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Juridiska fakultetsstyrelsen, som beretts att yttra sig över rubricerade remiss, får 
härmed avge följande yttrande, som utarbetats av docent Ulrika Andersson och 
professor Titti Mattsson. 
 
Utredningen har haft i uppdrag att utreda åldersgränsen för fastställelse av ändrad 
könstillhörighet. En ändring av en persons könstillhörighet innebär en process som 
består av två delar. Den ena delen innefattar könskorrigerande vård och behand-
ling. Den andra delen innefattar den administrativa processen som behöver föregå 
en ändring av en persons juridiska kön i folkbokföringen.  
 
Då det gäller den andra, juridiska, delen av processen, det vill säga att ändra kön i 
folkbokföringen, föreslår utredningen en ny lag om ändring av juridiskt kön.  
 
Juridiska fakultetsstyrelsen tillstyrker förslaget om en sådan ny lag och har inga in-
vändningar mot förslaget att sänka åldersgränsen i syfte att ändra det juridiska kö-
net.  
 
Däremot anser Juridiska fakultetsstyrelsen i övrigt, i enlighet med Barnombuds-
mannens särskilda yttrande, att frågan huruvida åldersgränsen för operation av 
könsorganen eller avlägsnande av könskörtlarna ska sänkas, kräver ytterligare ut-
redning innan en sådan ändring kan ske. Den 18-årsgräns för könskorrigerande 
vård och behandling som idag finns, grundas i att ingreppen är omfattande och oå-
terkalleliga. Det krävs en stor mognad att besluta i denna fråga. Då det finns be-
gränsat med forskning i fältet bör barnets behov av skydd mot att fatta denna typ av 
oåterkalleliga beslut väga tyngre än barnets behov av ingrepp. 
 
Juridiska fakultetsstyrelsen anser vidare att förslaget att socialtjänsten automatiskt 
ska få information om att ett barn själv (utan vårdnadshavarens samtycke) har an-
sökt om att ändra sitt juridiska kön, inte är lämpligt på grund av dess integritets-
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 2 
kränkande karaktär. Ett sådant förfarande står sannolikt i strid med rätten till pri-
vatlivet, en grundläggande mänsklig rättighet i bland annat Europakonventionen. I 
stället bör socialtjänsten tillhandahålla förebyggande insatser och skydd- och 
stödinsatser för barn och föräldrar. 
 
Det hade varit önskvärt om utredningen hade fört en mer utförlig diskussion kring 
och haft en tydligare distinktion mellan transpersoner och personer med medfödd 
avvikelse i könsutvecklingen. Medan den förstnämnda gruppens eventuella föränd-
ringsbehov i sin könstillhörighet vanligen uppstår först i tonåren, är personer med 
medfödd avvikelse i könstillhörigheten en grupp där insatserna i praktiken sker un-
der barnets första levnadsår. Den medicinska behandlingen för den sistnämnda 
gruppen har under senare år varit föremål för stark kritik från flera håll, inte minst 
då det gäller den brist på vetenskap och beprövad erfarenhet som tycks ligga till 
grund för dylika kirurgiska ingrepp på spädbarn. I vad mån dessa barn opereras va-
rierar regionalt i landet. Barnet ges, av åldersskäl, inget inflytande i huruvida de 
ofta omfattande och smärtsamma kirurgiska ingreppen ska genomföras eller inte. 
En diskussion kring barnets bästa och barnets rätt i dessa frågor är angelägen. 
 
 
 
Enligt delegation 
 
 
Ulrika Andersson  Titti Mattsson  
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