
11/10-2018                                          Naturkunskap                                                 Erik 
Alvarez 

 
Könskorrigering 
 
Inledning 

Könskorrigering heter det när man gör den “medicinska” eller “kirurgiska” behandlingen för 

att ändra sitt kön.  De som genomgått könskorrigerande behandling är transsexuella och 

ibland även intersexuella som betyder att de givits medicinsk behandling som barn som de 

vid vuxen ålder ångrar sig. Att vara transsexuell innebär att man känner sig som man 

instängd i en kvinnas kropp eller som en kvinna i en mans kropp. Lagen kräver att den som 

på grund av transsexualism ansöker om könskorrigering ska vara minst 18 år gammal och 

måste ha bott i landet minst ett år, för att kunna ges tillstånd till ny juridisk könstillhörighet 

och könskorrigerande kirurgiska ingrepp. 

 

Fakta 
De ansvariga för att ta fram internationella behandlingsriktlinjer “Gender identity disorders” 

eller “transsexualism” som det heter på svenska är World Professional Association for 

Transgender Health (WPATH). Det rekommenderade är en trestegsprocess som som 

omfattar en så kallad real life test “verklig livsupplevelse” (då patienten förväntas leva som 

det könet som den känner är rätt), hormonbehandling med könshormoner passande till det 

självupplevda könet och sist könskorrigerande kirurgi. Ordningen kan ibland ändras, t.ex kan 

hormonterapin initieras före real life experience.  

 

I många länder måste de som vill genomgå en könskorrigerande behandling också genomgå 

sterilisering. I de flesta europeiska och nordamerikanska länder, länder i Oceanien och 

Japan kräver att patienten som ska göra en könskorrigerande behandling måste vara steril. I 

vissa länder har man särskild lagstiftning för könstillhörighet frågor, där ser man juridiskt 

olika på frågan. Storbritannien har en lagstiftning som trädde i kraft 2005 där det inte är 

något krav på att en transsexuell ska vara steriliserad eller sakna fortplantningsförmåga för 

att få göra könskorrigerande behandling.  

 
För att få en könskorrigerande behandling i Sverige krävs det att man skickar en ansökan till 

Socialstyrelsens rättsliga råd. Rådet i sin tur kräver ett läkarutlåtande från en psykiater som 

utrett och diagnoserat personen som transsexuell. En viss del av behandlingen ges redan 



under utredningstiden, då det tar tid att diagnosen sätts och fastlås. Vanligtvis tar det ca 2 år 

att få igenom det och under den tiden skall patienten ha genomgått ett “real life test”. Det 

betyder att man ska ha levt fullt ut som det kön man känner sig som, utredningen om 

diagnoskriterierna är uppfyllda, patientens psykiska och sociala stabilitet, fysiska och 

psykiska. Tillsammans med beslutet om nya könet så får den sökande tillstånd till 

könskorrigerande operationer, patientens psykiska och sociala stabilitet, fysiska och 

psykiska förutsättningar för övergång till det andra könet och att vara medveten om vad ett 

könsbyte innebär. Även stödjande samtalsterapi kan ingå. När diagnosen har fastställts så 

utfärdar behandlande läkare med intyget där patientens vilja av ett juridiskt könsbyte och 

könskorrigerande operationer tillstrykts. Transsexuella som vill byta kön från man till kvinna 

kan senare erbjudas bröstförstorande operationer om inte hormonterapin ger tillräckligt med 

effekt. Även adamsäpplet kan slipas ner och stämbanden kan trimmas så man låter 

kvinnligare. När det är en kvinna som ska bli man så sker röstförändringar som en följd av 

hormonterapi. En könskorrigerande behandling omfattas av den allmänna 

sjukvårdsförsäkringen och kostnaden är densamma som för annan sjukvård för patienterna. 

I vissa landsting erbjuds dock inte samma mängd resurser vad gäller logopedi, 

hårborttagning eller stämbands operationer som andra landsting. Man kan även göra 

kirurgiska ingrepp i ansiktet, axlar, händer, fötter samt förstora eller förminska höfter. Man 

kan även korrigera längden så den passar bättre till det självupplevda könet.  

Ett känt ansikte som nästan alla vet om är Caitlyn Jenner eller tidigare kallad Bruce Jenner 

som i april 2015 kom ut med att han var transsexuell och påbörjade sin hormonbehandling. 

Samma vår genomförde Caitlyn en könskorrigering och lever sen dess som kvinna. I sin bok 

“The secrets of my life” berättar hon att hon alltid haft svårt med könsidentitet och att hon 

fortfarande kämpar med hur som ska definiera sig själv. Hon kom ut som transsexuell efter 

långa perioder av rädsla och depressioner.  

Åsikter 
Jag tycker att det är bra att man kan genomgå könskorrigerande operationer så att man kan 

bli den människan man känner sig som. Det är även bra att man måste genomgå en rätt så 

svår utredning för att kunna genomföra operationer. Jag tycker alltså att det är bra att det tar 

ca 2 år från att man lämnat in en ansökan om könskorrigering tills att beslutet är klart. Det 

leder till att vem som helst inte bara kan göra det för att testa. Personerna har då tid att 

verkligen tänka efter vad man vill samt att de får testa att leva i det könet man känner sig 

som. Jag tycker även att det är bra att det finns en åldersgräns då det är ett stort beslut.  
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