
Analys av "Utkast till lagrådsremiss ─ Vissa kirurgiska ingrepp i 

könsorganen och ändring av det kön som framgår av folkbokföringen" 

2.1 Förslag till lag om vissa kirurgiska ingrepp i könsorganen 

Sammanfattande kommentarer 

Begreppet könsidentitet definieras i lagförslaget som "en persons självidentifierade kön, dvs. den egna 

upplevelsen av att vara pojke eller man, flicka eller kvinna eller att tillhöra inget eller något annat kön" (sid 

65). Enligt denna definition är könsidentitet en helt och hållet subjektiv känsla eller uppfattning. Det är 

olämpligt att lagen sätter upp villkor för vilken känsla eller trosuppfattning en person ska ha för att få 

genomgå vissa kirurgiska ingrepp. Det rimliga kriteriet för om dessa ingrepp ska få göras bör i stället vara 

att den medicinska bedömningen är att personen långsiktigt kommer att må bättre om ingreppen utförs än 

om ingreppen inte utförs. En sådan bedömning bör precis som andra medicinska bedömningar bygga på 

vetenskaplig evidens.  

Med den skrivning som nu föreslås ser vi en risk lagen att tolkas som en rättighetslag, det vill säga att den 

som uppfyller kriterierna har rätt till ingreppen såvida de inte är direkt medicinskt olämpliga. Visserligen 

skriver man på sidan 57 i att det enligt patientlagen och patientsäkerhetslagen "inte möjligt att låta 

patienten själv bestämma innehållet i och omfattningen av vården". Samtidigt beskriver man på sidan 59 

att det som domstolen ska ta hänsyn till vid ett överklagande av nekade ingrepp är de villkor som anges i 

lagen om vissa kirurgiska ingrepp i könsorganen, det vill säga att "personen upplever att kroppen inte 

stämmer överens med könsidentiteten" och att "personen måste antas komma att leva i denna 

könsidentitet även i framtiden". Här nämns inget om hänsyn till medicinska överväganden kring om 

personens hälsa på lång sikt kommer att förbättras av ingreppen. Det är oklart om sådana överväganden 

ska tas i beaktande vid en domstolsprövning eller inte. 

I lagförslagets §1 definieras de ingrepp som lagen avser som "sådana kirurgiska ingrepp i en persons 

könsorgan som syftar till att kroppen ska stämma överens med könsidentiteten och som utförs i hälso- 

och sjukvården". I den nuvarande lagen används i stället skrivningen ingrepp i könsorganen  "i syfte att 

göra dem mer lika det andra könets". På sidan 46 förtydligas att lagen avser även ingrepp i könsorganen på 

personer med könsidentiteten icke-binär. Eftersom det i princip finns ett oändligt antal könsidentiteter så 

öppnar den föreslagna lagen upp för en mängd olika ingrepp. Vi är tveksamma till om exempelvis ingrepp 

där könsorganen helt avlägsnas för att skapa ett helt könlöst underliv är etiskt försvarbara. 

Detaljerade kommentarer på texten i utkastet 

Könsidentitet 

Vad är könsidentitet? Könsidentitet kan inte definieras, bevisas eller prövas. Lagen kräver tydligt 

definierade begrepp (se remissyttrande citerat i utkastets avsnitt 8.9) men alla försök att definiera 

könsidentitet är cirkelresonemang. 

Med könsidentitet avses en persons självidentifierade kön, den inre upplevelsen av att vara pojke eller 

man, flicka eller kvinna eller att tillhöra inget eller något annat kön. Begreppets innebörd får anses vara 

väl etablerad. Det finns därför inget behov av att införa en definition i lag. (7.1) 

Som alla försök att definiera begreppet könsidentitet är detta ett cirkelresonemang, eftersom den 

innehåller orden ”kön” och ”identitet”. Om man bryter ned definitionen framträder dock en intressant 

dissonans. Hänvisningen till en ”inre upplevelse” liknar andra definitioner av personlig identitet, det vill 

säga att identifiera (betrakta, uppfatta) sig själv som något. ”Självidentifierade” antyder dock en 



betygelseglidning mot ”identifiera” i bemärkelsen ”fastställa” eller ”igenkänna”. Personen har observerat 

sitt eget kön och identifierat det som manligt (hankön) eller kvinnligt (honkön). I denna simpla bemärkelse 

kan vi kanske alla sägas ha en ”könsidentitet”. ”Könstillhörighet” är dock mer exakt och neutralt. 

Att detta högst oklara försök till definition följs av påståendet att begreppets innebörd skulle vara väl 

etablerad är skrattretande. Ordet finns inte ens finns med i SAOB. Visserligen är det belagt i svenskan 

sedan 1963, men bara som en obskyr medicinsk term. Det är först på senare år det har fått större 

spridning, främst genom hbtq-organisationers lobbyarbete. Innebörden av begreppet ”kön” kan anses 

vara väl etablerad, men till och med detta begrepp definieras i lagen. Den enda anledningen att inte 

definiera ”könsidentitet” är att alla definitioner är cirkulära och värdelösa i en juridisk kontext. Eftersom 

begreppet könsidentitet inte kan definieras bör det inte införas i lagen över huvud taget. 

En persons kön i folkbokföringen fastställs i de allra flesta fall omedelbart efter födelsen genom en 

anmälan om barnets födelse till Skatteverket. Senare i livet råder det för de allra flesta en 

överensstämmelse mellan kroppen och könsidentiteten, dvs. personens självidentifierade kön. Det 

finns dock personer som senare upplever att det kön som i samband med födelsen anmäldes till 

Skatteverket inte stämmer överens med könsidentiteten. I dag måste dessa personer ansöka om 

fastställande av könstillhörighet enligt könstillhörighetslagen för att få ändra det kön som framgår av 

folkbokföringen. (4.5) 

I detta stycke fastslås att alla människor har en könsidentitet. Alla människor håller inte med om detta 

påstående, och det finns heller ingen vetenskaplig grund för det. Det kan jämföras med att skriva in i lagen 

att alla människor har en odödlig själ. Vi har religionsfrihet i Sverige och bör rimligen också ha samma 

frihet från övriga trosåskådningar och ideologiska övertygelser. Lagens definition av kön kan alltså inte 

bygga på den subjektiva föreställningen om könsidentitet.  

Målet med den könsbekräftande vården är att individen ska kunna leva i enlighet med sin könsidentitet. 

(4.1.2) 

Vi ställer oss tveksamma till denna förklaring av vad som är målet med könsbekräftande vård. Borde inte 

målet med vård snarare vara att lindra patientens könsdysfori? Inte ens alla transpersoner anser sig ha en 

könsidentitet, så denna definition utesluter alltså de transpersoner som inte ansluter sig till den för tillfället 

rådande ideologiska doktrinen. 

Kvinnofronten, Sveriges kvinnolobby och Roks lyfter frågan om normer och könsidentitet. Det ska 

framhållas att det är fortsatt viktigt att bekämpa könsnormer som begränsar kvinnors och mäns 

personliga val och utveckling. Avsikten med att särskilja processen för ändring av kön i 

folkbokföringen från processen för kirurgiska ingrepp i könsorganen är inte att förstärka de 

samhälleliga normerna för vad det anses innebära att vara kvinna eller man. Den nuvarande 

könstillhörighetslagen, vilken nu föreslås upphävas, innefattar en bestämmelse om att den som vill få 

fastställt att han eller hon har en annan könstillhörighet än den som framgår av folkbokföringen sedan 

en tid ska ha uppträtt i enlighet med denna könsidentitet. En sådan koppling mellan könsidentitet och 

ett visst uppträdande finns inte med i förslaget till ny lagstiftning. Det förslag som läggs fram i detta 

utkast innebär alltså att könsnormer ges mindre betydelse för könsidentiteten i rättsligt hänseende än 

vad som är fallet i dag. (6) 

Här verkar man avsiktligt missförstå de synpunkter som uttrycks av kvinnoorganisationer. Deras farhågor 

grundas i att eftersom ”könsidentitet” saknar giltig definition är begreppet i princip omöjligt att särskilja 

från exempelvis ”könsroll” eller ”könsuttryck”. Könsöverskridande individer uppmuntras alltså att 

ifrågasätta sin könsidentitet och eventuellt ändra sitt folkbokföringskön, vilket innebär en sorts 

konformism till rådande könsnormer. Att detta skulle vara ”avsikten” med lagförslaget är det naturligtvis 

ingen som har påstått, så detta är ett rent skenargument. Resonemanget glider slugt från ”könsnormer som 

begränsar kvinnors och mäns personliga val och utveckling”, vilket är vad kvinnoorganisationerna tar upp, 



till ”att könsnormer ges mindre betydelse för könsidentiteten”. Fokus skiftas alltså från de mer omfattande 

samhällskonsekvenserna av att införa könsidentitetsdoktrinen i lagen, till de transpersoner som är 

målgrupp för lagen och hur de specifikt ska befrias från normen att uppträda på ett visst sätt för att utåt 

bevisa sin könsidentitet. Men om nu könsnormer ska ges mindre betydelse för könsidentiteten, varför ska 

då personer ändra folkbokföringskön och genomgå könskorrigerande vård (onekligen könsnormativa 

praktiker) på grund av sin könsidentitet? Logiken haltar i grunden. Den enda rimliga anledningen till att en 

person skulle vilja ändra sitt folkbokföringskön och genomgå könskorrigerande kirurgi är att personen 

socialt vill leva i det könet. Om könsidentitet är en privatsak utan yttre uttryck behövs heller inte 

lagändringen. Folk kan väl ha vilka könsidentiteter de vill utan att behöva ändra sin kropp eller sitt 

folkbokföringskön. Lagens syfte är inte att formellt bekräfta individers personliga identiteter. 

Förutsättningar för kirurgiska ingrepp 

2. upplever att kroppen inte stämmer överens med könsidentiteten, och  

3. måste antas komma att leva i denna könsidentitet även i framtiden. (2.1) 

2: Hur kan irreversibla kirurgiska ingrepp beviljas på grund av en subjektiv upplevelse om personlig 

identitet? Hur skiljer sig detta från kroppsdysmorfi eller önskan att genomgå vilken typ av kosmetisk 

kirurgi som helst, som inte är statligt subventionerad? Enligt könsidentitetsdoktrinen har könsidentitet 

ingenting med kropp, kön eller genus att göra, utan är något fristående som kan kombineras fritt med 

dessa. Hur kan den då ligga till grund för att bevilja kirurgiska ingrepp? Det vore mer logiskt att bevilja 

kirurgiska ingrepp på grund av att de med god evidens lindrar svår könsdysfori, eller möjligen på grund av 

att de underlättar för personen att smälta in i en önskad social roll som man eller kvinna och minskar 

stigmatisering och diskriminering. Detta har också varit tidigare praxis. 

3: Hur ska någon kunna bedöma om en person kommer leva i en viss könsidentitet i framtiden, när det 

saknas vetenskapligt underlag kring vad könsidentitet är? Ska man gå på personens egen övertygelse om 

att hen inte kommer att ändra sig? Observera att könsidentiteten inte tycks ha förändrats under en viss tid? 

Det är ett osäkert och ovetenskapligt sätt att bedöma sannolikheten för att någon ska ångra irreversibla 

kirurgiska ingrepp på lång sikt. Långtidsuppföljningar skulle behöva göras för att studera vilka faktorer 

som leder till goda eller mindre goda utfall i längden. 

I promemorian görs bedömningen att det inte är tidsenligt eller lämpligt att i lag kräva att en person 
ska uppträda i enlighet med den upplevda könsidentiteten. […] Akademiska sjukhuset menar att dagens 
krav på att en person ska uppträda i enlighet med det upplevda könet är hjälpsamt för både patienter 
och team i att säkerställa antagandet att patienten även i framtiden ska komma att vilja leva i denna 
könsidentitet. Även Sahlgrenska universitetssjukhuset påpekar att promemorians förslag om att det inte ska 
krävas att en person ska uppträda i enlighet med den upplevda könsidentiteten, helt bortser från att 
det saknas erfarenhet och evidens för detta och menar att det hade varit bättre att i stället ge utrymme 
för undantag från kravet i vissa självklara fall. Universitetssjukhuset anför vidare att ett antal personer 
under åren har återkommit, ofta många år senare, och ångrat sin genomförda kirurgi. Det kan antas att 
en enskild individs önskan om att få genomgå könsbekräftande vård inte väcks utan att ha föregåtts av 
såväl långt lidande som svåra överväganden. Enligt den bedömning som görs i utkastet är det vidare 
svårt att sätta upp kriterier för hur en könsidentitet ska manifesteras utåt eftersom det är högst 
individuellt. En bedömning av om sökanden uppträder i enlighet med könsidentiteten anses därför 
inte lämplig eftersom ett krav om att en person ska uppträda på ett visst sätt riskerar att påtvinga 
personer ett visst beteende utifrån andras upplevelse om hur ett visst kön ska uppträda.  
[…] Socialstyrelsen framhåller att kriteriet bör vara att personen upplever att kroppen inte 
överensstämmer med könsidentiteten och att ”upplevelsen kan antas minska i framtiden om personen 
genomför ingrepp i könsorganen”. En liknande synpunkt framförs av Sveriges psykologförbund som 
menar att det är könsdysforin som behandlas och inte könsidentiteten och föreslår formuleringen ”att 
det måste antas varaktigt minska könsdysforin”. Enligt den bedömning som görs i detta utkast syftar 
kriteriet ”måste antas komma att leva i denna könsidentitet även i framtiden” till att säkerställa att 
risken för att personen ändrar sig i framtiden är liten. En person måste antas fortsättningsvis vara fast 



etablerad i sin könsidentitet. Det är viktigt att personen inte vacklar om sin könsidentitet eftersom det 
kan vara fråga om irreversibla ingrepp. (7.3) 

 

Utkastet citerar en rad remissinstanser med medicinsk expertis som ifrågasätter lagförslagets formulering 
om att bevilja underlivskirurgi på basis av en självupplevd könsidentitet som inte nödvändigtvis 
manifesterar sig utåt. Vi förstår problematiken i att bedöma någons könsidentitet utifrån utseende och 
uppträdande, vilket riskerar att bli normerande (se Bremer: Kroppslinjer 2011). Men hur ska stabiliteten i 
den självupplevda könsidentiteten kunna bedömas, och är det verkligen könsidentiteten i sig som är 
garanten för ett gott utfall av könskorrigerande kirurgi? Som Sveriges psykologförbund påpekar är det ju 
snarare könsdysforin än könsidentiteten som behandlas, eftersom en viss könsidentitet inte nödvändigtvis 
leder till en önskan om könskirurgi. Den bedömning som bör göras utifrån tillgänglig klinisk evidens är 
alltså huruvida de kirurgiska ingreppen långsiktigt kommer att lindra könsdysforin och leda till ökat 
välmående. Men utkastets författare är ideologiskt investerade i idén om självbestämmande på grundval av 
personlig könsidentitet och kan därför inte backa på denna punkt.  

 
Icke-binära 

Enligt den nuvarande könstillhörighetslagen är en av förutsättningarna för att få genomgå 

underlivskirurgi att personen sedan en lång tid upplever att ”han eller hon tillhör det andra könet”. 

Underlivskirurgi enligt den nuvarande könstillhörighetslagen är således endast möjligt för personer 

vars könsidentitet är antingen man eller kvinna. Den nya lagen föreslås vara tillämplig när en person 

upplever att könsidentiteten och kroppen inte stämmer överens och personen måste antas komma att 

leva i denna könsidentitet i framtiden. Lagens tillämpningsområde är således inte begränsat till dem 

vars könsidentitet är antingen man eller kvinna. De ingrepp som regleras i den nya lagen ska syfta till 

att göra så att könsorganen bättre stämmer överens med könsidentiteten. De kirurgiska ingrepp som 

den nya lagen omfattar syftar därmed inte nödvändigtvis till att göra könsorganen mer lika det andra 

könets. Det handlar i stället om att göra könsorganen mer överensstämmande med könsidentiteten. 

(7.2) 

Här kan man ställa sig frågan varför underlivskirurgi specifikt i syfte att göra könsorganen mer lika det 

andra könets bör tillgängliggöras för så kallade ”icke-binära” transpersoner. Hur ska könsorganen opereras 

om för att bättre överensstämma med könsidentiteten, om könsidentiteten är varken man eller kvinna? 

Transvården erbjuder inte ”icke-binära” underlivsoperationer i stil med att operera bort ena testikeln eller 

äggstocken, utföra en vaginoplastik på någon som samtidigt behåller sin penis, eller helt avlägsna de yttre 

könsorganen i procedurer liknande könsstympning. När det nu dessutom finns ett oändligt antal 

könsidentiteter som alla anses lika giltiga är det bara fantasin som sätter gränser för könskirurgin. Kanske 

önskar någon två penisar eller antenner på könsorganen för att kroppen bättre ska spegla könsidentiteten? 

Dylik kosmetisk kirurgi saknar klinisk evidens och beprövad erfarenhet och kommer förhoppningsvis 

aldrig att övervägas inom den statligt subventionerade vården. Att hävda att de binära könsidentiteterna 

man eller kvinna är för begränsande men samtidigt begära tillgång till könskorrigerande kirurgi vars hela 

syfte är att göra könsorganen mer lika det andra könets är att vilja äta kakan och ha den kvar. Om man ska 

dra antagandet om att kön bara är en social konstruktion som ”tilldelas” vid födseln till sin spets kan man 

dessutom fråga sig varför personer ska diskrimineras utifrån denna tilldelning? Varför inte tillåta 

underlivskirurgi man-till-man och kvinna-till-kvinna, om någon exempelvis upplever sig behöva en 

penisförstoring för att kroppen ska matcha den manliga könsidentiteten? 

Det finns inte några samlade uppgifter om hur många personer som identifierar sig som mellan, 

bortom eller med båda könskategorierna kvinna och man, och hur många av dem som önskar 

könsbekräftande vård. (11.4) 

Innan lagen skrivs om för att erkänna ”icke-binära” könsidentiteter bör åtminstone en representativ 

befolkningsundersökning göras för att uppskatta gruppens storlek, demografiska sammansättning, 



psykiska samsjuklighet och vårdbehov. Tills vidare omfattas gruppen av 

diskrimineringsgrunden  ”könsöverskridande identitet eller uttryck”. 

 

2.2 Förslag till lag om ändring av det kön som framgår av folkbokföringen 
 
Sammanfattande kommentarer 
Lagförslaget innebär att den som har fyllt 12 år med vårdnadshavares samtycke ska kunna få det kön som 
framgår av folkbokföringen (i det följande benämnt "juridiskt kön") ändrat genom en enkel administrativ 
process. Lagtexten specificerar visserligen att kravet för ändringen är att sökanden upplever att det kön 
som framgår av folkbokföringen inte stämmer överens med könsidentiteten, men eftersom 
könsidentiteten inte ska prövas vid en första ansökan så lämnas i praktiken möjligheten öppen för vem 
som helst. Vi ser stora problem med att göra juridiskt kön till en fråga om självidentifikation och fritt val.  
 
Kön berörs i en rad olika lagar med olika syften. Det kan röra sig om 1) medicinska frågor, 2) skydd av 
kvinnors kroppsliga integritet, 3), jämställdhet mellan könen och 4) diskriminering. Utöver detta finns det 
andra verksamheter i samhället där kvinnor och män särbehandlas och där det juridiska könet i 
kombination med diskrimineringslagstiftningen kan få konsekvenser för hur verksamheten kan bedrivas, 
exempelvis 5) idrott. 
 
När det gäller medicinska syften (uppgift om kön vid organdonation (sid 107) och vid ålderbestämning 
enligt utlänningslagen (sid 107) samt i vårdsammanhang så som journaler, kallelser till könsspecifika 
provtagningar, medicinsk statistik mm) så är det biologiskt kön i kombination med information om en 
eventuell medicinsk transition som är relevant, medan personens könsidentitet torde vara mindre 
intressant. Innan man gör förändringar som innebär att fler personer kommer att byta juridiskt kön borde 
man utreda vilka konsekvenser det kan få både för individen och för den medicinska forskningen. 
Kommer man på ett adekvat sätt att kunna hantera uppgifter om biologiskt kön i medicinska sammanhang 
när detta skiljer sig från det kön som framgår av folkbokföringen? 
 
När det gäller lagar som rör skydd av kvinnors kroppsliga integritet så finns en intressekonflikt mellan å 
ena sidan kvinnor som har intresse av att separeras från gruppen biologiska män i samband med 
avtjänande av fängelsestraff och häktning, visitation, i omklädningsrum, sovsalar, kvinnojourer och 
liknande sammanhang där man klär av sig eller på annat sätt är extra utsatt, och å andra sidan gruppen 
transkvinnor som även de önskar skydd från andra biologiska män. Att öppna upp kategorin kvinna i 
lagens mening till att omfatta alla som vill innebär en risk att varken kvinnor eller transkvinnor längre kan 
få det skydd de önskar. När det gäller fängelse och häkte så föreslås i utkastet en ändring av lagen som 
tycks ha syftet att förhindra exempelvis manliga sexualförbrytare att byta juridiskt kön för att få avtjäna sitt 
straff i kvinnofängelse, men vad gäller övriga områden så väljer man i utkastet att inte ta ställning till vilka 
som ska få utföra kroppsvisitation eller få tillträde till kvinnliga utrymmen. I stället hänvisar man till att det 
ska bedömas från fall till fall och prövas mot diskrimineringslagstiftningen. Detta är inte acceptabelt. 
Kvinnor måste få behålla sin rätt till avskildhet från män vid kroppsvisitation, i omklädningsrum och 
andra sammanhang där de är i en utsatt situation. 
 
När det gäller lagar som rör jämställdhet mellan könen så nämner utkastet (på sidan 106) högskolelagen, 
lagen om yrkeshögskolan, förordningen om statsbidrag till idrottsverksamhet och lagen om statsbidrag för 
nationella minoriteter. På sidan 107 nämns att lagen (2001:99) om den officiella statistiken ska all officiell 
statistik för allmän information, utredningsverksamhet och forskning ska vara uppdelad på kön. Vad gäller 
könsuppdelad statistik så framhålls i utkastet att lagförslaget inte kommer att påverka arbetet med 
könsuppdelad registerstatistik, eftersom enbart ett fåtal personer förväntas byta juridiskt kön. Vi vill 
framhålla att denna bedömning inte tar hänsyn till att det ena könet är starkt underrepresenterat i vissa 
sammanhang. Exempelvis är begår kvinnor betydligt färre vålds- och sexualbrott än  män. Då de 
biologiska män som byter juridiskt kön till kvinna har på gruppnivå har samma brottsbenägenhet som 
andra biologiska män (Cecilia Dhejne et al., 2011, https://doi.org/10.1371/journal.pone.0016885) så kan 
ett relativt litet antal personer få stor påverkan på statistiken över kriminaliteten bland kvinnor. Liknande 
problem uppkommer i medicinsk statistik över diagnoser som är mycket vanligare hos det ena könet än 

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0016885


det andra, och i arbetsmarknads- och lönestatistik för yrken som är starkt dominerade av det ena könet. 
 
Utkastet tar upp att RFSL i sitt remissvar på det förra lagförslaget framförde att statistiken blir "mer 
korrekt" om den delas upp efter könsidentitet i stället för efter födelsekön. Vi delar inte denna 
uppfattning. Anledningen till att vi behöver könsuppdelad statistik är att det finns skillnader mellan män 
och kvinnor på gruppnivå som samhället vill hålla koll på och i viss mån kompensera för genom 
jämställdhetspolitiken. Utifrån dagens kunskapsläge finns ingen anledning att förutsätta att skillnaderna 
skulle härröra ur könsidentiteten snarare än könet. För att ha möjlighet att ta reda på detta skulle man 
behöva statistik kan delas upp både efter kön och efter könsidentitet, så att dessa kan jämföras. Vi anser 
att det är mycket viktigt att bevara möjligheten att bedriva kvantitativ forskning och samhällsanalys baserat 
på biologiskt kön. Ur ett forskningsperspektiv vore det utmärkt om det biologiska könet kompletterades 
med uppgifter om transitionsstatus och könsidentitet i folkbokföringen, men vi ser också att detta kan 
vara problematiskt ur ett integritetsperspektiv. Vi ser gärna att frågan utreds med syftet att förbättra 
möjligheterna till kvantitativ (och könsuppdelad) forskning om transpersoner.  
 
När det gäller diskrimineringslagen så anser vi att lagen bör formuleras på ett sådant sätt att både 
biologiskt kön och könsöverskridande identitet eller uttryck (inklusive medicinsk transitionering och byte 
av det kön som framgår av folkbokföringen) bör utgöra diskrimineringsgrunder. Den skrivning som 
föreslås i utkastet uppfyller misslyckas tyvärr med att på ett tydligt sätt definiera dessa som 
diskrimineringsgrunder. Lagens nuvarande skrivning "Även den som avser att ändra eller har ändrat sin 
könstillhörighet omfattas av diskrimineringsgrunden kön" torde tolkas som att det är det juridiska könet 
som utgör diskrimineringsgrunden. Detta är problematiskt eftersom det innebär att biologiskt kön kanske 
inte längre kan utgöra grund för diskriminering. Med den skrivning som föreslås av utkastet 
"Diskrimineringsgrunden kön omfattar även den som avser att ändra eller har ändrat 1. det kön som 
framgår av folkbokföringen, eller 2. kroppen genom sådana kirurgiska ingrepp som omfattas av lagen 
(2024:000) om vissa kirurgiska ingrepp i könsorganen", blir diskrimineringsgrunden helt obegriplig, i och 
med att den varken tycks ha att göra med biologiskt eller juridiskt kön längre. Är meningen att en 
biologisk man, som gjort ingrepp i könsorganen för att de ska bli mer kvinnliga, men som inte har eller 
avser att byta juridiskt kön, kan bli diskriminerad som kvinna, som man, både och eller varken eller? Vad 
är kön i diskrimineringslagens betydelse, med den nya skrivningen? Det verkar som att "könsidentiteten" 
är den enda gemensamma nämnaren för tilläggen. Men könsidentitet i sin tur definieras ju som " den egna 
upplevelsen av att vara pojke eller man, flicka eller kvinna eller att tillhöra inget eller något annat kön". 
Definitionen blir ett cirkelresonemang om könet definieras av könsidentiteten.  
 
Förslaget till ny lag om ändring av det kön som framgår av folkbokföringen blir tillsammans med den 
föreslagna ändringen av diskrimineringslagen riskerar att leda till en situation där kvinnor förlorar rätten 
till kroppslig integritet. Visserligen beskriver utkastet att olika intressen ska vägas mot varandra, men med 
tanke på hur diskrimineringslagen formuleras så tycks sannolikheten liten att kvinnor ska få fortsatt 
tillgång till exempelvis omklädningsrum där personer med manlig fysiologi och manliga könsorgan inte får 
tillträde. Eftersom dessa personer räknas som kvinnor enligt diskrimineringslagen om de har bytt eller har 
för avsikt att byta det kön som framgår av folkbokföringen så lär det bli svårt att motivera varför de inte 
ska få tillträde. I ett större perspektiv riskerar detta att leda till en allmän normförskjutning där inga 
personer med manlig fysiologi får ifrågasättas om de vistas i utrymmen avsedda för kvinnor. Omgivningen 
kan ju inte veta om de har eller har för avsikt att byta juridiskt kön. Biologiska män som inte på något sätt 
är trans eller har en kvinnlig könsidentitet men som vill visa sig nakna inför och/eller se kvinnor nakna får 
med den nya lagen frikort att vistas i kvinnors omklädningsrum och liknande könsuppdelade utrymmen. 
Detta kommer de facto att leda till att service inrättad för kvinnor blir otillgänglig för kvinnor, så fort 
någon man vill missbruka systemet. 
 

 

Detaljerade kommentarer på texten i utkastet 

Självbestämmande 

Utgångspunkten för ändring av det kön som framgår av folkbokföringen enligt den nya lagen ska vara 

individens självbestämmande. Processen för en första ändring föreslås vara enkel och transparent. 



Den första ansökan om ändring av det kön som framgår av folkbokföringen bör därför inte 

underkastas någon prövning av könsidentiteten. En första ändring ska således endast innebära ett 

beviljande av en administrativ ändring av det kön som framgår av folkbokföringen och inte fordra 

något krav på medicinsk behandling och utredning. Som framgår nedan bör dock en första ändring 

beviljas tidigast sedan fyra månader förflutit från ansökan. (8.2.1) 

Varför påstås det finnas en “rätt till självbestämmande” just vad gäller kön, men inte exempelvis ålder, 

arbetsförhet, funktionsnedsättning, nationalitet, etnisk tillhörighet, ursprungsbefolkningsstatus, släktskap 

m.m.? Att denna allt annat än logiska eller självklara idé har fått fäste så snabbt tyder på policy capture och 

borde mana till eftertanke. Kön är trots allt ett icke valbart biologiskt faktum, som i sin tur ligger till grund 

för juridiskt kön. Om juridiskt kön ska bygga på självdefinition utan kriterier eller prövning kan det lika 

gärna upphävas helt och hållet, vilket också är det yttersta målet för många translobbyister (se Yogyakarta 

Principle 31, http://yogyakartaprinciples.org/wp-content/uploads/2017/11/A5_yogyakartaWEB-2.pdf). 

Först ska juridiskt kön saboteras inifrån genom lagändringar som att införa självdefinition eller ”tredje 

kön”, sedan avskaffas helt. Att införa självdefinition innebär att frikoppla juridiskt kön från kön i någon 

meningsfull bemärkelse, så då kan man lika gärna avskaffa juridiskt kön med en gång och bespara sig 

mödan att ändra lagen igen. 

Det har under senare år skett en tydlig utveckling inom såväl FN som Europarådet när det gäller lika 

möjligheter och rättigheter oavsett könsidentitet. En grundläggande aspekt av rätten till privatliv är 

uppfattningen att ingen ska tvingas genomgå medicinsk behandling eller medicinska ingrepp för att få 

sin könstillhörighet ändrad (se prop. 2011/12:142 s. 55–56 och prop. 2012/13:107 s. 17–18). Ett 

sådant synsätt stämmer också väl överens med rätten att få sin könsidentitet rättsligt erkänd på ett 

enkelt och transparent sätt som utgår ifrån självbestämmande. (6) 

[Europadomstolen] fann att ett krav på att ha genomgått könskorrigerande operation eller medicinsk 

behandling som med hög sannolikhet skulle resultera i sterilitet för att få ändra det kön som var 

registrerat i statens officiella register utgjorde en kränkning av rätten till privatliv. Domstolen fann 

dock också att de krav på medicinsk diagnos eller medicinsk utredning som ställts i övrigt inte var ett 

brott mot rätten till privatliv i konventionens mening utan faller inom medlemsstaternas 

bedömningsmarginal. (4.6.1) 

Den första passagen är typisk för de logiska hopp som görs i utkastet. Att reducera ändring av 

folkbokföringskön till en enkel administrativ procedur som bygger på självbestämmande följer inte logiskt 

av att ta bort kravet på medicinska ingrepp. Ett krav på diagnos, utredning eller intyg kan kvarstå. Detta 

går heller inte emot FN, EU eller Europarådet. 

Den tilltänka målgruppen för den nya lagen är enskilda som kan uppleva att könsidentiteten och det 

kön som framgår av folkbokföringen inte stämmer överens. Lagen ska ange de förutsättningar som 

gäller för att en person vars könsidentitet inte stämmer överens med det kön som framgår av 

folkbokföringen ska få ändra det könet. […] Andra i målgruppen har inte något behov av vård eller 

medicinsk utredning alls utan endast ett behov av att ändra det kön som framgår av folkbokföringen 

så att det bättre stämmer överens med könsidentiteten. (8.1) 

För det första kan konstateras att ”den tilltänkta målgruppen” för lagen är irrelevant i juridiskt hänseende, 

eftersom någon kontroll av vem som utnyttjar möjligheten till ändring av folkbokföringskön inte 

genomförs. Den egentliga målgruppen är alltså samtliga svenska medborgare över 12 års ålder. Utkastet 

specificerar vidare att den tilltänkta målgruppen inte behöver genomgå någon vård eller medicinsk 

utredning. Frågan är vad det finns för evidens för att en persons hälsa och välmående förbättras om hen 

tillåts ändra folkbokföringskön trots att hen av omgivningen fortsatt uppfattas tillhöra födelsekönet? 

Lagändringen innebär en grundläggande förändring av syftet med folkbokföringskön, från att registrera 

personers biologiska eller i undantagsfall (enligt rådande könstillhörighetslag) sociala kön, till att officiellt 

bekräfta personers privata könsidentitet. 

http://yogyakartaprinciples.org/wp-content/uploads/2017/11/A5_yogyakartaWEB-2.pdf


Till följd av att den föreslagna lagen som huvudregel bygger på självbestämmande och inte på ett 

fastställelseförfarande som den nuvarande könstillhörighetslagen, bör ändringar göras i fängelselagen 

och häkteslagen. Några andra ändringar till följd av att det nuvarande fastställelseförfarandet frångås 

behövs inte. (8.14) 

Här erkänner författarna till lagförslaget att det får konsekvenser att låta folkbokföringskönet bygga på 

självbestämmande i stället för på ett fastställelseförfarande. Om könstillhörigheten är fastställd anses den i 

princip giltig i alla sammanhang, medan folkbokföringskön med det nya lagförslaget enbart skulle ha en 

presumtionsverkan. I klartext betyder det att det kan finnas ett visst utrymme att ta hänsyn till födelsekön 

eller biologiskt kön i specifika sammanhang. Utkastet ger dock ingen vägledning kring detta och 

konsekvenserna lämnas outredda.  

Lagrådet konstaterar att remissen inte ger besked om hur vissa förslag förhåller sig till rättsordningen i 

övrigt och att konsekvenserna för andra delar av rättsordningen är otillräckligt behandlade. Lagrådet 

påpekar att remissen inte heller ger svar på frågan om uttalanden i förarbetena till den nu gällande 

könstillhörighetslagen fortfarande kan vara vägledande och i sådant fall på vilket sätt när processen för 

ändring av det kön som framgår av folkbokföringen ska grundas på rätten till självbestämmande utan 

föregående fastställelsebeslut. Lagrådet erinrar också om att det i samband med tidigare 

lagstiftningsarbeten på området gjorts kartläggningar av gällande lagstiftning där en persons 

könstillhörighet har rättslig betydelse, vilket inte gjorts denna gång. Härutöver påpekar Lagrådet att 

lagförslaget kan förväntas leda till ett ökat antal problematiska situationer i vardagslivet och framhåller 

att det måste ankomma på lagstiftaren att ge vägledning i sådana frågor. (8.14) 

I sitt yttrande över lagrådsremissen Vissa kirurgiska ingrepp och ändring av det kön som framgår av 

folkbokföringen anför Lagrådet att lagstiftaren torde inte annat än i rena undantagsfall ha sett framför 

sig att en persons registrering i folkbokföringen och hur denne uppfattades av omgivningen skulle 

skilja sig åt. Lagrådet påpekar att förhållandena är annorlunda med den föreslagna lagen, eftersom den 

utgår från rätten till självbestämmande. (8.14) 

12-årsgräns för ändring av kön i folkbokföringen 

Socialstyrelsen redovisar i kartläggningen att det råder tydligt skilda meningar i frågan om barns behov 

av att kunna ändra kön i folkbokföringen. (8.4) 

Trots brist på konsensus föreslås i utkastet att barn från 12 år ska kunna ändra folkbokföringskön med 

vårdnadshavarnas tillstånd. 

Däremot finns det ingen åldersgräns för att inom hälso- och sjukvården påbörja en utredning 

angående könsdysfori eller för medicinsk könskorrigering, med undantag för ingrepp i könsorganen. 

Det är inte ovanligt att barn uttrycker att de har, eller vill ha, ett annat kön än det som framgår av 

folkbokföringen. Det innebär dock inte att detta önskemål är bestående för alla barn som ger uttryck 

för detta. (4.1.3) 

Om barns uttryckta önskemål om att ändra kön inte är bestående, varför ska de då kunna genomgå 

medicinsk könskorrigering eller ändra folkbokföringskön? Borde inte detta vara beslut som enbart kan 

fattas av vuxna personer efter moget övervägande? Evidensen för att inleda könskorrigerande behandling 

för minderåriga är mycket bristfällig och långtidsuppföljningar saknas (Kaltiala-Heino et al. 2018, 

https://doi.org/10.2147/AHMT.S135432).  

Antalet remisser till teamet vid Astrid Lindgrens barnsjukhus har ökat kraftigt de senaste åren. […] 

Orsaken är inte känd men det har övervägts om det kan bero på bl.a. ökad tillgång till vård, ökad 

kunskap och minskad stigmatisering. (4.1.3) 

https://doi.org/10.2147/AHMT.S135432


De förklaringar till ökningen som här ges tyder på en ideologisk vinkling som sannolikt organisationer 

som RFSL står bakom. I själva verket är det högst osannolikt att ”ökad kunskap och minskad 

stigmatisering” skulle leda till en så markant ökning just i gruppen barn och unga med kvinnligt 

födelsekön (Kaltiala et al. 2019, https://doi.org/10.1080/08039488.2019.1667429). Den demografiska 

spridningen borde rimligtvis vara jämnare. En annan möjlig förklaring som har framförts är social smitta i 

kamratgrupper, vilket flickor i puberteten tenderar att vara extra mottagliga för (Littman 2018, 

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0202330). Denna alternativa förklaring, som aldrig övertygande har 

avfärdats, borde åtminstone nämnas för att göra rättvisa åt forskningsläget. 

Innan puberteten är det dock inte aktuellt med någon medicinsk behandling för barn med könsdysfori. 

Däremot kan det i vissa fall finnas ett behov av att stödja barnet i dess utveckling. Syftet är då att 

underlätta för barn med könsdysfori att leva i enlighet med sin könsidentitet. (4.1.3) 

Att ”underlätta för barn med könsdysfori att leva i enlighet med sin könsidentitet” låter misstänkt likt så 

kallas konverteringsterapi, som kraftigt fördöms av hbtq-organisationer världen över. Om nu barns 

könsidentitet som tidigare medgivits kan vara flytande och föränderlig riskerar vuxenvärldens uppmuntran 

att ”leva i enlighet” med en viss könsidentitet att denna könsidentitet cementeras och barnet inte fritt 

tillåts utvecklas och utforska sin identitet genom puberteten. Att socialt transitionera barnet och ändra 

dess namn, folkbokföringskön m.m. skapar en mycket stark psykologisk press på barnet att hålla fast vid 

könsidentiteten. Risken är att könsdysforin förvärras och medicinsk transition inleds redan i puberteten. 

Bland barn med svår könsdysfori som inte transitioneras socialt eller medicinskt är det däremot en mycket 

stor majoritet som kommer över könsdysforin och förlikar sig med sitt födelsekön under eller efter 

puberteten (Singh et al. 2021, https://doi.org/10.3389/fpsyt.2021.632784). Eftersom det inte finns något 

säkert sätt att förutsäga vilka barn som tillhör den lilla grupp vars könsdysfori eller könsidentitet är 

permanent, bör största försiktighet iakttas i att låta barn ändra folkbokföringskön eller på andra mer 

permanenta sätt transitionera socialt. 

Karolinska institutet, Sveriges nationella nätverk för DSD och Svenska barnläkarföreningen menar att 

det inte är förenligt med vetenskap och beprövad erfarenhet att ungdomar under 15 år ska ges 

möjlighet att ändra juridiskt kön utan föregående psykiatrisk, psykologisk och medicinsk utredning. 

BUP Konsultenhet Karolinska Solna ser en risk med att förslaget fungerar kontraproduktivt genom att 

eventuellt signalera att 12-åringar i allmänhet är mer klara med processen att fritt och öppet utforska 

frågor som berör kön, sexualitet och identitet än vad de i allmänhet är i denna ålder då den 

psykosexuella utvecklingen är, och bör tillåtas vara, högst pågående. (8.2.1) 

Det bör framhållas att avsikten med förslaget om att ge barn från 12 år möjlighet att ändra kön i 

folkbokföringen inte är att markera att barn i den åldern är klara med processen att utforska frågor 

som berör bl.a. kön. Visserligen kräver en förnyad ändring en prövning av könsidentiteten även vad 

gäller barn men i och med att en ändring huvudsakligen är av rent administrativ karaktär som även är 

reversibel bör det vara möjligt med en åldersgräns som motsvarar den där ett barn inom andra 

rättsområden anses ha uppnått sådan mognad att barnets åsikter bör tillmäts stor betydelse i frågor 

som rör barnet. (8.2.1) 

Här ser vi återigen hur man i utkastet väljer att ignorera skarpa invändningar från remissinstanser med 

medicinsk och psykologisk expertis, ett tecken på ideologisk policy capture. Plötsligt heter det att ändringen 

av folkbokföringskön är ”administrativ” och ”reversibel” och därför så bagatellartad att även barn som 

inte är färdiga med sin identitetsutveckling bör få genomföra den, medan samma administrativa 

konsekvenser och prövningen vid en andra ändring anses vara tillräckliga hinder för att stävja missbruk av 

lagen. Ytterligare ett exempel på att äta vilja äta kakan och ha den kvar. 

https://doi.org/10.1080/08039488.2019.1667429
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0202330
https://doi.org/10.3389/fpsyt.2021.632784


Icke-binära 

Kravet i nuvarande 1 § första stycket 1 könstillhörighetslag om att en person ”sedan en lång tid” 

upplevt att han eller hon tillhör det andra könet tas således inte med i den nya lagen. Inte heller 

uttrycket ”att tillhöra det andra könet” tas med i den nya lagen. Det betyder att även icke-binära, dvs. 

personer som identifierar sig som både man och kvinna, inget av det, mellan eller bortom 

könsindelningen man och kvinna, ska kunna ändra det kön som framgår av folkbokföringen. 

Samtidigt bör det nämnas att det kön som kan framgå av folkbokföringen genom ett personnummer 

eller samordningsnummer är antingen kvinna eller man. (8.3) 

Man kan undra varför lagen ska skrivas om för att erkänna ”icke-binära”, ett begrepp som bara är belagt 

sedan 2014 och lika gärna kan vara försvunnet ur språket 2030. Kön i lagens mening är binärt, man eller 

kvinna. Det finns alltså inte något juridiskt erkänt tredje socialt kön eller genus en person fullt ut skulle 

kunna leva som. Vad är då syftet med att låta ”icke-binära” byta från ett folkbokföringskön som inte 

matchar könsidentiteten till ett annat som inte heller gör det? Rent biologiskt finns inte heller något tredje 

kön hos människan, även om det finns vissa sällsynta DSDer eller intersextillstånd som hos under 0.2 

promille av befolkningen kan leda till en kropp som är svår att könsbestämma (Sax 2010, 

https://doi.org/10.1080/00224490209552139).  

Riskbedömning 

Samtidigt som ansökningsprocessen föreslås vara enkel kan det konstateras att en ändring av det kön 

som framgår av folkbokföringen inte betraktas som en åtgärd som individen kan vidta lättvindigt. Att 

ändra det kön som framgår av folkbokföringen innebär nämligen en rad praktiska uppgifter och 

administrativa utmaningar för den enskilde individen. […] Den omständigheten att byte av 

personnummer eller samordningsnummer i sig innebär betydande administrativa arbetsinsatser och 

olägenheter för den enskilde torde ha en återhållande effekt på benägenheten att ansöka om ändring 

av det kön som framgår av folkbokföringen. […] Som framgår nedan föreslås att en ändring kan 

beviljas först sedan fyra månader förflutit, vilket också kan bidra till att beslutet är väl genomtänkt.  

(8.2.1) 

I utkastet hävdas att information om praktiska olägenheter och fyra månaders väntetid i sig skulle vara 

tillräckligt för att garantera att beslutet är väl genomtänkt. Vi ifrågasätter starkt detta.  

Lagrådet påpekar att möjligheten att ändra det kön som framgår av folkbokföringen kommer att stå 

öppen även för t.ex. kriminella och människor som hoppas kunna leva gömda eller undkomma 

borgenärer. Enligt Lagrådets mening är möjligheterna till och riskerna för missbruk inte tillräckligt väl 

belysta i lagrådsremissen av den 30 augusti 2018 och detta såväl vid en enda ändring som vid 

upprepade ändringar av en enskilds personnummer. Frågorna är av betydelse för bedömningen av om 

den enskildes rätt till självbestämmande väger tyngre än en eventuell risk för missbruk. Lagrådet ställer 

sig frågan om den ordning som föreslås i remissen, dvs. att en prövning av könsidentiteten ska komma 

till stånd från och med den andra ändringen (se avsnitt 8.3), är ändamålsenligt utformad och 

ifrågasätter allvarligt om så är fallet. (8.2.2) 

En process som gör det enklare att ändra personnummer kan, som framgår ovan, till viss del göra det 

möjligt för personer med oärliga syften att missbruka systemet. Den risken kan dock inte anses väga 

tyngre än den enskildes rätt till självbestämmande. Nedan föreslås att en ändring av det kön som 

framgår av folkbokföringen ska beviljas tidigast efter att fyra månader har förflutit och då först sedan 

sökanden begär det. Vidare föreslås nedan att en andra ändring ska kräva en prövning av 

könsidentiteten (se avsnitt 8.3). Därutöver finns behov av att överväga ytterligare åtgärder för att 

förebygga missbruk. Det kan vidare finnas anledning att i ett senare skede utvärdera lagens tillämpning. 

(8.2.2) 

https://doi.org/10.1080/00224490209552139


Lagrådets invändningar avfärdas inte med någon gedigen riskanalys utan med det enkla konstaterandet att 

rätten till självbestämmande väger tyngre än risken för missbruk. De ”ytterligare åtgärder” som skulle 

kunna på fråga för att stävja missbruk specificeras inte, trots att detta borde ingå i förarbetena till lagen. I 

stället föreslås att först genomföra lagförslaget och senare utvärdera konsekvenserna. Menar man alltså att 

den så viktiga rätten till självbestämmande av folkbokföringskön i ett senare skede skulle kunna dras in 

eller villkoras på grund av missbruk? Det normala förfarandet är att göra en konsekvensutredning och 

formulera lagen för att i möjligaste mån förebygga missbruk innan den träder i kraft. Det är alltid mycket 

svårare att i efterhand dra tillbaka lagstadgade rättigheter. 

Den bedömning som görs i detta utkast är således att det finns en viss risk för att systemet missbrukas, 

men att den risken inte kan anses väga tyngre än rätten till självbestämmande när det gäller det kön 

som framgår av folkbokföringen. Mot bakgrund av att det i och för sig finns en viss risk för att 

systemet i en del avseenden skulle kunna missbrukas föreslås att en första ansökan ska kunna beviljas 

först sedan viss tid förflutit och den enskilde återkommer med en begäran om att ansökan ska beviljas. 

För personer med en annan avsikt än den avsedda skulle den omständigheten att en ansökan inte kan 

beviljas omedelbart, utan först efter viss tid, kräva planering och framförhållning vilket rimligen bör 

innebära en viss spärr mot att systemet missbrukas. Dessutom bidrar en sådan ansökningsprocess till 

att den enskilde fattar ett välgrundat beslut. Mot denna bakgrund bör en första ansökan kunna beviljas 

först sedan en viss tid förflutit. Fyra månader bedöms vara en tillräcklig tid för att minimera risken för 

missbruk samtidigt som den ur ett rättighetsperspektiv inte är så lång att den kan anses utgöra ett 

administrativt hinder. (8.2.2) 

Det är svårt att ta påståendet att en fyra månaders väntetid skulle stävja missbruk på allvar. Resonemanget 

är ett ytterligare exempel på att äta vilja äta kakan och ha den kvar – å ena sidan orkar inga kriminella 

rimligen vänta hela fyra månader (de lever för snabba kickar?), å andra sidan är fyra månaders väntetid en 

bagatell för den som lider oerhört av att folkbokföringskönet inte matchar könsidentiteten. 

Det är lämpligt att Skatteverket i samband med en ansökan om en första ändring informerar den 

enskilde om att ansökningar om förnyade ändringar kommer att medföra en prövning av 

könsidentiteten. Denna information torde leda till eftertanke hos den sökande redan när den första 

ansökan ges in och ge insikt om att den första ändringen kan bli bestående om den beslutande 

myndigheten bedömer att det inte finns tillräckliga skäl för att ändra det kön som framgår av 

folkbokföringen på nytt. Informationen kan även verka i förebyggande syfte mot de eventuella 

individer som överväger att missbruka systemet. (8.11) 

Förutom fyra månaders väntetid vid en första ansökan om ändring av folkbokföringskönet tillkommer 

även en prövning av könsidentiteten från och med andra ändringen. Detta påstås också kunna stävja 

missbruk. Det är dock tveksamt om svårigheten i att kunna övertyga en psykolog om att man har en 

könsidentitet som överensstämmer med födelsekönet kan verka särskilt avskräckande. Resonemanget 

verkar bygga på en ideologiskt färgad föreställning om att kön inte finns eller spelar roll, eller att andra inte 

skulle kunna uppfatta ens könstillhörighet. 

Förnyad ändring 

Den som har fyllt 12 år och som tidigare har beviljats ändring av det kön som framgår av 

folkbokföringen ska efter skriftlig ansökan hos Socialstyrelsen beviljas ändring på nytt om sökanden 

upplever att det kön som framgår av folkbokföringen inte stämmer överens med könsidentiteten och 

det kan antas att sökanden kommer att leva i denna könsidentitet även i framtiden. (8.3) 

I promemorian föreslås, framför allt mot bakgrund av risken för missbruk, att en andra ändring av det 

kön som framgår av folkbokföringen ska kräva en prövning av könsidentiteten. […] Det finns vidare 

ett intresse av att identitetsuppgifter i folkbokföringen präglas av stabilitet. Av dessa skäl är det 



motiverat att försöka avgränsa möjligheten att ändra det kön som framgår av folkbokföringen till just 

den gruppen som har behov av en ändring. (8.3) 

Den mest bisarra yttringen av den genomgående tendensen i lagförslaget att vilja ha kakan och äta den är 

att könsidentiteten ska prövas från och med andra gången någon vill ändra folkbokföringskön. Detta 

föreslås stävja såväl missbruk med ont uppsåt som ogenomtänkta eller upprepade ändringar. Varför inte i 

stället prövningen kan göras från och med första gången motiveras aldrig, utom indirekt genom 

hänvisningarna till ”självbestämmanderätt”. Förutsatt att könsidentiteter existerar och går att pröva finns 

ju inget som hindrar att denna prövning görs konsekvent vid alla ändringar av folkbokföringskön. Detta 

skulle tvärtom öka rättssäkerheten i förfarandet. 

Ett krav på en prövning av könsidentiteten för att ändra det kön som framgår av folkbokföringen på 

nytt kan även tillgodose behovet av att fånga upp individer som kan behöva stöd i frågor och tankar 

kring sin könsidentitet. Det kan vara fråga om en annan problematik hos den sökande än den som 

handlar om könsidentiteten. Det är angeläget att individer som har fortsatta funderingar kring frågor 

om könsidentitet och det kön som framgår av folkbokföringen fångas upp för att vid behov kunna 

erbjudas adekvat stöd i sin fortsatta process. För att beviljas ändring av det kön som framgår av 

folkbokföringen på nytt bör det således krävas att en ändring är i överensstämmelse med 

könsidentiteten. (8.3) 

Motiveringen som ges till varför en prövning av könsidentiteten vid andra ändringen skulle vara förmånlig 

även för individen är ytterst märklig. Varför skulle någon som önskar återvända till sitt födelsekön 

misstänkliggöras som förvirrad i sin könsidentitet? Är det inte snarare den som vill ändra ifrån det som 

kan behöva stöd i sina funderingar kring könsidentitet och utredas för eventuell annan problematik? 

Varför ska korrekt könsidentitet utgöra kriteriet som avgör om någon har rätt att återvända till sitt 

ursprungliga folkbokföringskön? Någon motsvarande prövning av könsidentiteten görs ju inte när 

nyfödda tilldelas ett folkbokföringskön utifrån biologiskt kön. Tänk om personen inte anser sig ha någon 

särskild könsidentitet men har kommit fram till att det är enklare att leva med ett folkbokföringskön som 

stämmer överens med det biologiska könet? Har hen då inte rätt till det? Ska staten föreskriva att alla 

måste ha ett folkbokföringskön som överensstämmer med könsidentiteten? 

En ansökan om förnyad ändring föreslås bifallas om sökanden upplever att det kön som framgår av 

folkbokföringen inte stämmer överens med könsidentiteten och det kan antas att sökanden kommer 

att leva i denna könsidentitet även i framtiden. […] Bestämmelsen innebär att upplevelsen av 

könsidentiteten ska vara välgrundad. Det ställs inga krav på att könsidentiteten ska ha manifesterats 

med medicinska eller kroppsliga ingrepp eller att det finns en specifik medicinsk diagnos.  

Uttrycket ”kan antas att sökanden kommer att leva i denna könsidentitet även i framtiden” indikerar 

att det inte ställs krav på att personen har en flera års lång och väldokumenterad utredning inom 

hälso- och sjukvården, utan att det är fråga om en framåtsyftande sannolikhetsbedömning. (8.3) 

Det bör normalt sett räcka med en enklare medicinsk utredning för att kunna bedöma om sökanden 

upplever att det kön som framgår av folkbokföringen inte stämmer överens med könsidentiteten och 

det kan antas att sökanden kommer att leva i denna könsidentitet även i framtiden. Beslutsunderlaget 

bör därför kunna bestå av ett intyg från exempelvis psykiatriker, psykolog, skolkurator eller 

landstingsknuten kurator eller samtalterapeut, utfärdat efter en eller några samtalskontakter. (8.3) 

Här framgår det att prövningen av könsidentiteten väsentligt ska förenklas jämfört med dagens 

könsutredningar. Om allt som krävs är ett enstaka möte med en kurator villig att skriva under ett intyg kan 

man verkligen fråga sig vad som är hindret för att kräva detta redan vid en första ändring av 

folkbokföringskönet. Man kan också ifrågasätta, som flera remissinstanser gjort, om de föreslagna 

yrkesgrupperna verkligen har kompetensen att bedöma sökandes könsidentitet och dess stabilitet. Hur 



som helst torde det vara så lätt att hitta en person som är villig att utfärda intyget att det inte på något sätt 

stävjar missbruk. 

Den prövning som ska göras utgår från de kriterier som gäller i dag för att få ändra kön i 

folkbokföringen för vilka det finns en praxis. De krav som föreslås gälla i dessa fall är visserligen lägre 

ställda, men innebär dock en liknande prövning som den som görs i dag. De förutsättningar som 

föreslås gälla får därför anses vara tillräckligt tydliga för en domstolsprövning. (8.9) 

Det är högst oklart hur något enstaka besök hos en skolkurator utgör en ”liknande prövning” av 

könsidentiteten som dagens fleråriga könsdysforiutredningar utförda av specialistteam. 

Jämställdhetsstatistik 

Sveriges kvinnolobby efterfrågar en utredning av hur lagförslaget påverkar arbetet med könsuppdelad 

registerstatistik, vilket är grundläggande för jämställdhetsarbetet och hjälper samhället upptäcka och 

åtgärda skillnader i livsvillkor mellan flickor och pojkar, kvinnor och män. […] Statistiska centralbyrån 

(SCB) har inte något att erinra mot lagförslaget och anför att reglerna medför ingen eller mycket 

begränsad påverkan på SCB:s verksamhet. […] RFSL anser att lagförslagen kommer att medföra en 

mer korrekt jämställdhetsstatistik än den vi har i dag, då processen för det juridiska könsbytet 

förenklas och möjliggör för fler transpersoner att få rätt juridiskt kön. (8.14) 

SCBs utlåtande kan omöjligen baseras på någon ordentlig utredning. Även om några tusen personer i 

Sveriges befolkning som har ändrat folkbokföringskön inte gör någon skillnad på det stora hela, kan det 

göra stor skillnad för statistiken inom vissa specifika områden. Detta gäller framför allt områden där ett 

kön är starkt överrepresenterat, som statistiken över våldsbrott eller kvinnor i IT-sektorn (Sullivan 2021, 

https://doi.org/10.1111/1467-923X.13029). RFSL har fel i att statistiken kommer att blir mer ”korrekt”, 

eftersom korrekt statistik om transpersoner och deras levnadsvillkor enbart kan uppnås om data om kön 

och könsidentitet eller transerfarenhet samlas separat och korreleras mot varandra (Sullivan 2020, 

https://doi.org/10.1080/13645579.2020.1768346). Policy capture för att ersätta data om kön med data om 

könsidentitet försämrar datakvalitet och försvårar jämförelser över tid (Murray & Blackburn 2019, 

https://doi.org/10.3366/scot.2019.0284). 

Avslutningsvis kan nämnas att liknande lagstiftning finns sedan några år i Norge och Danmark och 

erfarenheterna från dessa länder visar inte på negativa effekter för jämställdheten. (11.1) 

Naturligtvis syns inte några negativa effekter för jämställdheten, eftersom de statistiska data som skulle 

kunna visa dessa effekter inte går att få fram. Dessutom är några år en alltför kort tid för att se 

konsekvenserna av en lagändring. 

Kroppsvisitering 

Som huvudregel får inte kroppsvisitering och kroppsbesiktning utföras eller bevittnas av någon av 
motsatt kön som inte är läkare eller legitimerad sjuksköterska. Enligt flera bestämmelser gäller detta 
enbart i förhållande till kvinnor. Det rättsliga intresset bakom reglerna är skyddet för kvinnors eller 
den enskildes kroppsliga integritet. En följd av att en ändring av det kön som framgår av 
folkbokföringen nu föreslås gå från ett fastställelseförfarande till ett system som bygger på 
självbestämmande är att intresset för självbestämmande i vissa undantagsfall kan få stå tillbaka. 
Beroende på omständigheterna i det enskilda fallet bör det alltså vara möjligt att låta ett av lagstiftaren 
sedan tidigare identifierat intresse få företräde. (8.14) 

 
Bestämmelser om kroppsvisitering och kroppsbesiktning kan som framgår ovan komma i konflikt 
med det rättsliga intresset bakom bestämmelserna när det ställs mot intresset av självbestämmande av 
kön i folkbokföringen. En sådan konflikt skulle i så fall kunna uppstå i de fall där den som ska utföra 
en kroppsvisitering/kroppsbesiktning ändrar kön i folkbokföringen utan att manifestera den upplevda 
könsidentiteten utåt. Även om bestämmelser om kroppsvisitering/besiktning tillämpas i en mängd 
olika situationer är det dock svårt att se att en sådan situation verkligen skulle uppstå, särskilt med 
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tanke på det ansvar som arbetsgivare har. […] I detta utkast har övervägts om det kan uppstå praktiska 
problem exempelvis på anstalt när det gäller situationer där intagna måste visiteras, särskilt i en sådan 
situation där en person som ändrat kön i folkbokföringen placeras i anstalt tillsammans med intagna 
av motsatt kön. Inom Kriminalvården arbetar dock personal av bägge könen. Det bör därför vara 
möjligt att en visitation av en intagen som ändrat kön i folkbokföringen genomförs av personal av 
samma kön, oavsett vilken anstalt personen i fråga är placerad på. (8.14) 

 

Lagrådet lyfter kroppsvisitering som ett exempel på en situation där folkbokföringskön och biologiskt kön 

kan komma i konflikt, framför allt i fallet med en person som har kvinnligt folkbokföringskön men utåt 

uppfattas som en man. Utkastets författare har däremot ”svårt att se att en sådan situation verkligen skulle 

uppstå”. De ger exempel på en situation där en fånge med kvinnligt juridiskt kön ändå placeras i ett 

mansfängelse, i enlighet med fängelselagens möjlighet att göra undantag från könspresumtionen i enskilda 

fall. Det enda problem de överväger är att det skulle saknas kvinnlig personal som kan kroppsvisitera 

denna fånge, men detta avfärdas eftersom ”personal av bägge könen” arbetar inom Kriminalvården. De 

kvinnliga kriminalvårdarnas rätt till kroppslig integritet och säkerhet övervägs dock inte (Murray & 

Blackburn 2019, https://doi.org/10.3366/scot.2019.0284). Vad händer om manliga fångar sätter i system 

att ändra folkbokföringskön enbart för att tvinga kvinnor att kroppsvisitera dem? Vad händer om all 

kvinnlig personal i mansfängelser säger upp sig på grund av arbetsmiljöskäl? 

I utkastet förbises helt den vardagligare situationen med kroppsvisiteringar i bland annat 
säkerhetskontroller på flygplatser, som Lagrådet också tar upp. I dessa fall kontrolleras inte passagerarnas 
folkbokföringskön, utan vem som får visitera vem avgörs genom en enkel visuell inspektion. De 
passagerare som uppfattas som kvinnor och det fåtal vars könstillhörighet är svår att avgöra skickas till en 
kvinnlig kontrollant. Även en person som uppfattas som man men som genom klädsel eller annat skickar 
tydliga signaler om att vilja uppfattas som kvinna skulle sannolikt skickas till en kvinnlig kontrollant för 
säkerhets skull, eftersom kvinnor får visitera både kvinnor och män. Problem skulle kunna uppstå om ett 
ökat antal passagerare med manligt födelsekön ändrade folkbokföringskön till kvinna utan att på något 
annat sätt signalera en avvikande könstillhörighet. Dessa skulle då riskera att kroppsvisiteras av manliga 
kontrollanter, och arbetsgivaren skulle kunna göra sig skyldig till lagbrott. I lagförslaget hänvisas till 
arbetsgivarens ansvar, men det är svårt att tolka vad detta betyder. Bolaget som driver en säkerhetskontroll 
har naturligtvis inget intresse av att uppröra passagerarna genom att utsätta dem för kroppsvisitationer av 
kontrollanter med fel kön. Men det har också ett arbetsgivaransvar gentemot sina anställda kontrollanter. 
Vill de riskera att bli anmälda för diskriminering av en kontrollant som uppfattar sig som kvinna och har 
kvinnligt folkbokföringskön, men utåt uppfattas som man och därför enbart tillåts visitera manliga 
passagerare? Lagförslaget borde ge tydlig vägledning i dylika fall. 
 

Könsuppdelade utrymmen 

 
Lagrådet efterfrågar även en vägledning från lagstiftaren om hur vardagliga situationer ska hanteras. 
Som ett exempel lyfter Lagrådet frågan om vilket omklädningsrum en elev ska använda om eleven 
endast ändrat det kön som framgår av folkbokföringen men av klasskamrater uppfattas vara det 
tidigare könet. Sveriges Kvinnolobby och Kvinnofronten anför liknande synpunkter och framför att 
promemorian saknar en bedömning av risken för missbruk på så sätt att personer med ont uppsåt kan 
få tillgång till könsuppdelade utrymmen avsedda för att skydda kvinnor. […] Risken för att en person 
med ont uppsåt skulle ändra det kön som framgår av folkbokföringen för att bereda sig tillträde till 
könsuppdelade utrymmen framstår som mycket liten. Det bör framhållas att den omständigheten att 
en person ändrat det kön som framgår av folkbokföringen inte per automatik avgör frågan om 
tillträde till könsuppdelade utrymmen. Ändringen i folkbokföringen är som huvudregel styrande men, 
beroende på omständigheterna i det enskilda fallet, kan presumtionen behöva stå tillbaka vid en 
intresseavvägning. Med detta sagt bör frågor som uppstår i vardagen hanteras utifrån det enskilda fallet 
med utgångspunkten att hänsyn får tas inte bara till den person som ändrat juridiskt kön, utan även 
andra personer som kan komma att beröras. (8.14) 

 

Eftersom folkbokföringskönet enligt den nya lagen enbart kommer att ha en presumtionsverkan finns det 
ett visst utrymme för undantag i de fall då risker eller rättighetskonflikter uppstår. Ett sådant fall kan vara 
omklädningsrum och andra könsuppdelade utrymmen. I utkastet bedöms risken att personer skulle ändra 
folkbokföringskön för att få tillträde till kvinnors könsuppdelade utrymmen som ”mycket liten”, men 
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något underlag för denna bedömning ges inte. I stället framförs att transpersoner ofta undviker att byta 
om i omklädningsrum. Eftersom inga logiska slutsatser dras av denna omständighet, exempelvis att 
transpersoner bör förses med enskilda alternativ där de slipper byta om inför andra, tycks informationen 
framföras enbart i retoriskt syfte att framställa transpersoner som harmlösa offer. Emellertid finns 
dokumenterade fall där transpersoners närvaro i kvinnliga omklädningsrum har upplevts inkräkta på 
kvinnors kroppsliga integritet. Lagförslaget bör ge tydlig vägledning i liknande intressekonflikter, för att 
undvika rättsosäkerhet i avgörandet av enskilda fall. Annars kommer det att resultera i en stor mängd 
diskrimineringsärenden, liksom incidenter som aldrig når rätten av rädsla för att förlora eller själv bli 
anmäld för diskriminering (Halvorsen 2018, https://doi.org/10.18261/issn.1504-3061-2018-08-02). 
 
Det stämmer att folkbokföringskön inte automatiskt ger tillträde till könsuppdelade utrymmen. I själva 
verket styrs tillträde till könsuppdelade utrymmen av en social kontroll som bygger på att människor kan 
urskilja varandras könstillhörighet med stor säkerhet. Självdefinition av kön sänder emellertid ut en stark 
signal om att kroppens utseende inte längre ska anses avgörande för könstillhörigheten. Om en person 
med ett visst folkbokföringskön enligt policy har rätt att vistas i ett visst omklädningsrum kommer 
normen bli att inte ifrågasätta någons närvaro, eftersom det skulle kunna vara en transperson som kan bli 
kränkt och göra ett diskrimineringsärende. Troligen kommer även många verksamheter som 
tillhandahåller könsuppdelade utrymmen att anamma en ”inkluderande” policy där transpersoners fria 
tillträde går före kvinnors och mäns kroppsliga integritet. Självdefinition av kön leder alltså till att kvinnors 
könsuppdelade utrymmen helt upphör att existera, eftersom vilken man som helst kan få tillträde genom 
att påstå sig ha en kvinnlig könsidentitet (Burt 2020, https://doi.org/10.1177/1557085120918667). Detta 
innebär att ingen, inklusive transkvinnor, som vill byta om avskilt från män längre kan garanteras detta. 

Könsuppdelade utrymmen kan då lika gärna avskaffas helt.  
 

Farhågor har framförts avseende kvinnors och mäns olika makt i samhället och risken för att förslaget 

missbrukas för att få tillgång till miljöer där endast kvinnor får vistas. En sådan utveckling skulle 

kunna få konsekvenser för kvinnors och barns trygghet. Med tanke på att förslaget innebär att det tar 

fyra månader innan en ansökan om ändring godkänns och att medföljande information kommer att 

vara tydlig om de omfattande konsekvenser som följer av ändringen, bedöms i utkastet att risken för 

att möjligheten skulle användas för missbruk i syfte att få tillgång till sådana miljöer är liten i 

förhållande till andra sätt att närma sig kvinnor och barn. (11.1) 

Formuleringen visar författarnas cyniska inställning till kvinnors och barns rättigheter och kroppsliga 
integritet. Men att det finns andra möjligheter för kriminella att få tillgång till offer utgör vanligtvis inte ett 
argument för att skyddsrutiner helt ska överges (Asteriti & Bull 2020, 
https://www.modernlawreview.co.uk/asteriti-bull-sharpe/). 

 
Även om en person skulle välja att ändra kön i folkbokföringen enbart av anledningen att ta sig in på 
ett skyddat boende för kvinnor kommer risken för att detta sker i praktiken vara obefintlig. En sådan 
person kommer inte uppfylla de förutsättningar som ställs för att få tillgång till en sådan miljö. Som 
framgår av avsnitt 8.14 tillerkänns en ändring av kön i folkbokföringen en presumtionsverkan, vilket 
innebär att en person som ändrar kön i fel syfte inte automatiskt kan räkna med att behandlas rättsligt 
i enlighet med det ändrade könet. (11.1) 

 
Det skulle verkligen underlätta om man i utkastet förklarade varför risken skulle vara ”obefintlig” och vad 
det är för ”förutsättningar” som behöver uppfyllas för att få tillgång till en könsuppdelad miljö, som 
exempelvis ett skyddat boende för kvinnor. Detta borde ingå i förarbetet till lagen. Hur ska man över 
huvud taget kunna avgöra om någon ”ändrar kön i fel syfte” när ändringen bygger helt och hållet på 
självidentifikation? Vad blir påföljden för en sådan felaktig ändring? 
 
Organdonation 
 

Enligt 2 § förordningen om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga organ ska bl.a. 
uppgift om donatorns kön lämnas av den vårdgivare som ansvarar för att ta till vara ett organ, om 
organet erbjuds ett land inom EES (Europeiska ekonomiska samarbetsområdet). Vid en 
transplantation har emellertid inte kön någon medicinsk betydelse. Det är möjligt att transplantera 
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mellan man och kvinna och så görs också i dag. Några följdändringar behövs därför inte i detta 
avseende. (8.14) 

 

Utkastets uttalande om organdonation är kännetecknande för den nonchalans med vilken det behandlar 
lagförslagets konsekvenser. Påståendet att kön inte skulle ha någon betydelse vid transplantation verkar 
bygga på ett rent logiskt felslut av det efterföljande påståendet att transplantation mellan man och kvinna 
är möjligt. Men varför skulle kön vara en lagstadgat obligatorisk uppgift om det helt saknade medicinsk 
betydelse? Frågan om könets betydelse vid olika former av transplantation har uppenbarligen inte utretts 
som den borde. Exemplet aktualiserar behovet av att specificera vad som avses med kön i medicinska 
register – biologiskt kön eller folkbokföringskön. Ifall det är folkbokföringskön måste det kompletteras 
med en uppgift om eventuell ändring i förhållandet till födelsekönet för att garantera patientsäkerheten. 
 
Idrott 
 

Riksidrottsförbundet bedömer att förslaget innebär ingripande konsekvenser för förbundets medlemmar 
och anför att utredningen saknar en analys av förslagens konsekvenser för idrottsrörelsens tävlings- 
och träningsverksamhet. […] Även i detta utkast anses det lämpligt och rimligt att idrotten självt får ta 
ställning till hur en situation där en tävlande har ändrat det kön som framgår av folkbokföringen ska 
lösas. (8.14) 

 
Transkvinnor som har genomgått en manlig pubertetsutveckling har ett uppenbart fysiskt övertag över 
kvinnor som gör det orättvist att låta dem tävla i damklassen (Hilton & Lundberg 2021, 
https://doi.org/10.1007/s40279-020-01389-3). I kontaktsporter utgör det dessutom en säkerhetsrisk 
(Pike 2020, https://doi.org/10.1080/00948705.2020.1863814). Men frågan om idrotten handlar inte bara 
om tävlings- och elitidrott utan också om motions- och rekreationsidrottande. Även på amatörnivå kan 
det upplevas mycket demoraliserande för kvinnor att ständigt bli slagna av transkvinnor. En brittisk studie 
visar att det på grund av den ojämna könsbalansen i de flesta lagsporter skulle kunna bli från 1% upp till 
10% transpersoner i damlag (Devine 2021, https://doi.org/10.1080/17511321.2021.1993982). Förutom 
rättviseperspektivet kan problem uppstå med könsuppdelade omklädningsrum och sovsalar vid lagresor 
om idrotten generellt öppnas för självidentifikation. Lagförslaget ger inte den vägledning som 
Riksidrottsförbundet efterfrågar. 

 

2.4 Förslag till lag om ändring i steriliseringslagen (1975:580) 
 

En person, som har fyllt 18 men inte 25 år och som är bosatt i Sverige, ska efter egen ansökan hos 

Socialstyrelsen få tillstånd till sterilisering i samband med en ansökan enligt lagen om ändring av det 

kön som framgår av folkbokföringen, om personen upplever att det kön som framgår av 

folkbokföringen inte stämmer överens med könsidentiteten och det måste antas att personen kommer 

att leva i denna könsidentitet även i framtiden. (9.1) 

I förarbetena till lagen anges att ett beslut om sterilisering fordrar inte bara en intellektuell utan även 

emotionell och sexuell mognad, vilken erfarenhetsmässigt ofta inte utvecklas förrän i 20–25-års åldern 

och i viss utsträckning först senare. (4.2) 

Varför ska sterilisering rutinmässigt beviljas personer under 25 år i samband med ändring av juridiskt kön? 

Operationer som exempelvis att helt avlägsna könskörtlarna för att hindra hormonproduktion (kastrering) 

omfattas redan av lagen om kirurgiska ingrepp i könsorganen. En enkel sterilisering ändrar varken 

hormonproduktion eller könsorganens funktion och utseende och kan inte anses göra kroppen mer 

överensstämmande med en viss könsidentitet, vilket är motiveringen till övriga kirurgiska ingrepp som 

regleras i lagen. Anses transpersoner mogna intellektuellt, emotionellt och sexuellt tidigare än andra, 

eftersom 25-årsgränsen för irreversibelt steriliserande ingrepp inte gäller för denna grupp? Undantaget 

från 25-årsregeln sänder mycket märkliga signaler om att det är önskvärt att transpersoner steriliserar sig, 

särskilt med tanke på att det tidigare steriliseringskravet upphävts som ett brott mot mänskliga rättigheter 

och skadestånd betalats ut. 
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2.6 Förslag till lag om ändring i diskrimineringslagen (2008:567) 
 

Diskrimineringsgrunden kön omfattar även den som avser att ändra eller har ändrat  
1. det kön som framgår av folk-bokföringen, eller  
2. kroppen genom sådana kirurgiska ingrepp som omfattas av lagen (2024:000) om vissa kirurgiska ingrepp i 
könsorganen. (2.6) 

 
Den grundläggande definitionen av diskrimineringsgrunden kön är ”att någon är kvinna eller man”. Enligt 

lagens nuvarande formulering omfattas även ”den som avser att ändra eller har ändrat sin könstillhörighet” 

av diskrimineringsgrunden kön. Tillägget gör definitionen något oklar, men beror på att rådande 

könstillhörighetslag bygger på ett fastställelseförfarande, där det nya juridiska könet i princip ska gälla i alla 

sammanhang. Man får alltså förstå tillägget som att med ”kön” avses juridiskt kön. Däremot är det oklart 

hur en avsikt att ändra juridiskt kön ska kunna göra könstillhörigheten giltig som diskrimineringsgrund 

redan i förskott, särskilt med tanke på att personen skulle kunna få avslag på sin ansökan om ändrad 

könstillhörighet. 

Den nya lag som föreslås bygger dock på självbestämmande, inte på ett fastställelseförfarande. Därför har 

folkbokföringskön enbart en presumtionsverkan och kan inte anses giltigt i alla sammanhang. Det är alltså 

inte självklart att diskrimineringsgrunden kön ska omfatta ändringar av folkbokföringskön enligt den nya 

lagen. Tvärtom kommer detta leda till problem, eftersom om ”kön” antas avse ”kön enligt 

folkbokföringen” kommer det inte gå att skilja på en person som blir diskriminerad på grund av att tillhöra 

ett visst (biologiskt) kön och en person som enbart har ändrat folkbokföringskön utan att uppfattas av 

andra eller nödvändigtvis ens uppfatta sig själv som tillhörande det könet, i de fall dessa två personers 

rättigheter står i konflikt med varandra.  

Anledningen att även kirurgiska ingrepp i könsorganen föreslås omfattas av diskrimineringsgrunden kön 

är att de i nuläget regleras i samma lag som ändring av folkbokföringskön. De omfattas alltså underförstått 

av det ovan nämnda tillägget. Det är emellertid inte självklart att de ska omfattas av samma 

diskrimineringsgrund när de särskiljs juridiskt. Om de gör det frångås principen att ”kön” avser ”kön 

enligt folkbokföringen”. Vad betyder kön då? Antingen en person som är man eller kvinna, eller en person 

som har ändrat eller avser att ändra folkbokföringskön, eller en person som har genomgått eller avser att 

genomgå kirurgiska ingrepp i könsorganen. Dessutom kvarstår den nuvarande oklarheten kring hur någon 

kan diskrimineras på grund av en avsikt. Är det verkligen rättssäkert att ha en så dålig definition av 

diskrimineringsgrunden kön? Borde inte det främsta syftet med denna diskrimineringsgrund vara att 

skydda kvinnors könsbaserade rättigheter? 

Det vore därför mer logiskt om diskrimineringsgrunden kön reserverades för personer som varken har 

ändrat folkbokföringskön eller genomgått kirurgiska ingrepp i könsorganen, medan diskriminering av 

personer som har det faller under diskrimineringsgrunden ”könsöverskridande identitet eller uttryck”. 

Såväl att ändra folkbokföringskön som att genomgå könskirurgi kan utan tvekan räknas 

som ”könsöverskridande”, vilket undviker begreppsförvirring. Man kunde också tänka sig att 

diskrimineringsgrunden kön skulle gälla i fall där det tydligt går att bevisa att en person har diskriminerats 

på grund av att hen uppfattats tillhöra ett visst kön, exempelvis utifrån personnummer, namn eller 

utseende. Däremot bör inte någon kunna hävda könsdiskriminering enbart på grundval av sitt 

folkbokföringskön, om personen inte av den diskriminerande parten uppfattas tillhöra det könet, då detta 

öppnar för missbruk och rättighetskonflikter. 


