskorrigeringsoperation är ett stort och dyrt ingrepp som det är få förunnat att kunna genomgå,               
resulterar det i att många transpersoner inte har identitetshandlingar som matchar det kön som de               
presenterar utåt och detta kan försätta dem i fysiskt farliga situationer men också resultera i att de                 
inte kan få vanliga jobb, gå i skola och resa där ett pass krävs (Rappoles 2015:192). Rappoles                 
menar att tillåta transpersoner att ändra sitt juridiska kön utan operation skulle påverka             
transpersoners välbefinnande och möjligheter till att delta i samhället (Rappoles 2015:194). 
 
I Rebecca Lees forskningsartikel Forced Sterilization and Mandatory Divorce: How a Majority            
of Council of Europe Member States ’ Laws Regarding Gender Identity Violate the             
Internationally and Regionally Established Human Rights of Trans* People publicerad i           
Berkeley Journal of International Law 2015 uttrycks kritik mot hur Sverige som har som              
ambition att vara ett ledande land när det kommer till HBT-rättigheter tog så lång tid på sig att ta                   
bort steriliseringskravet, kravet på att vara ogift och kravet på svenskt medborgarskap i             
könstillhörighetslagen (Lee 2015:119). Även Lee tar upp vikten av identifikationshandlingar,          
någonting som transpersoner i många fall inte har. Speciellt inte i länder eller stater som kräver                
full könskorrigeringsoperation för att få ändra sitt juridiska kön. Lee tar upp den konflikt som               
detta skapar för transpersoner i de Europeiska länder som kräver sterilisering och menar att i               
dagens samhälle är identitetshandlingar så pass viktiga för att kunna leva ett värdigt liv att det är                 
utpressning att kräva sterilisering i utbyte mot att juridiskt kunna ändra sitt kön (Lee 2015:140). 
 
Khadija Mitu är professor vid University of Chittagong in Bangladesh och fokuserar sin             
forskning på teknologi som bevarar fertilitet. Mitu rapporterar i forskningsartikeln Transgender           
Reproductive Choice and Fertility Preservation om vilka möjligheter det finns för transpersoner            
att biologiskt skaffa barn och hur komplikationerna ser ut för de transpersoner som vill bli               
föräldrar. Mitu menar att transpersoner möts av många svårigheter om de vill bevara sin förmåga               
till reproduktion, dels ekonomiska svårigheter eftersom det är kostsamt att frysa spermier eller             
ägg men också svårigheter i form av stigma och fördomar om de väljer att genomgå en graviditet                 
efter könsbytet (Mitu 2016:1119). Mitu tar upp USA som ett exempel på vilka svårigheter en               
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gravid transsexuell man har att få mödravård. Mitus menar också att eftersom möjligheterna att              
bevara fertiliteten efter en hysterektomi är begränsade och kostsamma kan det resultera i att              
transpersoner skaffar barn innan de genomgår könskorrigeringsoperationer, även om de inte var            
redo att bli föräldrar vid den tidpunkten (Mitu 2016:1122). 
 
Studien Transgender Men Who Experienced Pregnancy After Female-to-Male Gender         
Transitioning är gjord av Alexis D. Light MD, Dr Juno Obedin-Maliver MD, Jae M. Sevelius               
MD, PhD, and Jennifer L. Kerns, MD MPH. Studien baseras på de svar som genererades från ett                 
webbaserat frågeformulär där amerikanska transmän som varit gravida och fött barn efter att de              
bytt kön svarar på frågor om graviditet, förlossning och vård. Studien visar vikten av språket som                
används då vårdpersonal bemöter gravida transmän och hur man i ett heteronormativt samhälle             
måste hitta nya ord för kroppsdelar och handlingar med kroppsdelar som det inte finns språk för.                
Exempelvis så föredrog de gravida transmännen i studien att man använde ordet chest feeding              
istället för breast feeding (det svenska ordet är amma som är mer könsneutral och inte en direkt                 
översättning så jag väljer att behålla de engelska orden), bäraren eller gestationsförälder istället             
för gravid eller mamma. Att hitta ett nytt språk för en ny sorts graviditet är viktigt. De                 
rapporterade även om dåliga erfarenheter av vården där de i många fall inte kände sig               
respekterade i sin transidentitet. Slutsatsen som dras av studien är att transmän vill ha barn, att de                 
kan bli gravida och föda barn men att vården som de erbjuds inte räcker till (Light, Juno,                 
Sevenlius, Kerns 2014:2).  
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4. BAKGRUND 
I detta kapitel presenteras bakgrunden till denna studie. 
 
4.1 Tvångssterilisering i Sverige 
 
Lagen om tvångssterilisering trädde i kraft i Sverige 1934. Lagen omfattade enbart personer som              
saknade förmåga att lämna samtycke till sterilisering, de så kallade rättsinkapabla. Om dessa             
personer verkligen led av en psykisk funktionsvariant eller om det faktum att de inte hade               
möjlighet att gå i skola och därför inte intellektuellt var på samma nivå som dem med möjlighet                 
till skolgång och annan intellektuell stimulans har debatteras. Till att börja med krävdes två              
läkare för att godkänna en ansökan om sterilisering men i och med att lagen ändrades år 1941 så                  
skärptes lagen och det krävdes att beslut om sterilisering skulle ha fattats av medicinalstyrelsen              
(SOU 2000:20,15).  
 
Det vanligaste skälet till tvångssterilisering var “social indikation”. Sterilisering användes för att            
få bort ett socialt arv från det svenska samhället, detta kunde vara sinnesslöhet men också               
fattigdom, sociala problem, missbruk och brottslighet.  
Mellan 30 000 till 35 000 individer steriliserades mot sin vilja. Tvång var i teorin förbjudet men i                  
praktiken förekom tvånget i form av övertalning, lögn och hot om inspärrning. Kvinnor var              
överrepresenterade i antalet steriliserade, 90-93% av de steriliserade var kvinnor (SOU           
2000:20,15).  
 
Normer var avgörande då man beslutade om en kvinna skulle steriliseras eller ej. Att en kvinna                
inte betedde sig med den blygsel inför sin kropp och andras kroppar som det förväntades av                
henne ansågs som onormalt och onormalt beteende var samma sak som att personen i fråga var                
sinnesslö, en benämning som användes frikostigt. Just detta begrepp ansågs som en samhällsfara             
eftersom de sinnesslöa gjorde att samhällsmoralen upplöstes. Kvinnor bröt mot normen och            
ansågs som sexuellt onormala om de pratade med män som ej ingick i familjen eller om de                 
syntes utomhus för mycket då det offentliga rummet ansågs tillhöra männen. Normer och             
föreställningar om kön var av stor betydelse när det kom till vem som blev steriliserad och de                 
sociala problem som var förknippade med ohämmad sexualitet som till exempel bristande moral             
och barn som inte blev omhändertagna var ett kvinnligt problem. Anledningen till att det var så                
få män som steriliserades kunde vara att det ur samhällets synvinkel inte fanns några män som                
ansågs som lösaktiga. Mäns sexualitet behövde inte kontrolleras av staten på samma sätt som              
kvinnors och det ansågs att män behövde ha sex ofta för att inte bli “överhettade” (Runcis                
1998:124) .  
 
I den statliga utredningen Steriliseringsfrågan i Sverige 1935-1975 går det att läsa att             
steriliseringen skedde under utpressning även om inte alltid under fysiskt tvång. Till exempel var              
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det vanligt att en patient inte skrevs ut från en institution innan hen hade gått med på                 
sterilisering. Det var också vanligt att fattiga kvinnor inte fick statliga bidrag, till exempel              
mödrabidrag, innan de gick med på sterilisering. Om man hade fått diagnosen epilepsi eller              
sinnesslöhet var sterilisering en förutsättning för att få gifta sig. Kvinnor som uppsökte läkare för               
en abort blev också i många fall tvångssteriliserade. Många av dem som steriliserades medan de               
vistades på anstalt eller institution var dessutom underåriga eller omyndiga. Av           
forskningsresultat framgår att sterilisering i flera fall genomfördes trots att vårdnadshavaren inte            
gav medgivande (SOU 2000:20, 35 ). 
 
4.2 Transhistorik 
 
Transpersoner har funnits i alla tider och man finner transpersoner överallt i historien, bland              
annat i den grekiska mytologin och i historieböckerna rapporteras det om kvinnor som under              
medeltiden “spelade” män för att slippa samhällets kvinnoroll. Kanske är det så att dessa kvinnor               
egentligen inte alls var kvinnor utan transmän. 
 
Termen transsexuell användes för första gången i medicinsk litteratur år 1920 av den tyska              
läkaren Dr Hirschfeld för att skilja en grupp individer från benämningen transvestiter. På             
1940-talet började man använda ordet transsexualism för att beskriva en person som ville leva              
eller som hade intagit den sociala rollen av det motsatta könet och ville medicinskt ändra sin                
kropp. En ofullständig könskorrigeringsoperation genomfördes redan år 1912 i Tyskland men           
operationen var misslyckad och patienten dog. Den första lyckade operationen genomfördes år            
1952 i Tyskland och den första lyckade könskorrigeringsoperationen i Sverige genomfördes år            
1968 (SOU 2007:16, 48). 
 
Under 50 och 60-talet utfördes det lyckade och mindre lyckade könskorrigeringsoperationer i            
Europa och detta resulterade i att man i Sverige noterade ett ökat intresse för namnbyten till                
namn som användes av det motsatta könet och försök att ändra könsmarkeringen i             
kyrkoböckerna. Man tillsatte en utredning och det visade sig att de biologiska kvinnor som levde               
liv som män och de biologiska män som levde liv som kvinnor utsattes för mycket psykiskt                
lidande och sociala svårigheter i både arbetslivet och privat eftersom de inte hade möjlighet att               
ändra sitt kön juridiskt. Utredningen föreslog en möjlighet till könsbyte för dessa individer och              
utifrån det fastställdes lag om fastställande av könstillhörighet i vissa fall, även kallas             
könstillhörighetslagen (1972:119). Sverige blev i och med denna lag det första landet i världen              
att reglera könsbyten (SOU 2007:16, 49).  
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I § 1 står det: 
 

Den som sedan ungdomen upplever att han tillhör ett annat kön än det som              
antecknats för honom i kyrkobokföringen och sedan avsevärd tid uppträder i           
enlighet härmed samt måste antagas även framledes leva i en sådan könsroll kan             
efter egen ansökan få fastställt att han tillhör det andra könet. 
Men det fanns en del områden som utredningen såg som problematiska eftersom            
många av Sveriges lagar inte var könsneutrala och hade specialbestämmelser          
beroende på kön. Det ansågs kunna bli juridiska och sociala problem om dessa lagar              
innefattade icke-biologiska kvinnor och män. Vid den här tidpunkten kunde enbart           
äktenskap ingås mellan man och kvinna vilket skapade problem i de fall då en av               
parterna i ett äktenskap bytte kön. Ur detta kom kravet i könstillhörighetslagen att             
den som byter kön måste vara ogift. Kravet om sterilitet motiverades med att helt              
eliminera risken för den förvirring i släktsskapsleden som skulle uppstå om en            
transperson skulle få egna barn (SOU 2007:16, 171).  

 
I förarbetet inför könstillhörighetslagen diskuterades dock om kraven på upphävd          
fortplantningsförmåga egentligen var nödvändig eftersom man såg det som praktiskt taget           
otänkbart att en person som bytt kön skulle vilja vara i en relation med en person av samma kön,                   
alltså en transman med en biologisk man. Trots detta antagande ville man vara helt säker och helt                 
utesluta risken på förvirring i släktskapsleden och därför beslutades det att steriliseringskravet            
var en bra lösning. En invändning som kom upp var att steriliseringsingreppet var riskabelt,              
speciellt för de personer som var födda som kvinnor. I de fall då en individ som ville genomgå                  
en könskorrigeringsoperation redan hade barn så ansåg man att det var ett tecken på att denna                
person inte led av genuin transsexualism (SOU 2007:16, 171). 
 
Könstillhörighetslagen var baserad på andra lagar och tidstypiska åsikter som var gällande vid             
tidpunkten då lagen skapades trots detta fanns denna version av könstillhörighetslagen kvar långt             
efter att det skett juridiska förändringar och förändringar i samhället som stort. Det anses inte               
vara helt tydligt huruvida könstillhörighetslagen också krävde att den person som vill byta kön              
inte kunde spara könsceller för framtida försök att skaffa barn biologiskt. Det finns ett exempel               
då Rättsliga rådet avslog en persons ansökan att genomgå en könskorrigering eftersom den             
personen hade sparat sperma. Länsrätten avslog överklagan i Kammarrätten med motiveringen: 
 

Ett könsbyte torde föregås av noggranna överväganden och det måste antas att den             
enskilde genom bytet definitivt avser att leva i den nya könsrollen. Det kan därför inte               
anses vara förenligt med lagstiftningens syfte att den som bytt kön ändå med hjälp av               
modern medicinsk teknik kan bli biologisk förälder till ett barn grundat på den             
tidigare könstillhörigheten (SOU 2007:16, 16). 
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Steriliseringen av transpersoner har försvarats med att det inte alls handlade om            
tvångssterilisering eftersom personen som ansökte om att få ett nytt juridiskt kön också själva              
ansökte om att få genomgå sterilisering. Detta i sin tur har bemötts med argument som menar att                 
det är ett krav även om en person själv ansöker om sterilisering eftersom att det var en                 
förutsättning för ett könsbyte. En av informanterna i Signe Bremers avhandling Kroppslinjer            
Kön, transsexualism och berättelser om könskorrigering berättar att han inte ville genomgå            
sterilisering men att han var tvungen att gå med på det eftersom han inte kunde fortsätta leva i fel                   
kropp längre (Bremer, 2017:192).  
 
4.3 Transidentitet 
 
Det finns inte en fullständig enhet i hur begreppet trans används. Olika källor ger olika               
information. Organisationen RFSL ungdom säger följande: begreppet trans är ett paraplybegrepp           
som innefattar en stor grupp människor som alla har gemensamt att deras            
könsidentitet/könsuttryck på ett eller annat vis inte stämmer överrens med deras biologiska            
och/eller juridiska kön.  
 
I begreppet trans ingår identifieringstermer som:  
Bigender eller ickebinär: en person som varken identifierar sig som man eller kvinna. 
Transsexuell: en medicinsk diagnos för en person som vill byta eller korrigera sitt kön. 
Transvestit eller crossdresser: en person som klär sig i kläder som enligt heteronormen är motsats               
till ens biologiska kön. 
Drag: personer som klär sig i kläder som i ett heteronormativt samhälle uppfattas som motsats               
till ens biologiska kön, många gånger för att delta i en dragshow med politiska syften.  
FtM: en person som tilldelades könet kvinna vid födseln men som senare kom fram till att hen är                  
man. 
Transman: beskriver resan som en person gjort som tilldelades könet kvinna vid födseln men              
som senare kom fram till att hen vill byta kön. Vissa personer identifierar sig med den resan och                  
använder identiteten transman efter en eventuell könskorrigerande operation. 
MtF: en person som tilldelades könet man vid födseln men som senare kom fram till att hen är                  
kvinna.  
Transkvinna: beskriver resan en person gjort som tilldelats könet man vid födseln men som              
senare kom fram till att hen är man. Vissa personer identifierar sig med den resan och använder                 
identiteten transkvinna efter en eventuell könskorrigerande operation. 
(RFSL ungdom) 
En transperson eller en transsexuell person kan vara hetero, homo, bisexuell eller asexuell precis              
som en icke-transperson (SOU 2014:92,15). 
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Signe Bremer skriver boken Kroppslinjer om en annan förståelse av transsexualism och            
transbegreppet som i vissa fall separerar gruppen transpersoner från transsexuella. Hon beskriver            
hur vissa transsexuella har som mål att bli vad samhället kallar “riktiga” kvinnor och män för att                 
kunna passa in i en binär könsuppfattning medan andra transpersoner öppnar upp för en mindre               
binär könsuppfattning och deras längtan att byta kön behöver inte handla om att passa in i det                 
motsatta könets norm eller ens byta kön till ett av de två binära könen. Bremer anser dock att i de                    
allra flest fall handlar inte ett könsbyte om att migrera från ett kön till ett annat även om det är så                     
som samhället med sin heteronormativa lins ser på transidentiteten (Bremer, 2017:19). Detta är             
viktigt att betona i diskussionen om normer och transidentiteter.  
 
Diskussioner om transidentitet är ofta väldigt fokuserat på förändringar i den fysiska kroppen             
men långt ifrån alla transpersoner vill genomgå en könskorrigerande operation. I den statliga             
undersökningen Juridiskt kön och medicinskt kön går det att läsa att alla transpersoner inte har en                
längtan efter att kroppen ska återspegla den inre upplevelsen av könsidentiteten. Däremot är det              
för många viktigt att ha identitetshandlingar som stämmer överens med det kön som man              
presenterar utåt för att kunna leva ett fullvärdigt liv i dagens samhälle. Utredningen tar upp att                
många transpersoner har uttryckt en önskan om att kunna ändra sitt juridiska kön baserat på sin                
egen uppfattning om sin könsidentitet och ej baserat på planer på att genomgå en              
könskorrigerande operation eller ej (SOU 2014:91 63). 
 
Transsexuell är också benämningen för personer som lider av den psykiatriska diagnosen            
könsdysfori. Könsdysfori är en diagnos som innebär att en person anser sig vara född i fel kön                 
och avviker helt eller delvis från det kön som personen registrerats som vid födseln. Under               
begreppet ingår tre diagnoskoder; transsexualism, andra specificerade könsidentitetsstörningar        
och könsidentitetsstörning som är ospecificerad. Enligt diagnosen ses transsexualism som den           
mest uttalade formen av könsdysfori med en längtan att leva och bli accepterad som det motsatta                
könet kombinerat med en obehagskänsla och otillräcklighet inför den egna kroppen.           
Behandlingsfokuset för könsdysfori är att genom könskorrigerande kirurgi minimera det lidande           
som en transperson upplever. (SOU 2014:91, 217).  
 
4.3.1 Att byta kön 
 
Målet med en könskorrigerande behandling är enligt den statliga skrivelsen Juridiskt kön och             
medicinskt könskorrigering att få en persons kropp att så långt det är möjligt likna det kön som                 
personen känner sig tillhöra. Målet är även att korrigeringen ska ske på så vis att personen ska                 
kunna passera ute i samhället i det kön som vederbörande känner sig tillhöra (SOU 2014:91).               
Men detta betyder inte att det är varje transpersons mål med ett könsbyte. Signe Bremer skriver i                 
Kroppslinjer att de senaste årens transaktivism visar att långt ifrån alla transsexuella vill gå hela               
vägen då de påbörjar könskorrigerande behandling (Bremer 2017:21). Alla transpersoner vill inte            
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byta kön medicinskt eller göra ett fullständigt könsbyte där man genomgår alla de ingrepp och               
moment som är tillgängliga i en könskorrigering.  
 
Detta skapar dock en del komplikationer i en könsutredning. Psykiatrin menar att juridiskt kön,              
könsidentitet och kropp måste peka åt samma håll eller ha ambitionen att peka åt samma håll.                
Denna föreställning gör att personer som utreds för könskorrigering men inte bedöms som             
kompatibla med diagnosen transsexualism får avslag hos rättsliga rådet då de ansöker om             
könskorrigerande operation. De ges diagnosen Könsidentitetsstörning UNS - utan närmare          
specifikation istället för transsexualism (Bremer 2017:21).  
 
Det råder delade meningar om att patologisera transsexualism. World professional association           
for transgender health uttrycker i sin skrivelse Standards of care att de vill avpatologisera              
könsavvikelse. De skriver:  
 

The expression of gender characteristics, including identities, that are not          
stereotypically associated with one’s assigned sex at birth is a common and            
culturally-diverse human phenomenon [that] should not be judged as inherently          
pathological or negative.  

 
De menar också att de som behandlar transsexuella måste vara medvetna om att dessa personer               
riskerar att lida av minoritetsstress. Minoritetsstress gör att en individ lättare utvecklar ångest och              
oro eftersom denne alltid är mer utsatt än människor som ej ingår i en utsatt minoritetsgrupp.                
Många av de symptom som man tidigare ansåg vara en del av diagnosen transsexualism menar               
World professional association for transgender health i själva verket är symptom på            
minoritetsstress (WPATH 2011:4). 
 
Psykiatrin och den medicinska vården går hand i hand när det kommer till transvård i Sverige. I                 
Sverige måste en transperson genomgå en könsutredning för att bli godkänd för            
könskorrigerande operation.  
Utredningen är lång och består av två faser. Den första är en diagnositicerande process som tar                
minst ett år. I denna fas ingår intelligenstest, personlighetsbedömande tester och i vissa fall              
skiktröntgen av hjärnan. Med dessa vill man utesluta allvarliga psykiatriska sjukdomar som            
schizofreni men också utesluta andra tillstånd som till exempel intersex, könsidentitetsstörning           
utan närmare specifikation, fetischistisk transvetism och effeminerad homosexualietet (Bremer         
2017:21). Utredningens andra del är ett real life test. Enligt Socialstyrelsen är detta för att               
patienten ska kunna testa om livet som det motsatta könet lever upp till de förväntningar som                
patienten har och därigenom minska risken för att patienten ångrar sig efter könsbytet (SOU              
2014:91).  
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En del av den medicinska behandlingen av transsexualism är hormonbehandling.          
Hormonbehandlingen måste fortsätta för patienten livet igenom och har en viktig inverkan och             
betydelse för könskorrigeringsprocessen eftersom intagandet av könshormoner gör att patienten          
genomgår en andra pubertet. Transkvinnor får könshormonet östrogen och         
testosteron-blockerande ämnen och transmän får könshormonet testosteron.       
Hormonbehandlingens syfte är att antingen feminisera eller maskulinisera en person (SOU           
2014:91).  
 
I ett könsbyte ingår även röst och kommunikationsbehandling då patienten lär sig att tala som det                
kön som vederbörande känner sig tillhöra. Detta handlar om att lära sig tala på ett sätt så att en                   
persons röst inte väcker uppmärksamhet och “avslöjar” transidentiteten men också att lära sig det              
kommunikationsmönster som anses tillhöra det motsatta könet (SOU 2014:91). Den          
könskorrigerande operationen är omfattande. För transmän är en könskorrigerande operation i           
vissa fall en hysterektomi då livmodern och äggstockarna tas bort och som resulterar i att               
personen i fråga blir steril. I vissa fall genomgår även transmän en penisrekonstruktion, även              
kallad en falloplastik, men detta är mindre vanligt eftersom att många anser att det ännu inte är                 
möjligt att konstruera en fullt fungerande penis. De flesta väljer även att ta bort brösten. En                
transkvinna genomgår en vaginoplastik då en vagina konstrueras och i vissa fall bröstimplantat             
(SOU 2014:91). Fram till år 2013 var även ett medicinskt steriliseringsingrepp en obligatorisk             
del av ett könsbyte.  
 
4.4 Kön  
 
Kön identifieras juridiskt på följande sätt:  
 
Biologiskt kön identifierar man baserat på det inre och yttre könsorganen hos en person men               
också könskromosomer och könshormoner.  
 
Juridiskt kön är de två kön som existerar enligt svensk lag, kvinna och man. Alla barn i Sverige                  
tilldelas ett juridiskt kön baserat på sitt biologiska kön. Det juridiska könet är det kön som är                 
registrerat i folkbokföringen. En person som är folkbokförd i Sverige får automatiskt ett             
personnummer. Detta personnummer är utformat olika beroende på om personens biologiska kön            
är kvinna eller man. En kvinnas sista nummer i personnumret är en ojämn siffra och en mans är                  
en jämn siffra (SOU 2014:92,54). 
 
Könsidentitet är en persons egenidentifierade könstillhörighet, det vill säga det kön som en             
person känner sig som. Detta kön behöver inte ha någonting att göra med det biologiska eller det                 
juridiska könet. De allra flesta personer i Sverige har en könsidentitet som stämmer överrens              
med det biologiska könet. När man får en stark känsla för sin könsidentitet varierar, vissa får en                 
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stark känsla för sin könsidentitet tidigt i livet medan andra inte får det förrän senare i livet. För                  
en del skiftar könsidentiteten genom livet. Det spelar ingen roll när i livet man får sin                
könsidentitet. Känslan av könsidentitet blir inte mindre stark om en transperson upptäcker sin             
transidentitet senare i livet (SOU 2014:92,54). 
 
Könsuttryck är hur en person väljer att uttrycka sin könsidentitet utåt. I de flesta fall pekar                
könsuttrycket i samma riktning som det biologiska och juridiska könet. Men ibland inte. I ett               
heteronormativt samhälle kan könsuttryck som inte går ihop med det biologiska och juridiska             
könet vara förvirrande. Detta kan till exempel innebära att en FtM transperson kan välja att ha                
tex läppstift och klänning, trots att denna person bytt kön från kvinna till man. Eller en                
transperson som är MtF behåller sin skäggväxt och går i högklackat och kjol. Könsuttrycket är               
hur man uttrycker sitt kön utåt. Detta kan i vissa fall passa in på det juridiska könet och                  
könsidentiteten. I vissa fall inte (SOU 2014:92,54).  
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5. TEORI 
 
Judith Butler är en nutida teoretiker vars teori är socialkonstruktivistisk och utgår ifrån att den 
sociala världen ständigt konstrueras och att människor inte har några förutbestämda, naturliga 
och äkta essenser. Butler har inspirerats av Michel Foucaul som, liksom Butler, ifrågasätter 
existensen av en ursprungssexualitet och menar att heterosexualiten är historiskt utformad och 
inte har något första urspung. Butler tar ifrågasättandet av ursprungssexualiten ett steg längre och 
menar att heterosexualiteten är ett resultat av maktutövning (Butler, 2005:9).  
 
Butlers teori utgår ifrån två centrala begrepp: performativitet och genealogi. Performativitet 
handlar om hur kön och genus skapas och upprätthålls i samhället. Performativitet är en aktiv 
process som inte har några färdiga resultat, ingen är kvinna eller man utan man görs till kvinna 
eller man.  Genealogi är ett angreppssätt som menar att kategorierna kön, genus och sexualitet 
inte kan kan förklaras med att de är naturliga (Butler, 2005:9).  
 
5.1 Teoretiskt kön 
 
Kön används för att beskriva biologiska skillnader mellan människor, de skillnader som vi             
identifierar med hjälp av att titta på en persons kropp eller mäta hormonbalanser. Samhället har               
olika förväntningar på oss baserat på vilket kön vi anses ha. Genus är däremot ett begrepp som                 
hjälper oss att förstå det socialt konstruerade könet. Det används ofta för att visa det föränderliga                
och relationella i maskulinitet och femininitet när det kommer till estetik, kroppar och makt              
(Dahl 2016:17).  
 
Butler menar att genus varken är en psykisk sanning om kön, den som uppfattas som inre och                 
dold, eller ett yttre könsuttryck utan att det är spelet mellan det psykiska och det yttre. Detta spel                  
regleras av heterosexistiska begränsningar men är inte för den delen reducerat till de             
begränsningarna. Butler menar också att kön inte kan frikopplas från sexualitet eftersom den             
kulturella produktionen av kvinnligt och manligt är kopplat till heteronormen (Butler 2005: 23).             
Detta gör att även om distinktionen mellan kön och genus är central i Butlers teori så bör de ej                   
skiljas åt eftersom de är sammankopplade av sexualitet. Genus, enligt Butler, måste ses som den               
produktionsapparat i vilken könen skapas. Det är genuset som företeelse som skapar och             
installerar det “naturliga könet” som någonting som existerade före kulturen (Butler 2005: 47).  
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5.1.1 Genussystem  
 
Begreppet genussystem bygger på isärhållande mellan manligt och kvinnligt och att det existerar             
en hierarki där manligt är överordnad kvinnligt. I ett genussystem upprättas ett kontrakt som              
medborgarna i ett samhälle försöker leva upp till, det kontraktet bygger på ideala typer av man                
och kvinna och dessa ideala män och kvinnor förhåller sig alltid till varandra för att upprätthålla                
skillnaden mellan könen (Dahl 2016:17). Butler menar att den heteronormativa hierarkin mellan            
män och kvinnor har stor påverkan när det kommer till att de skillnader som anses som                
“naturliga” mellan könen ses just som naturliga. Den heteronormativa kulturen använder           
begreppet “naturligt” för att kunna hålla liv i maktstrukturer som samhället bygger på och på det                
viset se till att den rådande hierarkin inte ifrågasätts (Butler, 2005:50). 
 
5.2 Heteronormativitet 
 
Vi finner normer överallt i samhället och mycket vilar på att vi har en gemensam förståelse av                 
normer. Vi har till exempel en gemensam överenskommelse om att vi inte kan ta andras saker                
eller slå till någon som råkar stöta till oss i tunnelbanan. När någon bryter mot dessa normer                 
delar samhälle ut straff som en konsekvens för att vi som medborgare ska kunna känna oss                
trygga. Butler menar dock att normer också är vad som leder till den normaliseringsprocess som               
gör att vissa normer, ideer och ideal står över andra och presenteras som mänskliga medan de                
som bryter mot normen ses som omänskliga (Butler, 2005:206).  
 
Butler menar att i ett heteronormativt samhälle är enbart heterosexualitet och tydligt begripliga             
genus accepterade. Det bygger på ett antagande att alla i det heteronormativa samhället är just               
heterosexuella, är identifierade med sitt biologiska kön och lever i monogama relationer. Det             
kräver även att kvinnor och män helt och fullt accepterar sina binära könstypisk roller. De som                
avviker från dessa normer blir straffade, antingen genom osynliggörande, homo eller transfobi            
eller kulturell dominans men också genom fängelsestraff, diskriminering och våld (Butler           
2005:10).  
 
Min förståelse av dessa straff som samhället och dess medlemmar utdelar kan exempelvis vara              
att en feminin man som förutsätts vara homosexuell blir misshandlad eller en maskulin kvinna              
som anses vara lesbisk kallas oattraktiv. Straffen för att avvika från heteronormen har också gått               
att finna i lagstiftningen, exempelvis att det fanns en lag som sa att homosexuella inte fick                
adoptera barn fram till år 2003 och att det tidigare inte var tillåtet för homosexuella par att gifta                  
sig.  
 
Judith Butler menar att institutionerna i ett heteronormativt samhälle ser till att            
heteronormativiteten är det enda alternativet och ett effektivt sätt att göra detta är lagstiftning              
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som gör att livet som icke heteronormativ blir svårt. Eftersom hela samhället är uppbyggt runt               
heteronormen är det mycket som står på spel när individer börjar bryta mot den, hela               
maktstrukturer och system hotar att falla. Därför har heteronormen engagerat hela           
samhällskollektivet i att vara gränsväktare och se till att heteronormen upprätthålls (Butler            
2005:10).  
 
Heteronormen förklarar kroppar som antingen verkliga (real), dvs att de passar in i             
heteronormens binära uppfattning om kön, eller overkliga (unreal). I kategorin overkliga kroppar            
ingår alla de som bryter mot heteronormen på grund av sexuelläggning, könsidentitet eller på              
annat sätt har ett icke heteronormativt beteende, utseende eller funktionerande kropp. De som är              
overkliga blir tillslut icke-existerande (Butler 1999:xxi).  
 
Jag tolkar Butlers teori om verkliga och overkliga kroppar som att de overkliga kropparna blir               
omänskliga, alltså behöver inte de verkliga människorna förhålla sig till de overkliga kropparna             
på samma sätt som till andra verkliga människor. Det medmänskliga ansvaret blir mindre och              
diskriminering och orättvisor riktade mot de overkliga kropparna blir lättare att acceptera.  
 
I Butlers teori om heteronormen ingår den heterosexuella matrisen. Den heterosexuella matrisen            
är en genusordning som kräver en binär könsuppfattning, en kvinna och en man som båda fullt ut                 
lever upp till sina könsroller och är heterosexuella. Att de står i relation till varandra konstant är                 
viktigt och utan kvinna-man dynamiken existerar varken heteronormen eller den heterosexuella           
matrisen. Kvinnor och män måste förhålla sig till varandra och ständigt vara varandras motsatser              
och enligt den heterosexuella matrisen är inte hetrosexualiteten och den binära           
könsuppfattningen ett val utan den är obligatorisk och naturlig. Butler skriver att det behövs              
massiva stödåtgärder i samhället för att heterosexualiteten ska upprätthållas, någonting som           
Butler menar är ett bevis för att heterosexualiteten egentligen inte alls är naturlig utan tvärtom.               
Om hetersexualiteten vore naturlig så hade inte alla dessa institutioner och maktsystem behövts             
(Butler 2005:11).  
 
Teorin om performativitet ligger till grunden för den heterosexuella matrisen eftersom den menar             
att det som anses som norm egentligen bara är ett resultat av en överenskommelse att uppehålla                
vissa ideal med hjälp av en serie handlingar och ritualer. Butler skriver att heteronormens makt               
ligger i citerandet av lagen. Heteronormen måste alltså ständigt upprepas och allmänheten måste             
påminnas om vilken norm det är som gäller. Det är detta citerande som ger performativiteten               
dess bindande kraft. Vi hittar detta upprepande på alla håll i samhället; i lagstiftning, media,               
skola och religion för att nämna några exempel. 
 
Butler menar att vi spelar vårat kön och vi tilldelas dess roller redan då läkaren utbrister “det                 
blev en flicka” eller “det blev en pojke” när vi föds. Dessa ord startar en process som fortsätter                  
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livet igenom och upprätthåller vad som anses vara sant och normal i ett heteronormativt              
samhälle. Det fortsätter att återskapas om och om igen genom handlingar som till exempel att               
kvinnor sitter med benen tätt ihop medan män sitter med dem brett isär. Handlingar som dessa                
presenteras som “naturliga” men Butler menar att de tvärtom är en teater som upprätthåller              
heteronormen eftersom de är utformade för att skapa de könsroller som den heterosexuella             
matrisen vilar på. Butler menar att kön är ett uppdrag som vi får i början av livet men som vi                    
aldrig helt lyckas slutföra (Butler 2005:17). 
 
Ett begrepp som Butler använder för att beskriva queer performativitet är subversiv            
performativitet. Butler menar att alla kön är parodier men alla parodier är inte subversiva.              
Subversiv performativitet är det som jag tolkar som den “queera leken” med kön, exempelvis              
crossdressing, då en person bär det kläder som traditionellt inte bärs av dennes kön, maskulina               
kvinnor, feminina män, drag king och queens och andra gender varianter då en person inte               
anpassar sig till det könsuttryck som heteronormen har tilldelat dem. Den subversiva            
performativiteten utmanar heteronormen genom att spela kön utan att ta hänsyn till den. Butler              
tar upp exemplet butch-femme relationer, de relationer då lesbiska tillsynes vill efterlikna            
heteronormen genom att en person “spelar” man och en person “spelar” kvinna. Butler däremot              
ser inte på den dynamiken som ett spel med målet att efterlikna heterosexualitet utan som ett sätt                 
att ifrågasätta att det finns en ursprunglig och naturlig identitet. Vem som helst har alltså tillgång                
till maskulinitet och femininitet oavsett juridiskt kön och detta visar butch-femme relationerna            
(Butler 2005:17). 
 
5.3 Vad är queer? 
 
Ordet queer var ursprungligen ett skällsord som används mot homo, bi och transpersoner i              
engelsktalande länder och det betyder knäpp, konstig eller avvikande. Det sågs som en             
förolämpning fram till 1990-talet då begreppet återtogs. Att återta begreppet queer var att stå upp               
mot heteronormen och det innebar en politisk förändring för homo, bi och transpersoner. Många              
homosexuella hade länge försökt att bli accepterade av samhället men queer rörelsen hade inte              
som mål att försöka bevisa att man inte var ett hot mot det heterosexuella samhället utan de ville                  
nu istället visa att man inte längre hade en längtan att vara en del av och bli accepterad av                   
heteronormen. Den politiska rörelsen Queer Nation skapades och deras slogan var We are here,              
We are Queer, Get use to it!, Vi är här, Vi är Queer, Vänj er vid det! Queer Nation hade ingen                     
ambition att bli accepterad eller att passa in och nu började man se hur homo och transförtryck                 
kopplades samman med annat förtryck till exempel kapitalism och den vite mannens makt             
(Kulick 1998:7).  
 
För att ytterligare visa hur främmande innebörden av begreppet queer är i ett heteronormativt              
samhälle tar jag här upp Surya Monro jämförelse mellan begreppet queer och anarkism i boken               
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Gender politics citizenship, Activism and sexual diversity. Motivationen till denna jämförelse är            
att båda begreppen utmanar regler och institutioner på ett fundamentalt sätt och att de vänder upp                
och ner på allt heteronormen står för. Hon menar att en queer transperson utmanar heteronormen               
med sin existens eftersom hen utmanar allting som de flesta människor bygger sina liv på. Detta                
sker på samma sätt med anarkin som också utmanar samhällets fundament. Gemensamma            
nämnare mellan anarki och begreppet queer är en drivkraft att leva utanför de sociala              
institutionerna och skapa en egen social verklighet där en mångfald av till exempel             
könsidentiteter är välkomna (Monro 2005:176).  
 
Enligt Butler är identiteten queer en politisk identitet och att göra anspråk på den identiteten är                
att ta avstånd från heteronormen och därigenom ett steg ifrån samhället i stort. Att ta avstånd från                 
heteronormen gör att identitet och begär automatiskt blir politiskt. Identiteten queer är mer än en               
sexuell identitet eftersom att heteronormen är mer än en sexuell identitet. Identiteten queer             
ifrågasätter könsnormer men även andra normer och beteenden som heteronormen kräver av oss.             
Som jag tolkar Butler är begreppet queers främsta uppgift att existera i kontrast till              
heteronormen. Medan heterosexualiteten är beroende av den binära könsuppfattningen för att           
skapa identiteter som bygger på motsatsen mellan könen, skapar queer identiteter utan dynamik             
med en andra identitet (Butler 2005:45).  
 
Butler menar också att man måste vara medveten om att begreppet queer uppmuntrar och kanske               
till och med förväntar sig att de som identifierar sig med begreppet ska “komma ut”. I ett                 
heteronormativt samhälle måste man vara medveten om vad det innebär “att komma ut” och              
vilka följder detta har på många områden. Butler listar en rad förutsättningar som påverkar en               
persons möjlighet att komma ut som queer, till exempel ras, klass och religion. Traditionellt har               
begreppet queer en teatralisk aspekt i och med erkännandet av det performativa i kön och genus,                
det är i queera sammanhang man finner drag queens och drag kings till exempel. Detta är en                 
motreaktion på den skam som det heteronormativa samhället har lagt på HBTQ personer.  
 
Medan heteronormen är snabb att utesluta dem som inte passar in så är queer en identitet som är                  
tillgänglig för alla som inte känner sig hemma i heteronormen. Just detta menar Judith Butler är                
en av begreppets styrkor. Begreppet queer uppmuntrar till motsatsen, queers uppgift är att bryta              
upp teorier utan att förvandlas till en teori och begreppet måste därför enligt Butler förbli               
herrelöst (Butler 2005:18).  
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6. ARGUMENT FÖR STERILISERINGSLAGEN 
 
I detta kapitel kommer jag att lista de vanligaste argumenten som jag funnit i genomgången av de                 
motioner, betänkanden, utredningar och debatter på ämnet steriliseringskravet av transpersoner.          
Efter en genomgång av materialet valde jag de argument som var vanligast förekommande. I              
argumentationsanalyskedjan förkortas benämningen tes till T, pro-argumenten till P och contra           
argumenten till C. I de stycken där det finns mer än ett pro och/eller contra-argument läggs en                 
siffra till efter bokstaven, tex P1, P2, C1, C2 etc. Contra argumentet kommer från debatter och                
motioner mot steriliseringskravet. 
 
Följande tes har identifierats: 
T: Det är ej lämpligt att transsexuella har möjligheten att bli gravida och föda barn. 
 
6.1 Barns välbefinnande 
 
P1: Barn påverkas negativt av att ha transsexuella föräldrar. 
P1P1: Barn till transsexuella föräldrar riskerar att få problem att relatera till sin egen och               
föräldrarnas könstillhörighet, speciellt om barnet blivit fött av sin pappa. 
C1P1: Växer ett barn upp och känner sig älskad spelar det ingen roll om föräldrarna är                
transsexuella eller inte. 
 
Pro-argumenten i denna argumentationskedja fokuserar på vilka eventuella konsekvenser det kan           
tänkas ha för barn att ha transsexuella föräldrar och då speciellt om en kvinna till man                
transperson blir gravid och föder ett barn. 
 
Ett vanligt förekommande argument för att sterilisering ska fortsätta vara ett krav för att              
genomgå ett könsbyte är att man inte vet hur det påverkar barn att ha föräldrar som är                 
transsexuella eller transpersoner och hur barn till transpersoner mår. En direkt följd av att ta bort                
kravet på sterilisering är att öppna upp för möjligheten med gravida män och man antar att det                 
skulle skapa sociala svårigheter för barn att blivit född av sin pappa.  
Kristdemokraterna Tuve Skåneberg och Annelie Enochson uttrycker i en motion oro för att barn              
till transpersonen kan tänkas få svårigheter att relatera till sin egen och föräldrarnas             
könstillhörighet.  
 

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. Frågetecken som är            
alltför viktiga för att avfärdas som nedsättande mot den vuxne. Lagstiftaren ska            
alltid i första hand ta hänsyn till den svagare parten, i det här fallet barnen, i                
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enlighet med FN:s barnkonvention. Utredarna understryker därför också att         
diskrimineringsargumentet inte på något sätt är tillämpbart i det här fallet: Det kan             
inte anses diskriminerande eller nedsättande på något sätt att konstatera att en            
förälders transsexualitet sannolikt innebär en viss förvirring för ett barn  
( 2012/13:So14). 

 

Sverigedemokraterna menar att det inte är en mänsklig rättighet att skaffa barn och att barnens               
rättigheter väger tyngre än vuxnas vilja att skaffa barn. De menar också att eftersom det inte                
finns någon kartläggning på hur många minderåriga barn som lever med transsexuella föräldrar             
gör det att man inte kan ta reda på hur barn till transsexuella överlag mår (2012/13:So13). I en                  
debatt i kammaren 2012 säger Sverigedemokraten Per Rehmhorn: 

Vi Sverigedemokrater har alltid varit och kommer alltid att vara eftertänksamma           
och försiktiga när det gäller att ändra lagar som finns till för att skydda barn. Med                
anledning av detta så anser vi Sverigedemokrater att detta förslag inte är            
tillräckligt utrett. Konsekvensanalysen måste förbättras och utgå från barnens         
bästa. Därför avstyrker vi förslaget i dess helhet. 

Socialstyrelsen skriver i regeringens propostion Ändrad könstillhörighet att man inte kan veta om             
det är skadligt för ett barn att växa upp med transsexuella föräldrar. Socialstyrelsen skriver              
följande: 

Frågan är emellertid om det vore förvirrande för ett barn att upptäcka att den              
person som han eller hon betraktar som sin mor i själva verket är hans eller hennes                
biologiska far, vilket skulle kunna bli resultatet om en transsexuell biologisk man            
lagrar sperma innan han genomgår sin könskorrigerande behandling. Det kan          
säkert antas att en sådan upptäckt skulle skapa en viss undran och förvåning hos              
barnet, precis som hos alla barn som upptäcker något oväntat hos en förälder. På              
samma sätt torde det vara förvirrande för ett barn att hans eller hennes förälder får               
ändrad könstillhörighet. Det faktiska resultatet och konsekvensen för barnet är          
detsamma oavsett om ändringen av könstillhörigheten äger rum före eller efter det            
att 185 Överväganden och förslag SOU 2007:16 barnet föds. Med dagens           
lagstiftning accepteras endast en sådan korrigering av könstillhörigheten i det          
senare fallet. Det kan inte anses diskriminerande eller nedsättande på något sätt att             
konstatera att en förälders transsexualitet sannolikt innebär en viss förvirring för ett            
barn. De flesta barn lever ju tillsammans med föräldrar som inte är transsexuella.             
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En transsexuell förälder kan, i takt med barnets stigande ålder och kontakter utanför             
hemmet, komma att behöva svara på frågor som andra föräldrar aldrig ställs inför.             
Frågan är emellertid om situationen skulle kunna vara skadlig för barnet (SOU            
2007:16).  

I Socialstyrelsens utredning kommer man dock fram till att det inte finns någonting som talar               
emot att transpersoner kan bli bra föräldrar.  

Contra-argumentet kommer från ett uttalande av Vänsterpartiets Eva Olofsson: 

Det finns säkert väldigt lite forskning om det här, men jag är säker på att det finns                 
lika lite forskning om hur det är att vara barn med föräldrar som inte har kunnat                
göra ett könsbyte, känner att de lever i fel kropp och i fel kön och mår dåligt av det.                   
Barn har ofta lyfts fram när det gäller till exempel homosexuellas rättigheter. De har              
lyfts fram när man har pratat om adoption, att homosexuella ska ha samma             
rättigheter som andra att adoptera. De har lyfts fram när man har pratat om rätten               
att gifta sig och när det gäller ensamstående kvinnors rätt till insemination. Jag tror              
så här: Har man föräldrar som älskar en och är trygga i sig själva mår man också                 
bra under sin uppväxt. Det var ett väldigt viktigt steg att det för lite mer än ett år                  
sedan äntligen kom en förändring av den gammalmodiga lagen - den hade hunnit bli              
det; den var ju från 1972 - om ändrad könstillhörighet. 

Folkpartisten Barbro Westerholm säger följande som också ligger till grund för           
contra-argumentet:  

Nu kan människor själva välja hur omfattande ingreppet ska bli vid könsbyte. Man             
utestänger inte möjligheten att få barn, vilket är väsentligt. Jag tror att det kommer              
att påverka människor psykiskt under den period då de undergår behandlingen. Det            
har kraxats mycket om hur dessa barn får det, vad som kommer att hända med dem.                
Vår erfarenhet visar att det allra viktigaste för barn är att födas önskade. Det går               
igen när det gäller barn till ensamstående kvinnor. Det går igen när det gäller barn               
som föds av surrogatmödrar och adopteras av andra föräldrar. Utifrån den           
erfarenhet vi nu har växer det fram en bild av att dessa barn har det bra. Därför                 
har vi ingen anledning att tro att barn som föds av och kommer att växa upp med en                  
förälder som bytt kön skulle få det sämre. Det är jag väldigt övertygad om. 
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6.2 Risker med ett tredje kön 
 
P2: Om man tillåter transsexuella att behålla könskörtlarna öppnar man för att män kan bli               
gravida och detta skulle skapa ett tredje kön.  
P1P2: Ett tredje kön öppnar upp för juridiska problem och skulle kräva stora förändringar i               
samhället. 
P2P2: Det är konstigt och onaturligt att en person inte vill tillhöra varken det ena eller det andra                  
könet och det är rimligt att kräva att en person ska välja ett av de två juridiska könen. 
C1P2: För de flesta transsexuella som inte vill steriliseras handlar det om att själv ha möjligheten                
att välja att inte genomgå onödiga medicinska ingrepp och inte nödvändigtvis att ha kvar              
möjligheten bli gravid. 
C2P2: Rädslan för ett tredje kön kan inte ursäkta att ett samhälle har skyldighet att försvara en                 
individs fysiska integritet.  
 
Argumentet om oron inför ett tredje kön återfinns om och om igen i debatten om               
steriliseringslagen. Man menar då främst att om man öppnar upp för möjligheten att en              
transsexuell man inte behöver vara steril och att denne kan ha sina ursprungliga könskörtlar kvar               
så betyder det att män kan föda barn, någonting som man menar har juridiska, medicinska och                
sociala konsekvenser men också skapar ett tredje kön. Socialstyrelsen menade i sin utredning             
Ändrad könstillhörighet (SOU 2007:16) att det inte är acceptabelt att en person som bytt kön från                
kvinna till man fortfarande har kvar möjligheten att bli gravid, bära och föda ett barn.               
Kristdemokraterna håller med om detta och Kristdemokraten Tuve Skånberg säger i en debatt att              
ha en lag som öppnar upp för att en man föder barn är emot naturrätten. 

Att en transperson skulle vilja ha kvar möjligheten att fortplanta sig i enlighet med sitt               
ursprungskön tycker Sverigedemokraterna är konstigt. Sverigedemokraterna skriver i motion         
2012/13:So13: 

Det är enligt vår mening då väldigt konstigt att man som t.ex. KtM fortfarande vill               
behålla vissa av de biologiska förutsättningarna som gavs till en som kvinna, vilket             
var just det könet man inte ansåg sig tillhöra. Detsamma gäller från MtK. 

Det argumenteras att verkliga transsexuella personer vill byta kön till det motsatta könet och inte               
till något mellanting och de som är intresserade av detta mellanting är antagligen inte riktiga               
transsexuella och borde få en annan psykiatriskt diagnos och i och med detta inte vara               
berättigade till könsbyte enligt könstillhörighetslagen.  
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I utredningen Ändrad könstillhörighet skriver socialstyrelsen: 

Skälen till detta förslag är att vi anser att det är rimligt att kräva att en person som                  
har manlig könstillhörighet inte har kvinnliga könskörtlar och tvärtom. Syftet är           
således inte i första hand att kräva ett ingrepp som gör patienten steril, även om det                
blir en konsekvens av ingreppet. Det bör i sammanhanget åter noteras att de allra              
flesta transsexuella vill ha sina könskörtlar avlägsnade. Det skulle möjligen kunna           
finnas personer som med anledning av dålig fysisk hälsa kan vara förhindrade att             
genomgå en sådan operation, men det torde vara mycket ovanligt att en transsexuell             
person vill behålla könskörtlarna från sin gamla könstillhörighet. Detta skulle          
möjligen tala för att patienten inte är transsexuell utan har någon annan form av              
psykiatrisk diagnos (SOU 2007:16) .  

Utredningen ville ta bort steriliseringskravet men införa ett krav om att könskörtlarna alltid tas              
bort då en person vill byta kön.  

En farhåga skulle därför, som vi nämnde inledningsvis, kunna vara att en biologisk             
kvinna får sin könstillhörighet ändrad till man, inte genomgår könskorrigerande          
ingrepp, blir gravid och föder ett barn.Vårt förslag innebär att tillstånd till ändrad             
könstillhörighet alltid innefattar kirurgiska ingrepp som ofrånkomligt innebär        
sterilitet. Även om en person inte vill genomgå någon annan form av            
könskorrigerande operation, måste han eller hon få sina könskörtlar borttagna för att            
könstillhörigheten skall kunna ändras juridiskt.  182 SOU 2007:16 ).  

Kristdemokraterna oroar sig också för de potentiella juridiska problemen som kan uppkomma            
om man tillåter män att föda barn och därigenom skapar ett tredje kön. De menade att dessa                 
potentiella konflikter inte var tillräckligt utredda juridiskt och att den svaga beredningen strider             
mot grundlagens krav på lagstiftaren som ska låta Rättsrådet utreda hur en ny lagstiftning              
förhåller sig till rättsordningen. 

I en debatt i Kammaren citerar kristdemokraten Tuve Skånberg professor emeritus vid            
kvinnokliniken på Karolinska sjukhuset Marc Bygdeman för att understryka Kristdemokraternas          
syn på det tredje könet. Bygdeman hade vid tidpunkten för debatten genomfört flest             
könskorrigeringsoperationer i Sverige och han citerades: 
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Min utgångspunkt är att de som vill genomgå könsbyte måste acceptera de ingrepp             
som könsbytet innebär, och genomgår man de operationerna blir man steril som följd             
av det. Jag tycker att det ska vara en förutsättning för att man ska få byta                
personnummer till det andra könet. Jag tycker att man ska ställa som krav att man               
måste genomgå de operationer som krävs innan man kan få ett nytt personnummer.             
Enligt min uppfattning bör inte en person med manligt personnummer se ut som en              
kvinna, eller motsatsen. Min uppfattning är att personer som inte vill göra ingreppen             
inte är transsexuella. Antingen är man det eller så är man det inte. Man får fatta ett                 
beslut, i det här avseendet liksom i många andra. Tillstånd att byta kön bedöms av               
Socialstyrelsens rättsliga råd, som hittills haft som princip att inte tillåta en ändring             
av personnumret om personen inte genomgått de könsförändrande ingreppen. Min          
förhoppning är det att ska vara så i framtiden också.  

Contra-argumentet kommer från Thomas Hammarberg, dåvarande Europarådets kommissionär        
för mänskliga rättigheter. Hammarberg skriver i sin rapport Human Rights and Gender Identity             
att rädslan för att transpersoner ska föröka sig, någonting som i sig är extremt ovanligt som en                 
följd av hormonbehandling, inte ursäktar ett samhällets skyldighet att försvara varje individs            
fysiska integritet. 

6.3 Risker i samband med graviditet  
 
P3: Att behålla könskörtlarna samtidigt som man genomgår övrig könskorrigering innebär stora            
medicinska risker. 
P1P3: Det utgör även en risk för barnet om en person som tar hormonet testosteron blir gravid. 
C1P3: Det är en grundläggande rättighet för en person som är beslutskapabel och välinformerad              
att besluta vad den vill utsätta sin kropp för. 
 
Ett annat argument som tas upp är att det är en hälsorisk att behandlas med hormonet testosteron                 
samtidigt som en transman behåller sina könskörtlar, det ökar risken för att utveckla cystor på               
äggstockarna och detta kan leda till cancer. Tuve Skånberg säger i debatten i Kammaren att om                
en transman transperson skulle bli gravid så kan detta utgöra en risk för barnet i och med de                  
förhöjda hormonvärderna i kroppen. 
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Kristdemokraten Tuve Skånberg säger: 
 

Vill vi verkligen med ny lagstiftning riskera att ett foster utsätts för denna obalans i               
både könshormoner och höga insulinnivåer? Det kommer otvetydigt att hormonellt          
prägla fostret och riskera att omprogrammera det så kallade genuttrycket          
(epigenetik). Mot denna bakgrund ter det sig oansvarigt att bortse från de medicinska             
konsekvenserna för barnet. Men inte bara det. Vilka risker har modern själv för             
graviditetskomplikationer i form av höga insulinnivåer och havandeskapsförgiftning? 

 
Contra-argumentet kommer från Socialstyrelsens rapport Transsexuella och övriga personer med          
könsidentitetsstörningar: Rättsliga villkor för fastställelse av könstillhörighet samt vård och          
stöd: 

  
Det framgår av hälso- och sjukvårdslagstiftningen som också betonar respekten för           
patientens självbestämmande och integritet. En person som är beslutskapabel,         
välinformerad och införstådd med konsekvenserna av olika behandlingsalternativ        
borde också kunna välja ett alternativ som inte ter sig vara det bästa ur en medicinsk                
synvinkel och härvidlag torde läkaren ha att respektera patientens önskan.  
 

I denna rapport slås det fast att det är en grundläggande princip att varje individ har en absolut                  
rätt att bestämma över sin egen kropp.  
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7. ANALYS - DEN HETERONORMATIVA DISKURSEN 
 
I denna del analyseras hur de politiska argumenten för steriliseringskravet kan förstås utifrån             
Butlers teoretiska ansats. Jag tar avstamp i Judith Butlers teori om den heterosexuella matrisen              
som en hegemonisk diskurs för att undersöka om det är möjligt att med hjälp av den förstå                 
Sveriges förhållningssätt till steriliseringskravet fram till år 2013.  
 
Judith Butlers teori om kön och genus går helt emot diagnosen transsexualism. Den traditionella              
diagnosen transsexualism är beroende av en binär könsuppfattning med två kön med distinkta             
skillnader och dessa skillnader gör att en person som inte innehar “rätt” könsegenskaper anses ha               
blivit född i “fel” kön. I Sverige går detta att åtgärda med medicinsk hjälp.  
 
Enligt Butlers teori är kön en flytande signifikant, skillnaderna mellan män och kvinnor är              
kulturellt skapade och existerar egentligen inte. Butlers teori om kön och genus grundar sig i               
teorin om performativitet som går ut på att vi “spelar” vårt genus genom en konstant upprepning                
av det som vi har blivit tillsagda är det korrekta sättet att uttrycka vår könsidentitet. Det som i ett                   
heteronormativt samhälle anses som “sant” och “naturligt” är egentligen bara, enligt Butlers            
teori, en upprepning av en illusion om skillnader mellan könen. Detta får resultatet att maskulint               
och man lika gärna kan beskriva en biologiskt kvinnlig kropp och feminint och kvinna kan               
beskriva en biologiskt manlig kropp (Butler, 2005:14). I Socialstyrelsens statistiska          
klassificationssystem av sjukdomar och hälsoproblem från 1997 beskrivs transsexualism på          
följande sätt: 
 

En störning som vanligen visar sig tidigt i barndomen (och alltid långt före             
puberteten), karakteriserad av ett ständigt och intensivt obehag över det biologiska           
könet, tillsammans med en önskan att vara (eller övertygelse om att vara) av det              
motsatta könet. Det förekommer ständig upptagenhet vid klädseln och utövandet          
av aktiviteter som normalt förknippas med det motsatta könet samt förnekande av            
det egna könet (SOU 2007:016). 

.  
För att denna beskrivning av transsexualism ska vara gällande krävs det att Butlers teori om               
heteronormen som hegemoni och mastersignifikant råder och därmed en tydlig binär           
könsuppfattning som kan ge förklaringen att någonting inte står rätt till då en person inte följer                
det uppförande och inte innehar de egenskaper som man förväntar sig av en kvinna respektive               
man. Enligt Butlers teori om heteronormen skulle med största säkerhet inte diagnosen            
transsexualism, så som den ser ut idag, finnas om normer runt kön och genus såg annorlunda ut. 
 
I ett heteronormativt samhälle är det straffbart att avvika och att avvika gör att värdet på en                 
individs existens påverkas. Enligt Butlers teori om heteronormen förklaras kroppar som verkliga            
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eller overkliga i och med att heteronormen ses som originalet och det verkliga, medan det som                
avviker från heteronormen ses som misslyckade kopior. Heteronormen är också beroende av att             
inte bli utmanad av “alternativa” sätt att existera eftersom dessa alternativa sätt att existera              
betyder att heteronormen inte är det enda alternativet. Att sjukdomsförklara alternativa sätt att             
existera är ett effektivt sätt att se till att heteronormen fortfarande är norm medan det som                
avviker är abnormalt. Enligt Butlers teori utdelar samhället straff till dem som avviker från              
heteronormen. Straffen kommer i olika former, exempelvis utfrysning från familj, skola eller            
arbete, våld eller lagstiftat straff. Dessa straff fungerar som avskräckande exempel och för många              
är hoten om dessa straff skäl nog att inte avvika (Butler 1999:xxi).  
 
Enligt min analys kan man se steriliseringslagen som ett av de straffen som samhället utdelar för                
att en person avviker från heteronormen. Avvikande från den rådande normen har varit             
motivation till steriliseringar även innan steriliseringskravet i könstillhörighetslagen. I Sveriges          
steriliseringshistoria var det vanligt att sterilisera kvinnor som hade ett sexuellt beteende som             
avvek från samhällsnormen. Sterilisering användes även här som straff och avskräckande           
exempel på hur det kunde gå om man inte anpassade sig efter den rådande normen. Maija Runcis                 
skriver i boken Steriliseringar i folkhemmet hur samhället ville se till att dessa kvinnors sociala               
arv och okontrollerade sexuella beteende inte fördes vidare. Det ansågs att den okontrollerade             
kvinnliga sexualiteten ur arvshygiensk synpunkt utgjorde ett stort hot för samhället (Runcis            
1998:92).  
 
Då steriliseringskravet i könstillhörighetslagen var gällande fanns det ingen annan grupp av            
medborgare i Sverige som blev tvingade till sterilisering för att få tillgång till medicinsk              
behandling. I utredningar och skrivelser om tiden innan år 1975 då tvångssterilisering enligt             
staten “upphörde” så går det att läsa inga tvångssteriliseringar skedde i Sverige efter år 1975. Det                
uttrycks en vilja att ta reda på vem eller vilka man som ska hålla ansvarig för de steriliseringar                  
som skedde innan år 1975 och en djupt ånger och förståelse för den smärta som de som                 
steriliserats utsatts för. Detta uttrycks utan att nämna de steriliseringar som transpersoner            
tvingades till långt efter år 1975.  
 
I den statliga utredningen Seriliseringsfråga i Sverige 1935-1975, skrivs det om den “oerhörda             
kränkning av den personliga integriteten “ som sterilisering innebar och hur man ska komma              
fram till vem som skall hållas ansvarig för detta rättsliga och medicinska övergrepp. Utredningen              
skrevs år 2000 och det nämns inte en enda gång att vid den tidpunkten steriliserades fortfarande                
transpersoner. I utredningen går det att läsa följande angående ekonomisk ersättning till de som              
tvångssteriliseras: 
De som kan komma i fråga för ersättning har med få undantag hög ålder och det är därför                  
angeläget att de får del av en ekonomisk ersättning snarast möjligt (SOU 2000:20,15). 
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Det står alltså klart att man är av åsikten att de personer som steriliserades innan 1975 års förbud                  
mot tvångssterilisering är de enda människor i Sverige som tvångssteriliserats av staten. 
 
Jag tar upp detta som ett exempel på hur heteronormen fungerar enligt Butlers teori där individer                
som avviker från heteronormen anses som overkliga. Skrivelsen Steriliseringsfråga i Sverige           
1935-1975 är ett exempel på hur icke-heteronormativa personer blir så pass overkliga att             
omgivningen är blind för vad dessa personer utsätts för även när man har som uppdrag att                
rapportera om det övergrepp som sterilisering är.  
 
Jag kan inget annat än att dra slutsatsen att sterilisering av transpersoner inte uppfattas som ett                
brott på samma sätt som sterilisering av könsbinära personer, även om dessa könsbinära personer              
avvek på annat sätt. För overkliga kroppar behöver inte samma regler, lagar och skydd från               
samhället gälla som för de verkliga individerna. Alltså kan brott begås mot dessa overkliga              
kropparna utan att den stora massan reagerar nämnvärt. Butler menar att hela det             
heteronormativa samhällskollektivet har engagerats som gränsväktare för heteronormen och att          
det därför är svårt att ens se dessa orättvisor som orättvisor. Att försvara heteronormen är               
viktigare än att försvara de mänskliga rättigheterna hos de som avviker.  
 
Både i statliga utredningar och i politiska debatter används begreppet att det är “rimligt” att               
kräva att individer inte avviker allt för mycket från heteronormen. Om någon hotar att avvika på                
ett sätt som utmanar heteronormens grundstenar så menar man att det är rimligt att samhället               
begränsar detta beteende. Jag analyserar detta som att om en person vill leva allt för långt ifrån                 
den rådande normen måste denna förstå att det blir konsekvenser. Det är helt “rimligt” att man                
inte kan ånjuta samma rättigheter som de som passar in i heteronormen om man inte gör det                 
själv.  
 
Man skulle kunna spinna vidare på detta och undra vad annat som det är “rimligt” att förvänta                 
sig om man avviker. Är det till exempel rimligt att förvänta sig att bli nedslagen slagen om en                  
man går hand i hand med sin pojkvän en sen kväll? Är det rimligt att en kvinna borde räkna med                    
att bli våldtagen om hon är berusad och bär utmanande kläder?  
 
Enligt den politiska debatten och de statliga utredningarna under första delen av 2000-talet             
uttrycktes det tydligt att det inte är rimligt att acceptera ett tredje kön i samhället. I den svenska                  
politiska debatten uttrycks det inget direkt motstånd mot att vissa individer känner att de är födda                
i fel kropp och vill byta kön så länge de vill byta kön inom heteronormens snäva gränser. Det                  
uttrycks till och med förståelse från både Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna, som är de             
som förespråkat steriliseringskravet, för att livet som transsexuell är svårt om man inte får byta               
kön. Däremot uttrycker de båda att det är “konstigt” och “onaturligt” om en transperson vill ha                
kvar sina könskörtlar.  
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En rädsla som tas upp är att man skulle behöva göra om lagstiftning och andra instanser i                 
samhället för att det potentiella tredje könet skulle kunna räknas in i samhället. Att bryta upp                
heteronormativa institutioner för att släppa in någonting som hotar heteronormens grunder           
väcker starka känslor. Enligt Butlers teori är det heteronormens natur att genomsyra allt, när det               
skapas alternativ ifrågasätts dess självklarhet. Eftersom heteronormen bygger på upprepningar av           
föreställningen om heteronormen och dessa upprepning finns överallt i samhället så fungerar det             
inte då den inte är närvarande i allt. Jag tänker här på det homofobiska uttrycket : “Bögar får                  
göra vad de vill så länge de inte gör det framför mig”. När icke-heteronormativa sätt att existera                 
blir synligt i samhället utmanas heteronormen som hegemonisk diskurs. Här tar jag ännu en gång               
upp Butlers teori om att heteronormen är en ostabil hegemoni och de subjektspositioner som              
representerar och förlitar sig på den omedvetet känner av dess sårbarhet och därav instinktivt              
känner sig hotad av det som utmanar den. Enligt Butlers teori talar detta emot heteronormens               
“naturlighet”. Enligt Butlers teori borde inte de institutioner som finns till bara för att säkra               
heteronormen behövas om heteronormen var naturlig och självklar (Butler 2005:10). 
 
Problemen uppkommer när en person utmanar heteronormen och inte försöker att bli accepterad.             
Man kan studera debatten runt steriliseringsfrågan och tolka det som att den svenska             
heteronormen vid tidpunkten för debatten accepterade avvikare så länge avvikaren erkänner           
heteronormen som hegemoni och mastersignifikant. Däremot sågs det som onaturligt och           
konstigt att inte vilja eller försöka passa in. Att vilja behålla sina könskörtlar efter ett könsbyte                
ses som höjden av denna “konstighet” och man menar i den statliga utredningen (citerad av               
Kristdemokraterna i flertalet debatter) att en person som vill behålla förmågan att fortplanta sig              
efter ett könsbyte lider av en annan psykisk störning än transsexualism.  
 
Just detta att avgöra vem som är vad, vem som passar in i heteronormen och till och med vem                   
som är transsexuell på “rätt sätt” är enligt Butlers teori typiskt heteronormativt.            
Heteronormativitet bygger på att vara i den subjektsposition som kan avgöra vad och vem som               
utesluts eller inkluderas, vad som är normalt och inte. Queer däremot, enligt Butlers teori, är det                
motsatta. Begreppet queer är tillgängligt för alla och är självidentifierande, en person kan alltså              
enbart själv avgöra om den vill ta anspråk på identiteten queer eller ej (Butler 2005:45).  
 
Jag har kommit fram till att rädslan för gravida män styrde mycket av motståndet till att ta bort                  
steriliseringskravet. Om man vill ta anspråk på det som är heteronormen fundament, att             
heterosexualitet för mänskligheten vidare genom dess naturliga fortplantningsförmåga så blir det           
konsekvenser och motstånd. Just fortplantningsförmågan gör heterosexualiten till naturlig och          
orginalet.  
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Att biologiska kvinnor inte är de enda som föder barn utmanar heteronormens fundament.             
Historiskt har det varit viktigt att barn enbart föds i heterosexuella relationer, så viktigt att det                
inte erbjöds möjlighet för homosexuella att skaffa barn genom insemination förrän år 2005 och              
att ensamstående mödrar under 1900-talets början riskerade sterilisering om de ansökte om            
statlig ekonomisk hjälp att försörja sina barn. Att en man skulle kunna föda barn utmanar               
heteronormen till den grad att den ifrågasätter om heteronormen verkligen är det enda naturliga.              
För vad händer om det finns andra sätt att fortplanta sig än genom heterosexualitet? Vad säger                
det om sådant som inneboende kvinnliga, moderliga egenskaper som man menar kommer från             
förmågan att bära och föda barn om plötsligt män kan bli gravida? Vad gör man med klassiska                 
familjeroller om en man föder barnet? Och framför allt, är personen ens en man om den kan bära                  
och föda barn? Jag tänker att detta talar för Butlers teori om performativitet, att vi egentligen                
bara spelar vårat kön och att biologin har väldigt lite att göra med människors könsuttryck.  
 
Att enbart heterosexuella cis-könade människor kan föda barn och därigenom se till att             
heteronormen och mänskligheten fortlever har varit det som gjorde heterosexualiteten till norm            
och det naturliga. Enligt Butlers teori måste heterosexualitet upprepas för att framkalla illusionen             
om enhetlighet och identitet, utan denna upprepning är identiteten i farozonen (Butler 2005:78). I              
och med att tillåta alternativ till heteronormen börjar andra upprepningar ske och detta utmanar              
heteronormen som det enda naturliga.  
 
För Butler är begreppet queer viktigt eftersom att det skapar ett alternativ till heteronormen som               
det enda sättet att existera. I analysen av steriliseringskravet är detta en viktig motpol till               
heteronormen. Att analysera detta med Butlers teori om begreppet queer öppnar upp för ett              
alternativ om hur det skulle kunna vara i ett samhälle utan en binärkönsuppfattning.  
 
De juridiska och medicinska diskurserna om transfrågor och steriliseringskravet är utformade           
utifrån ett väldigt heteronormativt språk. Ett exempel på detta är hur det skrevs i förarbetet till                
könstillhörighetslagen huruvida ett krav på sterilisering verkligen var nödvändigt eftersom det           
ansågs som praktiskt taget uteslutet att en transsexuell person efter att ha fått ändrad              
könstillhörighet skulle av fri vilja inleda ett sexuellt förhållande med någon som hör till samma               
officiella kön som hen själv (SOU 2007:16).  
 
Detta visar att det inte ens fanns i den heteronorma världsbilden att en transman skulle vilja ha                 
ett sexuelltförhållande med en person av samma kön. Heteronormen är enligt Butlers teori så              
allomfattande och förklaras som det enda naturliga sättet att existera att när någon bli “botad”               
från transsexualism så förväntas de kliva rakt in i heteronormen och bete sig så som               
heteronormen förväntar. 
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I ett samhälle utan en dominerande heteronorm ser argumenten om steriliseringslagens           
fortlevnad annorlunda ut. Exempelvis är argumenten om hur ett barn kan påverkas negativt av att               
ha transsexuella föräldrar enbart gångbart i ett heteronormativt samhälle där man förutsätter att             
heteronormativitet är det enda sättet att existerar och allt avvikande innebär en psykiatrisk             
störning. I ett icke-heteronormativt samhälle skulle svaret på argumentet att barn till            
transsexuella löper risk att få sociala problem vara att ge skolor och andra barn mer information                
om transpersoner och alternativa familjer medan i ett heteronormativt samhälle så är svaret att              
ingen bör avvika. Argumentet om barns egna potentiella förvirring i sin könsroll förutsätter att              
dessa barn inte kan vara vara transsexuella själva och därför ha nytta av att ha transsexualla                
föräldrar som kan förstå och vägleda dem. 
 
Argumentet hälsa är det är av tre huvudargumenten som debatteras minst. Jag analyserar även              
detta argument med Butlers teori om overkliga kroppar. För overkliga kroppar gäller inte samma              
regler som för verkliga människor. Samhället fattar beslut åt de overkliga kropparna på ett sätt               
som samhället inte gör med de verkliga människorna. Exempel på dessa beslut kan vara att de                
overkliga kropparnas kärlek inte är samma sak som heterosexuell kärlek och därför inte kan gifta               
sig, att de inte är lämpliga föräldrar och inte får skaffa barn och att de inte själva får avgöra vilka                    
medicinska ingrepp som deras kroppar utsätts för. 
 
I denna analys vill jag även uppmärksamma rubbningen i den heteronormativa diskursen. År             
2013 togs steriliseringskravet bort ur könstillhörighetslagen. I och med att begreppet hen antogs             
som könsneutralt personligt pronomen och togs med i Svenska Akademins fjortonde upplaga år             
2015 så har man erkänt ett bryt med delar av den heteronormativa diskursen och därigenom               
erkänt möjligheten till ett tredje kön. Det existerar ännu inte ett juridiskt tredje kön men att det                 
finns språkliga möjligheter att tilltala en person som inte identifierar sig enligt den binära              
könsnormen innebär en rubbning i diskursen.  
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8. SLUTSATS 
 
I denna undersökning använde jag mig av följande analysfrågor: 
Vilka argument framträder i den politiska debatten för steriliseringskravet som villkor för            
könskorrigerande kirurgi?  
Hur kan dessa argument förstås utifrån Judith Butlers teoretiska ansats?  
 
För att få svar på den första analysfrågan gjordes en genomgång av de politiska argumenten som                
berörde steriliseringskravet i könstillhörighetslagen. Jag fann dessa argument genom sökningar          
på websidan riksdagen.se och valde sedan ut tre huvudargument som var ständigt återkommande             
i debatten. Dessa var: 
 
1. Barns välbefinnande.  
2. Risker med ett tredje kön.  
3: Risker med graviditet.  
 
Argumentationen analyserades sedan med pro et contra argumentationsanalys där tesen Det är ej             
lämpligt att transsexuella har möjligheten att bli gravida och föda barn identifierades.            
Analysfråga nummer två fick jag svar på genom att analysera de tre huvudargumenten utifrån              
Judith Butlers teoretiska ansats. Svaret blev att enligt Butlers teori om heteronormen som             
hegemonisk diskurs förklaras icke-heteronormativa individer som overkliga medan de         
heteronormativa individerna ses som verkliga. Resultatet av detta blir att det kan begås brott mot               
dessa overkliga individer utan att samhället reagerar och detta bidrog till att steriliseringskravet i              
könstillhörighetslagen inte ansågs som ett brott mot transpersoner på samma sätt som man skulle              
sett på ett steriliseringskrav av den heteronormativa befolkningen. 
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9. EFTERORD 
 
Förståelsen för hur steriliseringskravet kunde finnas kvar i könstillhörighetslagen fram till år            
2013 är en viktig insikt för samhället i allmänhet men för transpersoner i synnerhet. Precis som                
Malin Arvidsson konstaterar i sin undersökning Att ersätta det oersättliga är gottgörelse viktigt             
och för att gottgörelse ska kunna ske måste man förstå hur det som ska gottgöras kunde ske för                  
att förhindra att någonting liknande sker igen. Medan det finns en del undersökningar om vikten               
av att transpersoner har tillgång till id-handlingar, sjukvård och rätten att bestämma över vilka              
medicinska ingrepp den egna kroppen utsätts för så finner jag inga studier i hur              
steriliseringskravet kunde existera i ett modernt samhälle och vilka strukturer i vårt samhälle som              
gjorde det möjligt.  
 
27 mars 2017 föreslogs en lag som ger de transpersoner som steriliserats i samband med               
könsbyte ekonomisk ersättning. I lagrådsremissen som publicerades november 2017 går det att            
läsa att staten ska betala ut 225 000 kronor till de personer som steriliserades under perioden 1                 
juli 1975- 30 juni 2013. Lagen träder i kraft i maj 2018. Detta är ej ett skadestånd utan ex-gratia                   
ersättning, alltså en ersättning som betalas ut utan rättslig skyldighet.  
 
I den statliga utredningen Steriliseringsfrågan i Sverige 1935-1975 frågar man sig vem som ska              
hållas moraliskt, juridiskt och statsvetenskapligt ansvarig för att människor steriliserades mot sin            
vilja innan år 1975. Denna statliga utredning nämner inte transpersoner utan enbart de personer              
som steriliserades av rasbiologiska, sociala eller medicinska skäl. Man menar att frågan om             
ansvar är viktig av tre olika anledningar. Först är den viktig eftersom att steriliseringsdebatten              
uppfattas som ett led i en generell kritik av världsfärdsstaten, men också eftersom att              
steriliseringsdebatten tillsammans med liknande debatter i andra länder, ingår i en pågående            
nationell självrannsakan. Tredje anledningen är att steriliseringsfrågan kan användas för att lyfta            
fram moraliska tillkortakommanden i historien (SOU 2000:20). I skrivande stund finner jag            
ingen statlig utredning eller diskussion om vem som kan hållas moraliskt ansvarig för             
steriliseringarna av transpersoner. 
 
Enligt min undersökning är det heteronormen som är moraliskt ansvarig för steriliseringskravet            
av transpersoner och enligt Butler genomsyrar heteronormen varje institution och den största            
majoriteten av alla individer. Är det ens rimligt att tänka sig att ett samhälle som är byggt på                  
heteronormativa föreställningar kan ta moraliskt ansvar fullt ut för tvångssteriliseringarna av           
transpersoner? Är den heteronormativa subjektspositionen ens kapabel att sätta sterilisering av           
transpersoner på samma nivå som sterilisering av övriga medborgare även om kravet på             
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sterilisering nu har tagits bort ur könstillhörighetslagen? Hur kan transpersoner få full upprättelse             
efter detta övergrepp? Frågor som dessa lämnar arbetet med denna undersökning mig med. 
 
Rätten till könsbyte är livsviktig för de allra flesta transsexuella. Att möjligheten till könsbyte              
finns tillgängligt i samhället är nödvändigt och att föra en diskussion om transsexualitet (enligt              
diagnosen könsdysfori) som en konstruktion av heteronormen är minerad mark. Detta måste            
göras högst respektfullt med förståelse för hur normer och regler runt kön är utformade.              
Transsexuella är en grupp som ständigt måste försvara sin existens och får ofta höra att de                
egentligen inte existerar och att det inte “går att byta kön”. I ett samhälle som inte är format av                   
den, enligt Butlers teori, binära och performativa könsuppfattningen och obligatoriska          
heterosexualiteten, så skulle det kanske heller inte finnas samma behov av att byta kön. För vad                
skulle man byta till om inte kön vore definierat? Förutsättningen för ett byte är ju att det existerar                  
ett kön att byta från och ett kön att byta till. Det är också en förutsättning att kön är någonting                    
som existerar som en verklighet bortom den konstruerade verkligheten. Denna tanke går emot             
Butlers teori om kön som en social konstruktion. 
 
Men hur är det möjligt med förändringar i en maktstruktur som har haft ett stenhårt grepp om vår                  
existens i så många århundraden och som genomsyrar allt? Min förhoppning är att denna              
undersökning skapar en djupare förståelse för hur djupt rotad heteronormen är i vårat samhälle              
och i vår moral och hur skadligt det kan vara med denna sortens allomfattande normer. Denna                
undersökning visar hur länge steriliseringskravet som övergrepp kunde ske mot transpersoner           
utan att det uppmärksammades av samhället. Undersökningen visar också hur heteronormen gör            
vissa individer till osynliga och hur farligt det är eftersom brott kan begås mot dem utan att                 
någon reagerar. 
 
De flesta samhällsförändringarna sker genom förändringar i lagstiftningen och dessa påverkar           
sedan den allmänna uppfattningen och inställningen till vad som är normalt och icke.             
Exempelvis, när samkönat äktenskap tilläts blev acceptansen av icke-heterosexuell kärlek större,           
att homosexuella kunde adoptera barn gjorde att man erkände alternativa familjebildningar och            
borttagandet av steriliseringskravet gjorde att man menade att transsexuella hade samma           
rättigheter som övriga medborgare att styra över vilka ingrepp som deras kroppar utsätts för.              
Men förändringar sker också i vårt språkbruk. Till exempel användandet av begreppet hen som              
pronomen gör att det nu finns en benämning för dem som inte känner att de passar in i den                   
binärakönsuppfattningen. Detta gör dem till mer verkliga. 
 
En annan viktig aspekt av upplösandet av heteronormens järngrepp, som är styrande i vår              
uppfattning om vad som är naturligt och möjligt, är medicinsk forskning. University of Bath              
lyckades med ett forskningexperiment där forskare gjorde en mus gravid utan spermier. Forskare             
i Kina har lyckats skapa spermier från stamceller och kunde genom detta göra en mus gravid som                 
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födde friska musungar. Hur kommer forskning som denna påverka heteronormen och den            
binärakönsuppfattningen om detta i framtiden kommer att innebära att människor kan bli gravida             
utan spermier? Butler menar att heteronormens binära könsuppfattning är beroende av att            
kvinnor och män lever i dynamik med varandra. Vad händer om beroendet av den dynamiken               
minskar om spermier inte längre är nödvändiga för att skapa barn? 
 
Jag tror att visioner om ett samhälle utan en allomfattande heteronorm behöver en viss del               
science fiction inspirerat tänkande då vi måste föreställa oss en existens utan det som vi blivit                
lärda är mänsklighetens fundament - heteronormativitet. Att föreställa sig möss som blir gravida             
utan spermier kändes omöjligt för 10 eller kanske till och med 5 år sedan. Nu är det en möjlighet.                   
Vad mer är möjligt? 
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