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1. Introduktion 

1.1 Inledning och bakgrund: Göteborgs kammarrätt målnummer 

6186–14 
A har fött ett barn, B, och registrerades då som mor till B i folkbokföringen. A genom-

gick sedan könskonfirmerande behandling,1 inklusive byte av det juridiska könet. A 

ansökte sedan hos Skatteverket om att bli registrerad som Bs far i folkbokföringen. 

Skatteverket avslog As önskan med motiveringen att A fortfarande var Bs mor och att 

As nya könstillhörighet inte förändrade detta. Skatteverket hänvisade också till att det 

saknades lagstöd för att registrera A som far till B i den situation som uppkommit. 

Skatteverket skapade termen ”biologisk mor” för att beskriva As relation till B. Termen 

finns endast i Skatteverkets praxis och har ingen motsvarighet i lagstiftningen.  

 Skatteverkets hantering av ärendet orsakade A och B stora bekymmer i vardags-

livet. I och med att A, bytt juridiskt kön och därmed personnummer fanns ingen 

släktskapsrelation kvar mellan A och B i folkbokföringen. A registrerades istället som 

”annan person” i förhållande till B. A var som en följd av det tvungen att berätta om sin 

status som transperson när behov av kontakt med den allmänna sjukvården för Bs räk-

ning uppstod. Han var även tvungen att berätta om sin identitet när beslut rörande Bs 

skolgång behövde fattas, för att få ta del i beslutsfattandet. A inte kunde alltså inte leva 

ohindrat som man och inte heller behålla den juridiska relationen till sitt barn.  

 A upplevde situationen som ohållbar och överklagade Skatteverkets beslut till 

förvaltningsrätten. A yrkade att Skatteverkets förfarande stred mot hans rätt att få sin 

könstillhörighet fullständigt erkänd med stöd i artikel 8 i den Europeiska konventionen 

om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. 

																																																								
1	Den vård som erbjuds den transsexuella individen kallas med sin rätta term könsbekräftande. 
Vården omfattar då kirurgisk och hormonell behandling och även den legala förändringen av 
könstillhörighet. Det uppstår en svårighet att använda termen könsbekräftande behandling i en 
diskussion om den juridiska förändringen av identitet som sker då A förändrar sitt 
personnummer från kvinnligt till manligt. Förändringen består av ett utbyte av den tredje siffran 
i de fyra sista siffrorna, från en som kodar kvinnligt kön till en som kodar manligt kön. På sina 
ställen har jag kallat denna förändring byte av kön, eller dylika synonymer, för att belysa att den 
siffra som förändras i personnumret endast kan markera att individen är man eller kvinna. På det 
sätt att siffran byts ut, har könstillhörigheten i lagens mening byts ut då de lagliga könen är 
binära. Endast i denna bemärkelse har termen könskorrigering, eller könsbyte, utrymme i 
uppsatsen, vilket jag är medveten om annars är att uppfatta som olämplig att använda för att 
beskriva mitt utvalda ämne. Jag hoppas genom detta klargörande att undvika missförstånd. 
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 Förvaltningsrätten konstaterade att situationen inte uttryckligen reglerades i nå-

gon lag, då varken föräldrabalken (1949:381) 1:1 om moderskapspresumtionen eller 

1:2–3 om reglering av faderskap avser innefatta en sådan situation som A befann sig i. 

Den proposition som föregick 2013s ändring i lagen (1972:119) om fastställande av 

könstillhörighet i vissa fall, föreslog att föräldrabalken skulle användas analogt i 

situationer där sådana här tolkningsproblem uppstod. Ändringen tog bort det krav för 

sterilisering som tidigare ställdes för att transpersoner skulle få ändra sin köns-

tillhörighet. I propositionen uppmärksammades dock inte att ett strängt legalitetskrav 

råder på det förvaltningsrättsliga området. Ett sådant krav innebär att extensiv eller ana-

log tolkning mot den enskilda sökanden anses otillåtet i det fall det inte är till den 

sökandes fördel.  

 Rätten använde sig av föräldrabalken analogt efter att nästan ordagrant återgivit 

domskälen i fallet Goodwin mot det Förenade Kungariket2 och löste på så sätt proble-

met med oklart stöd i lagen. Rätten angav också att ”det heller inte i övrigt kan anses 

fel” att bevilja As ansökan om att bli folkbokförd som far till sitt barn. Kammarrätten 

fastställde senare förvaltningsrättens dom utan några kommentarer då Skatteverket 

överklagade domen. Som resultat har de juridiska begreppen mor och far transfor-

merats.  De var grundade på biologiska betingelser och bestäms nu utifrån den könstill-

hörighet som folkbokföringen anger. 

1.1.1 Ämnesval 
Idén till arbetet växte fram då jag tog del av fallet som beskrivits ovan. Det är av särskilt 

intresse då det väcker flera metodologiska frågor. Fallet adresserar hur den juridiska 

metoden och rättskälleläran påverkas av att rättstillämpningen ges större utrymme för 

rättsskapande. Ett exempel på hur den juridiska metoden förändras är påverkan på 

lämplighetsprövningen som föregår en analog tillämpning av ett specifikt lagrum.  Frå-

gor uppstår även hur den juridiska metoden ser ut i dagsläget när det kommer till svåra 

fall. Fallet utgör en situation där det saknas konkret lagstiftning som bestämmer hur 

domstolen ska agera. Lagstiftaren måste ha lämplighetsprövat analogitillämpningen 

innan propositionen författades. Det ger dock som konsekvens att det endast finns ett 

litet utrymme för att lämplighetspröva tillämpningen i sådant fall. Någon redogörelse 

för den här prövningen finns dock inte i propositionen. Rätten måste använda sig av 

andra rättskällor än propositionen för att motivera sitt handlande. Lagstiftaren verkar 
																																																								
2 Målnummer 28957/95. 
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tycka att analogitillämpningen är lämpligare än förvaltningsrätten. Domskälen blir, som 

en följd av denna meningsskiljaktighet, kryptiska och rymmer sådana formuleringar 

som nämnts ovan samt otydliga rimlighetshänsyn. Det är inte så uppenbart som lag-

stiftaren får det att framstå att tillämpa balken analogt med utgångspunkt från den 

terminologi som används. Det är även terminologin som vållar problem hos Skatte-

verket och senare även förvaltningsrätten. Det hade alltså varit önskvärt med en utför-

ligare motivering om varför en analogitillämpning var lämplig. Eftersom föräldrabalken 

är det enda lagrum som reglerar föräldrarelationer så det är inte konstigt på något sätt att 

balken uppmuntras tillämpas analogt. Den klena motiveringen flyttar dock vikt från 

lagstiftaren till andra rättskällor för att domstolen ska kunna motivera sitt handlande och 

kanske även förstå det. Vårt exempelfall påvisar därför hur den traditionella rättskälle-

läran förändras i praxis när lagstiftaren väljer att inte bruka sitt utrymme för att motivera 

ett särskilt handlingsförfarande i förarbetena. Som en följd av de ovan nämnda 

förhållandena måste den kreativa frihet som ges domstolarna vid en ospecifik formule-

ring, som i exempelpropositionen, utredas vidare. Domstolarnas rättsskapande leder till 

en annan hantering av rättskällorna än den där lagstiftarens intentioner med det speci-

fika lagrummet står i centrum. Det väcker frågor om hur förarbeten ska hanteras när de 

inte beskriver den aktuella situationen och hur stor vägledande funktion som ska till-

mätas dem då de är den enda handlingsbeskrivning som finns att tillgå. Europa-

domstolens praxis träder i viss mån in i förarbetenas ställe i exempelfallet. Utifrån den 

traditionella rättskälleläran måste det ifrågasättas om lagstiftaren och domstolarna kan 

ha olika attityder till vikten av Europadomstolens praxis som rättskälla. Lagstiftaren 

fann sin uppmuntran till analogitillämpning av föräldrabalken som tillräcklig vägled-

ning och formulerade därför propositionen på det angivna sättet. Den inhemska rätten 

anses vara tillräcklig för att lösa det uppkomna problemet. Förvaltningsrätten väljer 

däremot att använda sig till större del av den konventionsrättsliga praxisen än förarbetet 

som vägledning för att avgöra fallet. Det är av värde att utreda vilka de möjliga skälen 

för denna diskrepans är. En faktor som kan ha påverkat de olika angreppssätten är att 

lagstiftaren använt sig av en ospecifik regleringsteknik i fallet. Normen som uppkom-

mer är otillräcklig för domstolarna att använda som stöd för sina aktioner. Frågor upp-

står även runt vilken koherens som kan förväntas existera i rättssystemet samt mellan de 

olika rättsområdena. Det går också att ifrågasätta hur lagstiftaren ställer sig till den pro-

dukt som kommer av den rättsskapande verksamhet som utförs av domstolarna i brist på 

vägledning. Eftersom det finns praxis och förarbeten för domstolen att ta hjälp av för 
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uttolkningen av fallet finns det inte en lucka i rätten. Frågan är istället om det finns en 

lucka i lagen. 

1.2 Syfte och frågeställning 
Det övergripande syftet med uppsatsen är att utreda om det finns luckor i lagen med 

hänsyn till den lagstiftningsteknik som kommer till uttryck i fallet. En analys av hur 

luckor hanteras med hänvisning till rättskällorna och den uppmuntrade analogi-

tillämpningen av föräldrabalken kommer att göras. 

Frågeställningarna i uppsatsen omfattar för det första vilka drag som utmärker den 

lagstiftningsteknik som använts som utgångpunkt för fallet. De innefattar även vilka 

konsekvenser denna får avseende rättskällehierarki och metodval i den praktiska 

lagtolkningen. För det andra, om det finns luckor i lagen och hur dessa i förekommande 

fall bör hanteras mot en rättsvetenskaplig bakgrund. För det tredje måste det även utre-

das hur väl den uppmuntrade analogitillämpningen av föräldrabalken mot den bakgrun-

den av lagstiftningstekniken löser hanteringsproblemet med luckor i lagen med tanke på 

att det är fråga om ett förvaltningsrättsligt mål. För det fjärde, måste det ifrågasättas 

vilka krav kan ställas på rättstillämpningen ur aspekten att det rör sig om det 

förvaltningsrättsliga området med sitt strikta legalitetskrav, och stora hänsyn till indi-

viden. Till sist omfattar utredningen de krav lagstiftaren bör efterleva i sin hantering av 

luckor i lagen för att uppfylla syftet. 

 

1.3 Metod och material 

1.3.1 Metod 
Jag har valt att närma mig problemet med luckor i lagen på det förvaltningsrättsliga 

området från ett rättsdogmatiskt perspektiv. Jag ska alltså analysera problemen utifrån 

relevant domstolspraxis, doktrin och rättsvetenskaplig teori. Jag ska utreda om det finns 

luckor i lagen utifrån detta perspektiv och senare hur dessa ska hanteras i det fall de 

finns.  

1.3.2 Källor, begrepp och definitioner 
Det rättsfall jag primärt använt mig av är ett fall som avgjorts i förvaltningsdomstolen 

som belyser problematik som är av intresse. Jag har utgått ifrån domskälen i 

förvaltningsrätten då kammarrätten inte lämnade några kommentarer till sitt domslut. 
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Den inhemska praxisen kompletteras av konventionsrättslig praxis. Jag har valt ut med 

hjälp av på grund av att de används som rättskälla i domskälen i det primära exempel-

fallet. Jag har även valt att omnämna de fall som hänvisas till i domskälen i Goodwin-

domen då dessa ger en välbehövlig bakgrund till domen.  

 Begreppet luckor i lagen är i viss mån kontroversiellt. Jag har därför valt att 

inkludera olika definitioner med påföljande lösningsförslag för att se om någon av de 

olika definitionerna som förekommer beskriver situationen som uppstått. Jag har valt att 

både visa en systemcentrisk attityd till problemet och en ändamålsinriktad attityd till 

problemet. Metodvalet anknyter också till de olika yrkandena i målet. Skatteverket 

uttrycker en systemcentrisk attityd och As yrkanden representerar en ändamålsinriktad 

tolkning av rätten. Det är lämpligt att återge de teoretiska följderna av yrkandena för att 

kunna möjliggöra generaliserade slutsatser. 

 Jag har i första rummet begagnat mig av litteratur som beskriver lagstiftnings-

teknik och speciellt den teleologiska tolkningsmetoden som ett sätt att lösa situation där 

det uppstått en lucka i lagen. Peczenik och Strömholm är tongivande inom att beskriva 

denna metod. Esping och Strömholm är de främsta källorna angående ramlagarnas 

karaktär.  

 För att analysera den konventionsrättsliga praxisen och sätta den i ett relevant 

sammanhang har jag använt mig av Cameron, och Danelius. De kompletterar varandra 

genom att beskriva relevant praxis och principer som utvecklats för att beskriva de 

rättigheter som finns i Europakonventionens artikel 8. 

1.3.2.1 Definitioner  

På återkommande ställen kommer jag att referera till normalfallet, eller det ordinarie 

fallet. Med dessa termer avses de fall som rutinmässigt avgörs av domstolarna. De s k 

lätta fallen. Dessa fall avgörs med en språklig tolkning av lagtexten. 

 Som illustration för relationen mellan lätta och svåra fall kan omnämnas att ett 

sätt att tolka Kammarrättens godkännande av domen påvisar att den nu är att uppfatta 

som ett lätt fall, när förvaltningsrätten gått igenom den svåra processen att finna god 

grund att avgöra fallet på. I fortsättningen kommer det rutinmässigt att hänvisas till att 

föräldrabalken är könsneutral. Andra fall av denna typ är att första som lätta fall. 



	11	

1.4 Disposition 
Inledningsvis kommer jag att diskutera ramlagstiftningsteknikens kännetecken samt de 

problem som tekniken ger upphov till. Sedan kommer det att utredas vilka slags luckor i 

lagen som föreligger i fallet. Efter detta ska jag återvända till ramlagstiftningstekniken 

och utreda hur lagtolkningen påverkas. Den fördragskonforma tolkningens influens på 

lösningen i det fallet ska sedan avhandlas. Påföljande kommer analogitillämpningen 

avhandlas som ett sätt att täcka upp luckor i lagen. Uppsatsen avslutas med en bredare 

analys av de konsekvenser som kan ses av det här fallet och en utblick mot implikat-

ioner av utredningen. 

2 Ramlagstiftningsteknik  

2.1 Ramlag och ramlagstiftningsteknik  
Det finns inte någon vedertagen definition av vad som utgör en ramlag men ett gemen-

samt drag för de olika förslagen är bristen på materiell reglering.3 En del ramlagar har få 

materiella regler men det finns även de som har fler.4 Den här typen av lag ställer för 

det första upp mål. För det andra ställer den upp generella principer som ska iakttas vid 

förverkligandet av målen. Portalparagrafer och generalklausuler i lagar som inte är ram-

lagar skapas med samma lagstiftningsteknik. Ramlagar får inte användas för att 

sanktionera ingrepp mot enskilda individer men får däremot brukas när det gynnar den 

enskilde.5  

Ramlagstiftningsteknikens generella användningsområde består av de delar av 

rätten där det är fördelaktigt för rättsutvecklingen att använda sig av målinriktade nor-

mer istället för detaljreglering. Ramlagstiftningsteknik är fördelaktigt att använda på 

rättsområden där utvecklingen sker snabbt, eller där europarätten har stort inflytande. 

Lagstiftningstekniken är alltså befäst med vissa fördelar för rättsutvecklingen. Den ger 

även fördelar i form av ökad flexibilitet till utvecklingen av innehållet i normerna. Det 

finns utrymme att i tillämpningen utveckla en praktiskt gångbar och behövlig reglering 

utifrån ett mål som fastställs av lagstiftaren. Lagstiftaren kan utifrån ett konstaterat be-

																																																								
 
3 Esping, 1994, s. 46f. 
4 A a s. 46. 
5 A a s. 53. 
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hov legitimera en norm som ska tillgodose ett särskilt syfte men överlåta detalj-

utformningen till rättstillämpningen. Denna detaljutformning kan exempelvis bestå av 

följdändringar uttryckta i föreskrifter. Detaljutformningen kan även bestå av allmänna 

råd i de fall myndigheter blir delegerade att fylla ut lagen. När kommunerna ska fylla ut 

lagen består ändringarna av beslut och allmänna råd.6 Förvaltningsdomstolarnas preju-

dicerande avgöranden är också en typ av utfyllnad. Lagstiftningstekniken kan även 

användas för att skapa administrativ utveckling.7 Handläggningen kan ses över på de 

håll där det är behövlig i samband med normens genomförande. Det möjliggör i sin tur 

en ändamålsenlig organisation av de organ som ska genomföra lagstiftningen på en 

större skala.8 Tekniken är av dessa skäl fördelaktig för lagstiftaren att använda sig av 

när något är politiskt känsligt att lagstifta runt. Detaljerna i lagstiftningen överlämnas 

till rättstillämpningen vilket resulterar i att lagstiftaren endast behöver formulera ett 

brett mål för lagen.  

I litteraturen tvistas det om hur ramlagstiftningen ska kompletteras. Det tvistas 

även om vem som får komplettera den givna normen för att omsätta det angivna målet i 

praktiken. Strömholm och Strömberg hävdar att ramlagen ska förstås som omfattande 

en målinriktning och en delegering, eller subdelegering av normgivningsmakten. 

Offentliga organ och förvaltningsdomstolar får i denna definition makt att fylla ut 

ramlagarna.9 Denna beskrivning kan appliceras på den tidigare omnämnda proposit-

ionen 2012/13:107.  Denna definition av vad som utgör en ramlag är snäv. Det finns 

även andra som föreslagit en vidare definition.10 Debatten ovan ger som konsekvens 

även kontrovers i frågan om vems lagtolkning ska vara den gällande när de målinriktade 

normerna fylls ut. Om förvaltningsdomstolarna och myndigheterna lämnas att fylla ut 

lagen skapas lätt ett rättssystem som inte längre präglas av en strävan efter transparens. 

Styrningen blir istället informell. Ett argument mot det är att en delegering på det här 

sättet kan skapa en större pricksäkerhet i rättstillämpningen och en ökad materiell rätts-

trygghet.11 Vårt exempelfall illustrerar också vilka problem som kan uppstå då 

myndigheterna försöker att fylla ut ramlagar. I fallet utnyttjade Skatteverket sin 

befogenhet att förse ramlagprodukten med innehåll som innebar att den enskilde indi-

																																																								
6 Esping, 1994, s. 54.	
7 DS C 1984:12, s.15. 
8 A a  s. 17. 
9 Esping, 1994, s 50. 
10 För vidare fördjupning i de olika definitionerna se Esping s. 50f. 
11 Esping, 1994 s 54. 
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videns rättigheter enligt art. 8 i Europakonventionen blev kränkta. Situationen borde 

inte ha uppstått med tanke på att ramlagar endast får nyttjas i gynnande riktning för 

individen. Fallet illustrerar tydligt att det inte alltid är självklart att det normativa påbu-

det kommer att upprätthållas, även när ramlagar ges mer konkret innehåll på tillämp-

ningsnivån. Problem uppstår eftersom både förvaltningsrätten och Skatteverket har 

bemyndigande att fylla ut ramlagen med innehåll. Dessa bemyndigande kan inte anses 

ha samma vikt då Skatteverkets praxis saknar stöd i lag, medan förvaltningsrättens 

utfyllnad finner stöd i andra rättskällor. Förvaltningsrättens avgörande borde därför 

väga tyngre Skatteverkets praxis som inte hade stöd i annat än rättsprinciper om 

legalitetskravet för sin tolkning. Förvaltningsrätten finner mer konkret stöd för sin tolk-

ning av situationen.  

Teorin om ramlagar tar inte någon hänsyn till de processuella regler som ger 

Skatteverket rätt att överklaga förvaltningsrättens avgörande. Det komplicerar ärendet. 

En annan försvårande faktor är det strikta legalitetskravet på det förvaltningsrättsliga 

området. Teorin om ramlagarnas utfyllnad tar inte hänsyn till någon av dessa 

omständigheter utan är mer generellt hållen. Alltså uppstår problem med att avgöra vil-

ken av utfyllnaderna som är att anse som mest legitim. Ramlagstiftningstekniken ger 

därför upphov till komplikationer i praktiken som teorin inte förutser. En möjlig förkla-

ring är att ramlagar i teorin inte avses att användas på det förvaltningsrättsliga området. 

Det vore även en naturlig konsekvens av det skärpta legalitetskravet. Exempelfallet 

demonstrerar att det inte går att göra en klar åtskillnad mellan olika rättsområden och 

ramlagstiftningstekniken ger därför upphov till oförutsedda problem på rättstillämpar-

nivån.  

Ramlagstiftning som produkt av en lagstiftningsteknik och själva tekniken och 

den resulterande lagstiftningen måste hållas skilda åt. Propositionen 2012/13:107 utgör 

ett uttryck för ramlagstiftningstekniken men är inte en ramlag. Propositionens ändamål 

är att avskaffa det stycke i 1§ i könstillhörighetslagen som uttryckte steriliserings-

villkoret. Följdändringar uppmanas ske i tillämpningen, vilket har karaktären av en 

handlingsdirektion från lagstiftaren till den rättstillämpande grenen av rättssystemet. 

Domstolarna uppmanas sedan att tillämpa föräldrabalken analogt och det är den regle-

ring som finns att tillgå i de fall transindivider väljer att skaffa barn. Propositionen 

dikterar i det aktuella avsnittet därför hur handling ska gå till efter den tänkta lagföränd-

ringen skett med hjälp av ramlagstiftningsteknik. Uppmaningen att tillämpa föräldra-

balken analogt, i kombination med påståendet att ett sådant förfarande är förenligt med 
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rättssäkerhetskraven uppfyller just de krav som utgör kärnan i ramlagen. Det finns ett 

mål uppställt som är att lika rättigheter ska tillkomma både cis och transföräldrar. Meto-

den för att åstadkomma likadana rättigheter är analog tillämpning av föräldrabalken i 

fall som rör transpersoners föräldrasituation. Den generella rättsgrundsatsen, som är 

aktuell i fallet, är att rättssäkerheten inte får ruckas på. En jämlik tillämpning av balken 

ska åstadkommas. Det medför dock inte att propositionen utgör en lag eller en sådan 

norm. Enligt rättskälleläran utgör propositionen fortfarande en tolkningshjälp av det 

aktuella problemet. 

2.1.1 Ramlagstiftningstekniken ger rättspolitiska problem 
Lagstiftaren har genom att använda ramlagstiftningstekniken bortsett från sin egen makt 

på det förvaltningsrättsliga området. De nödvändiga följdändringarna måste göras av 

lagstiftaren för att upprätthålla det strikta legalitetskravet på det förvaltningsrättsliga 

området. När följdändringar utförs i rättstillämpningen blir det svårt upprätthålla de 

principer som gäller och garantera en rättssäker tillämpning för de individer som berörs. 

Problematiken i fallet ger som konsekvens att lagstiftaren måste undvika att använda 

denna teknik på det förvaltningsrättsliga området. Lagstiftaren låter bli att följdändra 

och överlåter det på rättstillämpningen. Då lagstiftaren inte ansvarar för följdändringar 

gör det att en reform av exempelvis de könsbundna paragraferna i föräldrabalken som 

reglerar just föräldraskap inte utförs. Lagstiftaren behöver då inte heller lösa den poli-

tiska situation som en reform av föräldrabalken skulle skapa. Det är därför mycket 

fördelaktigt för lagstiftaren att använda sig av ramlagstiftningstekniken i just den här 

situationen.  

 En annan politiskt, och konstitutionellt kontroversiell sida av ramlagstiftnings-

tekniken ligger i att de folkvalda representanterna endast förser normerna med generella 

mål. Dessa fylls sedan ut med innehåll i rättstillämpningen. I exempelfallet har både 

Skatteverket och förvaltningsrätten fyllt ut ramlagstiftningsprodukten med materiellt 

innehåll. Skatteverket har använt existerande lagrum i föräldrabalken som utgångs-

punkt, och förvaltningsrätten har använt sig av flera rättskällor för att täcka upp behovet 

av följdändringar. Skatteverkets utfyllnad underkändes av förvaltningsrätten. Besluten 

om normernas innehåll genomförs alltså delvis på administrativ nivå, genom t ex 

Skatteverkets försorg. Ytterligare en annan politisk implikation av ramlagstiftnings-

tekniken påverkar det ansvar de folkvalda har i egenskap av lagstiftare. Folket har dele-

gerat makt till lagstiftaren för stiftande och uppföljning av lagarna, men det finns grund 
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att tro att ansvar inte kan utkrävas från de domstolar eller myndigheter som fått 

normgivningsmakt delegerat till sig. Domstolarna är till exempel oberoende och domar-

na utsedda på meriter. Det finns inget element av folkstyre och inte någon legitimitet 

som är avhängigt att det finns den sortens transparens i rättstillämpningen. Det är en 

viktig skillnad mellan rättstillämpningen och lagstiftaren. Den här skillnaden åskådlig-

gör en av betänkligheter med denna lagstiftningsteknik. Risken finns att individens 

rättigheter åsidosätts i mötet med rätten. Det finns stort utrymme för rättsskapande 

verksamhet som lagstiftningstekniken ger upphov till, och däri ligger risken för 

otillräcklig hänsyn till individens rätt. Lagstiftningstekniken kan även leda till minskad 

insyn den offentliga maktutövningen. 

2.1.2 Förarbetenas relevans minskar  
Lagstiftarens vilja kommer främst till uttryck genom lag och förarbeten. Båda dessa 

källor till hjälp för lagtolkningen finns högt upp i rättskällehierarkin. Förarbetena an-

vänds för tolkning i de fall lagtexten inte är tillräcklig. Bengtsson anmärker att lagstif-

taren borde förse rättstillämpningen med grundligt genomarbetade förarbeten. Lagstif-

taren har betydligt större resurser än en domstol vars arbete präglas av att producera ett 

beslut i konkreta fall. Den utredning som föregår lagstiftningen kan ta betydligt längre 

tid och innehåller större möjligheter till granskning, av det problem som föranlett beho-

vet av lagstiftning. 12 Specialister på det aktuella rättsområdet tar del i utredningen som 

föregår lagstiftning, de bidrar därigenom till att lagstiftningen uppfyller uppställda 

kvalitetsmått. Domaren förväntas istället besitta bredare kunskap och kunna agera på ett 

flertal olika rättsområden. Konkreta domstols- och administrativa beslut är därför av en 

helt skilda karaktärer som rättskällor. Lagstiftarens viljeuttryck är inte bindande för 

domaren i de fall den kan identifieras. Sålunda har den främst sin plats som vägledning 

när domaren själv inte har några preferenser, för sitt regelval. 13 Ramlagstiftnings-

tekniken minskar även ur detta perspektiv betydelsen av lagstiftarens vilja som ledning 

när svåra fall ska avgöras. Ett maktskifte sker alltså på grund av lagstiftningstekniken 

från lagstiftaren till domstolarna. Domarnas politiska känslighet får därför större ut-

rymme än dess lyhördhet till lagstiftarens intentioner. 

 Det är inte oproblematiskt att i de ordinarie fallen att uttyda en lagstiftarvilja ur 

varken lagtext eller förarbeten. Många aktörer deltar i det arbete som föregår lagstift-

																																																								
12 Bengtsson, 1997, s. 113. 
13 Ross, 1958, s.144. 
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ningen och det reflekteras i det material som utgör förarbetet till lagen, likväl som de 

kompromisser ett flertal deltagande parter medför även kan synas i lagstiftningen. 

Lagstiftningen beskrivs därför bättre som en kompromiss av olika hänsyn och behov än 

en manifestation av en medveten vilja. Ett exempel på faktor som påverkar värdet av 

lagtexten och förarbetena som tolkningshjälp är dess ålder. Lagen och de tillhörande 

förarbetena har då sitt ursprung i en tid när lagstiftaren inte tänkt på att den situation 

som ligger domaren för handen kunde uppstå. I ett sånt fall görs en historisk tolkning 

om lagstiftarens vilja används som utgångspunkt eller dominerande faktor i domar-

arbetet.  Lagen och förarbetena har rimligtvis mindre värde som rättskälla om de ålder-

stigna än om de varit författade med situationen i åtanke. En alternativ teleologisk 

tolkningsmetod tar företräde då andra rättskällor dominerar istället som tolkningshjälp 

och en objektiv tolkning görs istället för att använda de ålderstigna förarbetena som 

utgångspunkt.  

 I svåra fall uppstår det problem med att låta förarbetena, som enbart eller nästan 

enbart fastställer lagstiftningens ändamål vara vägledande. Förarbetena beskriver inte 

hur lagen har tänkt att tillämpas i alla konkreta situationer. Det kan illustreras genom 

vårt exempelfall. I propositionen 2012/13:107 uttrycker lagstiftaren att målet med en 

analogitillämpning av föräldrabalken är att det ska finnas jämlika rättigheter för cis- och 

transföräldrar. Det leder till att rättstillämpningen måste lösa enskilda fall och därmed 

även de politiska problem som sådana fall kan ge upphov till. Myndigheter och dom-

stolar är vana vid att använda sig av förarbeten för att där finna information om hur kon-

kreta fall har tänkt att hanteras utifrån den aktuella lagstiftningen. Lagstiftaren har end-

ast har angett att föräldrabalken ska tillämpas analogt. Då föräldrabalken i sig inte regle-

rar det aktuella problemet hamnar rättstillämparen i en en svår situation. Tillämparen 

måste då hämta vägledning att hantera en situation från en lagtext som inte beskriver 

denna.  

I svåra fall uppstår problem med att låta förarbetena vara den främsta källan till 

tolkningsdata även av andra skäl. I faderskapsfallet uppstår det den här typen av då 

propositionen 2012/13:107 används som tolkningshjälp. Lagstiftaren uttrycker att målet 

med en analogitillämpning av föräldrabalken är att det ska finnas jämlika rättigheter för 

cis- och transföräldrar. Det är omfattningen av den viljeyttring som finns att utgå ifrån 

för att tolka situationen. De problem som uppstått i rättstillämpningen adresseras inte. 

Det strikta förvaltningsrättsliga legalitetskravet efterlevs inte då föräldrabalken analogi-

tillämpas för att lagtexten ger uttryck för könsbestämda föräldraroller. Det vållar i fallet 
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stora problem att utgå från lagstiftarens vilja då den inte beskriver fallet för handen. 

Lagstiftaren har inte förutsett denna situation. Det leder till att rättstillämpningen måste 

lösa fallet och därmed även lösa de politiska problem som fallet ger upphov till. Det 

krävs dock att domstolarna använder sig av fler rättskällor för att dra den slutsats som 

lagstiftaren förväntar sig än att bara hänvisa till målet i propositionen, nämligen att til-

lämpa föräldrabalken analogt. 

Dessa förhållanden leder till en paradox i rättstillämpningen. Lagstiftaren är inte 

medveten om de problematiska följderna av sin lagstiftning å ena sidan. Allmänheten 

inte är medveten om rättstillämparens behov av kreativ lösning som avviker i materiellt 

hänseende från lagstiftarens vilja å sin sida. Domstolen måste fylla ut det utrymme som 

oavsiktligen lämnats av lagstiftaren för att rätten och verkligheten ska följa varandra åt. 

Rättstillämpningen blir som en följd av det här varken förutsägbar eller transparent, 

vilket gör att individen blir utelämnad till att hoppas på att den enskilde domaren kan 

lösa fallet och garantera individens rättssäkerhet. Om det inte görs blir det dock svårt för 

individen att klaga på rättstillämpningen, och även att överklaga. Det krävs ett inifrån-

perspektiv på den juridiska metoden för att se att någonting ha gått fel. Endast den som 

vet hur den juridiska metoden ser ut kan veta om att handhavandet har avvikit från 

denna. Det gör att den vanlige enskilde inte har inblick i om dennes fall hanterats på ett 

korrekt sätt. Rättssystemet riskerar då att bli mindre transparent och det står inte i sam-

klang med de demokratiska värderingar som underbygger detsamma.  

2.2.1.1 Proposition 2012/13:107 föreslår analogitillämpning av föräldrabalken  

Lagstiftarens vilja ges större räckvidd då analogislut eller analogitolkning tillämpas.14 

Likhetsprincipen och strävan efter harmoni i rättssystemet kommer till uttryck genom 

en analogitillämpning.15 En strävan efter behandla lika fall lika ges då prioritet över 

legalitetsprincipen. Då analogier används flyttar tonvikten i avgörandet av det konkreta 

fallet från domaren till lagstiftarens motiv för den aktuella bestämmelsen. Domaren 

förlitar sig i ett sådant fall på att lagstiftaren har gjort adekvata efterforskningar och 

överväganden i skapandet av lagrummet. Då har det tillämpade lagrummet även ger ett 

gott resultat när det används utanför sitt tillämpningsområde. Det är viktigt att ha i min-

net att en analogitillämpning föregås av en lämplighetsprövning. Det betyder att doma-

ren försäkrar sig om att fallen verkligen är lika och att även det fallet där analogi-

																																																								
14 Hellner, 1997, s. 369. 
15 A a s 371. 
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tillämpning är tillämpligt täcks in av lagrummet. Prövningen är i exempelfallet redan 

genomfört av lagstiftaren eftersom denna uppmuntrar rätten att använda analogi. 

Lämplighetsprövningen redovisas dock inte. 

Propositionen är den viktigaste sammanställningen av dokument som föregår 

lagstiftningen, eftersom lagstiftaren där uttrycker sina intentioner. Propositionen är 

alltså en mycket viktig rättskälla och del av den tolkningsdata domaren använder sig av 

för att tolka lagtext och utröna om de aktuella rekvisiten är uppfyllda. Propositionens 

målsättning är att genomföra lagstiftningen, alltså argumenterar den för lagstiftningen, 

oavsett om den är politiskt kontroversiell eller ej.16 I propositionen återfinns därför en 

mer ensidigt argumenterande text än i andra förarbeten, till exempel SOU:n. Med tanke 

på propositionens ståndpunkt som underbyggande argumentation till lagstiftningen är 

det rimligt att använda den som tyngst vägande tolkningshjälpmedel. Domaren söker 

trots allt hjälp att avgöra det praktiska fallet, inte undersöka lagstiftningens mångfacet-

terade karaktär och eventuella tolkningsmöjligheter.  

Det tycks därför i viss mån paradoxalt att propositionen i egenskap av ensidigt 

argumenterande dokument är resultatet av politiska kompromisser mellan de parter som 

deltar i lagstiftningsförfarandet. Kompromisserna kan utläsas ur propositionen trots att 

den argumenterar för nödvändigheten av det aktuella lagrummet. Som exempel på det 

här förfarandet kan omnämnas propositioner som inte argumenterar för ny lagstiftning 

utan istället för en fråga som är mindre politiskt känslig och som ansluter till frågan som 

den nya regleringen strävar efter att lösa. 17 Värdet av en sådan proposition som 

tolkningsvägledning blir då följaktligen mycket svagt för att lösa hur lagen ska verka i 

praktiken. Problemen resulterar från rättskällelärans placering av propositionen och 

centrering runt lagstiftaren. I sådana politiskt känsliga fall kan lagstiftaren lösa proble-

met med att nå en kompromiss med att använda sig av ramlagstiftningstekniken och 

överskjuta problemet med uttolkningen av lagens detaljer till de rättstillämpande orga-

nen. 

I faderskapsfallet fyller propositionen till 2013 års ändring i könstillhörighetslagen 

rummet av viktig tolkningshjälp för domaren. Som återgivits tidigare så rekommenderar 

propositionen en tillämpning av föräldrabalken analogt. Det beräknas att detta kan ske 

med bibehållen rättssäkerhet för de berörda individerna. Eventuella nödvändiga 

följdändringar på grund av ändringen i könstillhörighetslagen tros kunna ske genom 
																																																								
16	Bengtsson, SvJT 2011, s. 777.	
17	Ekelöf, 1976, s. 36.	
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praxis. 18 Proposition 2012/13:107 kan ses som ett konkret exempel på hur den här ty-

pen av dokument argumenterar för en lösning på ett ensidigt sätt. Den lösning som före-

slås underbyggs genom att lagstiftaren hävdar att det inte finns några problem att vänta 

angående rättssäkerheten för de berörda. Samtidigt uppmuntras även följdändringar att 

ske i rättstillämpningen vilket ger uttryck för ramlagstiftningstekniken. Endast målsätt-

ningen specificeras fastän det verkar som om propositionen argumenterar för att en 

analogitillämpning av föräldrabalken är tillräcklig. Likt exemplet ovan så argumenterar 

propositionen för en mindre kontroversiell lösning. Istället för att reformera begreppen i 

föräldrabalken så föreslås den att tillämpas analogt. Det måste anses betydligt enklare 

att specificera hur lagrummet ska tillämpas med målsättningen i beaktning, än att fak-

tiskt omsätta detta i praktiken. Som gjorts tydligt tidigare i uppsatsen beskriver inte 

föräldrabalken situationen som uppstår med A och B. Det är därför inte så enkelt som 

lagstiftaren argumenterar för att se till att viktiga principer såsom rättssäkerhet efterlevs 

i praktiken.  Propositionen tar inte heller hänsyn till att det kommer uppstå följdproblem 

utanför det familjerättsliga området.  

3. Begreppet ”lucka i lagen” 

3.1 Problem vid språklig lagtolkning  
Rättskälleläran med lagen som sitt centrum är lagtolkningens början. Utgångspunkten 

för en analys av vad lagen innehåller är stadganden i en lag, spritt i ett antal lagar eller i 

ett komplext sammanhörande antal stadganden.19 Utifrån denna startpunkt används en 

rad hjälpmedel för att uttolka vad lagen materiellt innehåller. 

Det materiella tolkningsarbetet utgår från den språkliga innebörden av lagtexten. 

Den kan fastställas med eller utan hänsyn till det syfte som ligger bakom. Det finns ett 

visst tillvägagångssätt att ta hänsyn till i studiet av lagens språkliga innebörd. Till att 

börja med måste rätten läsas innantill. Lagtexten måste tolkas i skenet av det samman-

hang den ingår i såväl som de nyanser som finns i texten. Inledningsvis måste alltså en 

mycket noggrann läsning av lagen göras. Det är då viktigt att ta del av originaltexten. 

Den som gör en så noggrann läsning måste dock göra skillnad mellan en avsiktlig 

nyansering, och en tillfällig sådan i texten. Historiska källor är viktiga för att avgöra vad 

																																																								
18	Prop. 2012/13:107 s. 20. 
19 Hellner, 2001, s.194f 
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som hör till kategorin medveten eller oavsiktlig nyansering under denna fas av läs-

ningen. Förarbetena innehåller viktiga ledtrådar till motiven bakom lagstiftningen. 

Vedertagna konventioner vid utformning av juridiska texter måste beaktas vid läsningen 

av texterna. Konventioner är ingen exakt vetenskap och förändras genom att språk-

experter är involverade i skapandet av lagtext. 20 Det är därför även mycket viktigt att 

sätta sig in i vilken konvention som gällde vid tiden för författandet av den lagtext som 

ska uttolkas. Kontexten är också en faktor som är viktigt för den språkliga uttolkningen 

av lagtexten. Kontext är inte ett begrepp som kan tolkas enhetligt. Det är alltså svårt att 

nämna en speciell aspekt av kontexten som ger konkret hjälp vid uttydningen av en juri-

disk text. Syftet till den språkliga utformningen av lagtexten utgör ett sådant skäl som 

måste beaktas precis som ändamålet för att lagen innefattar det stadgande den gör.21  

Lagstiftningstekniken viktig för att förstå lagtexten på det språkliga planet.22 

Den vedertagna tekniken i Sverige består av regler som inte uttalas direkt men förut-

sätter giltigheten av sådana regler. Bestämmelser avsedda att tolkas e contrario hör även 

dessa till vedertagen lagstiftningsteknik likväl som tillämpningen av regler som inte är 

utsagda i lag eller prejudikat.23 Reglerna blir över tid svåra att uttolka då lagstiftnings-

tekniken förändras precis som konventionerna i den förra sektionen.  

En regel som är inte är direkt uttryckt men som är likvärdig med en uttryckt lag-

regel kan alltså finnas och vara flera till antalet. De framgår inte direkt från lagtexten 

och därför kan flera olika slutsatser dras från samma lagtext beroende på vilka skäl som 

används.24 Det är en delikat uppgift att bilda sig en uppfattning om lagrummets egent-

liga innehåll utifrån dessa olika tolkningsmöjligheter. Den här bakgrunden förklarar 

dock varför transföräldraskap inte var en möjlighet som inkluderades i lagstiftningen 

vid föräldrabalkens tillkomst. 

3.1.2 Faderskapsfallets kännetecken 
Ramen för lagtolkningen utgörs av rättstillämpningen. Rättstillämpning kan beskrivas 

som subsumtion, där konkreta fall arrangeras under en regel.25 Reglerna är till sin språk-

liga utformning generella. För det första, i bemärkelsen att det språket är generellt och 

																																																								
20 Hellner 2001, s 195. 
21 A a s. 196ff.	
22 A a s. 198. 
23 A a s. 197. 
24 A a s. 198. 
25	Strömholm, 1978, s. 4.	
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de adresserar inte någon personligen. För det andra i den bemärkelse att reglerna ger 

upphov till att det även finns fall som de inte täcker in. Regeln beskriver ett välkänt fall 

som det bedöms vara av vikt att lösa. Denna lagstiftningsteknik kallas kasuistisk, och 

ger som resultat att analogiförfarandet måste användas för att reglernas betydelse-

område är snävt.26 Det kan argumenteras att moderskapspresumtionen, likväl som 

faderskapsregleringen i föräldrabalken är sådana exempel där lagrummen är konstrue-

rade efter de talrika fallen. Det ger att de måste analogitillämpas som resultat. De mest 

frekventa fallen är de könsbinära. En lagkonstruktion utifrån dessa fall ger som resultat 

att lagrummen inte rymmer de udda fallen. De regleras av att föräldrabalken tillämpas 

via analogi. Det ger upphov till en lucka i lagen vid en språklig tolkning av föräldra-

balken, 1:2 respektive 1:3. Den utveckling som nyss omnämndes angående värden i 

samhället och rätten, gäller även språket vilket även detta bidrar till att skapa denna 

lucka i rätten.  

Varken i ljuset av den kasuistiska lagstiftningstekniken, vid en läsning innantill, 

eller vid beaktning av balken i ljuset av de historiska rättskällorna inkluderas trans-

identifierande individer i lagrummen som reglerar föräldraskap. Paragraferna är köns-

binära. Lagstiftaren har funnit moderskapspresumtionen så självklar att propositionen 

till föräldrabalken inte kommenterar hur lagrummet ska förstås till sin språkliga bety-

delse. 27 Det finns därför inte något skäl att tro att någon annan betydelse än den som 

direkt kan utläsas ur balken är relevant för en undersökning av lagrummens 

tillämpningsområde. En sådan regel som uttrycker att transföräldraskapet är likställt 

med cisföräldraskapet framkommer inte förrän i proposition 2012/13:107, vilken utgör 

en sådan ändring som inte görs direkt i lag. Dagens texttolkningskonvention är att läsa 

texten i ljuset av Europakonventionen, men även i ljuset av legalitetskravet på det 

förvaltningsrättsliga området. Föräldrabalken är inte konstruerad med tanke på att den 

ska tolkas med hjälp av dagens konvention. Problem uppstår därför när en sådan läsning 

sker. 

Lagstiftningstekniken i föräldrabalken har alltså här sammanfallit med en  

textläsningskonvention som är specifik för Europakonventionen och den strikta 

legalitetsprincipen. Användningen av de bägge instrumenten vid lagtolkningen resul-
																																																								
26	A a s 24.	
27	Kungl. Maj. Prop t Föräldrabalken, s. 62 samt s.165 där framhålls att föräldrabalken inte i det 
här hänseendet ändrar gällande rätt, och det är därför inte på något sätt konstigt att detta inte 
anmärks på. Det är istället runt faderskapsfrågor som införandet av balken syftade att uppdatera 
gällande rätt. 
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terar i en lucka i den uttryckliga lagen. Det borde finnas reglering för att Skatteverket 

ska folkbokföra faderskap, på grund av legalitetskravet, medan Europakonventionen 

ställer krav på rättigheter som i måste finnas uttrycka i nationell rätt. Tack vare samma 

lagstiftningstekniska grepp gör de inte det. Domaren måste i detta läge angripa sig 

luckan i lagen och täcka upp den. Det är då av värde att studera de olika definitioner av 

begreppet luckan i lagen som finns att tillgå. Beroende på vilken uppfattning av rätten 

uttolkaren ansluter sig till framkommer olika sätt att lösa problemet med luckor i 

lagstiftningen. 

3.2 Teleologisk lucka i lagen 
Kelsen argumenterar att det som rättsvetenskapen beskriver som en lucka i lagen är det 

fall när önskad och gällande rätt kolliderar.28 Det uppstår då en konflikt uppstått mellan 

gällande lag och en moralisk-politisk gällande ordning. Det innebär att det finns lag att 

applicera i fallet. Moraliska, och politiska skäl eller andra normer som inte är rättsliga 

gör dock att det inte är lämpligt. När samhället godtar att ett organ som tolkar och appli-

cerar lag har ämbete att fylla ut en sådan lucka, har organet mandat att avgöra det speci-

fika fallet i enlighet med en sådan politiskt, eller moraliskt motiverad princip som de 

finner valid.29  Den princip de använder sig av blir då genom användningen i rätts-

tillämpningen en rättsprincip.  Genom att använda principen kan rätten då avgöra fallet 

och täcka upp det hål i lagen som fanns i fallet. 

 Ett exempel för att illustrera tankegången ovan kan hämtas från det välkända 

fallet Riggs v Palmer30. En testamentstagare och tillika mördare tilläts inte ärva den 

mördade testatorn. Testamentstagaren hade mördat denne för att få sitt arv fortare. Det 

fanns vid tidpunkten ingen reglering som hindrade att en testamentstagare som mördat 

testatorn fick ta del av testamentet. Domstolen ansåg det dock moraliskt fel att låta mör-

daren dra nytta av sin handling. Fallet avgjordes i enlighet med en moralisk princip som 

sedan antog karaktären av en rättsprincip och blev en del av rätten. 

3.2.1 Äkta lucka i lagen 
Peczenik identifierar en lucka i lagen som han kallar praeter legem, 31 eller en äkta 

lucka i lagen. I detta fall reglerar inte lagen fallet, men borde göra det. Denna lucka kan 

																																																								
28 Strömholm, 1978, s. 253. 
29 Kelsen, 1991, s. 132. 
30 115, N.Y 506, 22 N.E 188. 
31 Peczenik, 1980, s. 76. 
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även kallas en teleologisk lucka.32 Den är jämförbar med Kelsens beskrivning av den 

teleologiska luckan ovan. Även här rör det sig om en konflikt mellan rätten i sin egent-

liga form, och i den önskade formen. Pezcenik härrör denna brist i lagen till faktiska 

brister i lagstiftningen vilket skiljer sig från Kelsens beskrivning av fenomenet. Pezce-

nik hävdar att den teleologiska luckan kan uppstå på grund av två orsaker. Den första är 

att det inte finns någon lagregel som går att tolka så extensivt att regelns språkliga ly-

delse täcker in fallet. Den andra orsaken är att fallet täcks av en möjlig lagregel när den 

ses i sitt sammanhang med annan tolkningsdata. Regeln riktar sig inte till det aktuella 

fallet enligt den vedertagna tolkningen.33  

Det aktuella fallet är ett exempel på en lucka av det här slaget. Föräldrabalken 

borde reglera fallet, med hänsyn till fallets sakfråga, föräldrarättigheter. Den språkliga 

tolkningen av balken kan däremot inte utsträckas till att omfatta fallet trots att A är man 

och har en biologisk relation till sitt barn. Moderskap kommer heller inte ifråga då A är 

man och har fött sitt barn. Den tolkningsdata som utgörs av att det föreligger släktskap 

mellan A och B stödjer därför att balken skulle reglera fallet men i balken finns inget 

lagrum som kan användas för att avgöra fallet.   

 En konsekvens av Peczeniks resonemang är att det måste finnas delegerad 

befogenhet för det organ som ska tillämpa rätten. Sådan befogenhet kan antingen finnas 

explicit, eller implicit, och krävs för att göra den utfyllnad nödvändig för att avgöra det 

svåra fallet.34 På grund av befogenhetskravet är det domstolen som kan fylla ut luckorna 

då denna är bemyndigad av lagstiftaren att göra detta.35 Domstolen kan göra bruk av sitt 

utrymme för kreativ rättsanpassning och därmed täcka upp den lucka som finns i lagen. 

Avgörandet i det konkreta fallet bidrar till att forma gällande rätt på den mer generella 

normnivån genom att bli prejudikat. Därför är det endast högsta instans som har det 

bemyndigande som krävs för att ersätta lagstiftaren.36 Lagstiftaren ger bemyndigande 

till högsta instans att i praxis utöka, eller förstärka gällande rätt. Det gäller särskilt de 

fall där lagstiftaren inte vid lagens tillkomst kunnat förutse de svårigheter som kommer 

att uppstå på grund av samhällsutvecklingen. Lagstiftarens agerande i denna situation 

sammanfaller med den tidigare behandlade ramlagstiftningstekniken, men det här 

bemyndigandet gäller även för rättstillämpningen generellt. Alltså även i de fall där an-

																																																								
32 Evers, 1987, s. 23. 
33 Peczenik, 1980, s.76. 
34 Kelsen, 1991, s. 132 
35 Kelsen, 2008, s. 255. 
36 A a s. 256. 
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nan lagstiftningsteknik har använts. Prejudikatet generaliseras sedan av lägre instanser. 

Då det inte finns någon sådan befogenhet kan ett juridiskt beslut, en dom, endast fylla 

ett hål i lagen genom res judicata. Det är det som skett i faderskapsfallet då det är 

förvaltningsrätten och senare kammarrätten som fyllt den förevarande luckan och inte 

Högsta Förvaltningsdomstolen.  

3.3 Teknisk lucka eller egentlig lucka i lagen  
Kelsen identifierar en teknisk lucka i lagen. Med det avses de fall där en norm är så 

oklart uttryckt att den inte går att tillämpa.37 Kelsen hävdar att det är ett missförstånd då 

lagen fortfarande är legitim att tillämpa, även fast resultatet inte framstår som rimligt. 

Det orimliga resultatet härrör från att lagstiftaren har mänskliga tillkortakommanden.38 

Lagprodukten måste accepteras som gällande rätt tack vare rättskälleläran. Kelsen intar 

därför en mycket konsekvent position i förhållande till rättskällehierarkin. Han intar en 

systemcentrisk attityd.  
Peczenik beskriver den egentliga luckan i lagen som den viktigaste luckan. 39 

Fallet ligger inte innanför lagens naturliga tillämpningsområde. Det tillhör varken kär-

nan, eller periferin av det språkligt naturliga tillämpningsområdet, och kräver alltså en 

lösning genom att ett annat tolkningssätt används.40 Peczenik använder följande exem-

pel gällande två normer. Då en norm av högre dignitet förutsätter att en norm av lägre 

dignitet meddelas och detta inte sker, uppstår den egentliga luckan. Det saknas då 

uttrycklig lagtext att tillämpa i fallet. Den tolkningsmetod som han då förespråkar är att 

analogt tillämpa bestämmelser från ett liknande rättsområde. 41 Även denna analogi-

tillämpning av liknande tillämpliga bestämmelser ger upphov till rättsprinciper. Det är 

därför svårt att skilja den teleologiska luckan och den egentliga luckan åt i praktiken.  

Orsakerna till de olika luckorna skiljer sig åt men de föreslagna lösningssätten 

både i Kelsens och Pezceniks framställningar av fenomenen är snarlika. I den system-

centriska teoribildningen, som representerad av Kelsen, faller valet på att konsekvent 

applicera uttrycklig lag eller förklara att det inte finns någon rättsfråga. Det görs utan 

någon hänsyn till resultatets eventuella absurditet. Denna inställning framstår därför inte 

																																																								
37 Kelsen, 2008, s. 255. 
38 A a s 256. 
39 Pezcenik, 1980, s.76. 
40 Peczenik, 1995, s.356. 
41  A a s 347. 
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som hållbar då en rättstillämpning som opererar utan hänsyn till resultat kommer att 

vara konservativ. Det medför att rätten blir tandlös. 

Pezceniks teleologiskt präglade inställning till hanteringen av luckor i lagen är 

även den konsekvent med gällande rätt. Användningen av analogitillämpning tillåter 

dock en lämplighetsprövning. Det är en väsentlig skillnad från Kelsens villighet att 

acceptera att rättstillämpningen ger resultat som ter sig moraliskt och politiskt illa valda. 

Analogitillämpningen av existerande lagrum tycks alltså vara att föredra som en lösning 

på de svåra fall som faller utanför den uttryckliga regleringen.  

3.3.1 Luckorna i faderskapsfallet  
Skatteverkets yrkande passar väl in på Kelsens beskrivna hanteringssätt av den tekniska 

luckan. Normen, föräldrabalken, anses inte innefatta fallet utan att Skatteverket upp-

finner termen ”biologisk mor”. Implicit i det här handlingssättet finns även attityden att 

balken är för oklart formulerad för att beskriva ett handlingssätt i det här fallet som Kel-

sen beskriver. Skatteverket tillämpar då gällande rätt efter att ha utövat lite uppfinnings-

rikedom gällande terminologin. Ett annat skäl som bidrar till Skatteverkets val att fort-

sätta tillämpa föräldrabalken i sin uttryckliga form är också legalitetskravet på 

förvaltningsområdet. Det är inte ramlagstiftningstekniken som är orsak till den här 

luckan, utan de förändrade omständigheterna i samhället och språket sedan balkens till-

komst. Föräldrabalkens språk har i denna del blivit föråldrat i förhållande till de omstän-

digheter som utgörs av dagens familjeliv.42  

 Även Peczeniks egentliga lucka i lagen föreligger i faderskapsfallet, då det här 

målet inte faller innanför det naturliga tillämpningsområdet för föräldrabalken. Istället 

för att tillämpa ett närliggande område analogt tillämpas istället balken analogt för att 

täppa till luckan. Det beror till viss mån beroende på den proposition som finns att 

tillgå, men även för att balken utgör den enda föräldraskapsreglering som finns att tillgå. 

Något annat närliggande område som ger ett likvärdigt resultat är därför svårt att an-

vända sig av. 

3.4 Funktionslucka i lagen 
Den viktigaste luckan enligt Evers är funktionsluckan. Den innebär att flera rekvisit 

saknas i en lagregel, vilket gör att domaren måste välja mellan att rättsvägra och att 

																																																								
42	Den beskriver dock fortfarande korrekt majoriteten av de familjeförhållanden som föreligger, 
men inte alla.	
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fylla ut lagen.43 Evers argumenterar att alla fel och brister i lagstiftningen inte ska 

behandlas som en lucka i lagen. Det kan lätt kan få konsekvensen att alla behov av 

förändring i lagstiftningen då ses som en lucka.44 Det föreligger alltså inte någon lucka, 

enligt Evers, om det finns en allmänt känd mening för ett begrepp inom rättsväsendet. 

Det finns då inte heller något behov av att definiera begreppet i lag.  

3.4.1 Funktionsluckor i faderskapsfallet 

3.4.1.1 Föräldrabalken 

I fallet föreligger en funktionslucka i lagen, i betydelsen att moderskapspresumtionen i 

föräldrabalken inte innefattar att transfäder också kan föda barn. Domaren måste i fallet 

välja mellan att fylla ut tomrummet som skapas av att faderskap och moderskap är 

könsbundna termer i föräldrabalken, eller vägra att tillämpa rätten. Begreppet fader kan 

i dess språkliga betydelse inte ingå i moderskapspresumtionen och därför uppstår en 

teleologisk lucka i lagen. Moderskapspresumtionen inte är ämnad att innefatta fäder, då 

faderskap regleras i ett separat lagrum likväl som faderskapspresumtionen i föräldra-

balken 1:2 inte är ämnad att innefatta den som föder ett barn, vilket framgår av en 

språklig tolkning av moderskapspresumtionen. De två lagrummen reglerar separat mo-

der och faderskap, utan någon möjlig överlappning. Utifrån existerande reglering finns 

det alltså inget lagrum som reglerar det fall där en transman fött barn. Det kan konsta-

teras, utifrån de olika definitionerna av lucka i lagen, att det finns en lucka i föräldra-

balken. Kärnan för att de olika luckorna ska uppstå är transfaderskap inte är uttryckligen 

reglerad i balken, och därför inte heller finns beskrivet i de förarbeten som hör balken 

till. 

3.4.1.2 Folkbokföringslagstiftning 

Vidare så uttrycks det inte i någon av Folkbokföringslagens (1991:481) paragrafer hur 

den situation som uppkommit i fallet ska hanteras. Den enda tillämpliga regleringen 

som där finns är att personnummer ska fastslås enligt 18§, och att barn ska folkbokföras 

vid födsel enligt 2§, där moder eller vårdnadshavande fader omnämns. Således finns 

inget lagrum som reglerar hur släktskapsbandet ska behållas i folkbokföringen i fall där 

föräldern/vårdnadshavaren får ett nytt personnummer.  I Lagen (2001:182) om behand-

ling av personuppgifter i skatteverkets folkbokföringsverksamhet anges vilka uppgifter 

																																																								
43 Peczenik,1995, s. 21. 
44 Evers, 1987, s. 21.  
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som behandlas i Skatteverkets folkbokföringsdatabas i 2–3§. Dessa inkluderar i 3§ p. 10 

uppgifter om vem som är make, föräldrar, och vårdnadshavare till den berörda perso-

nen, och p.11 reglerar då föräldrarelationen beror på adoption. De ändamål för vilken 

behandling av uppgifter får ske regleras i 4§, och innefattar i p.1 samordnad behandling, 

kontroll och analys av identifieringsuppgifter av fysiska personer samt i p.2 handlägg-

ning av folkbokföringsärenden och i p.5 aktualisering, komplettering och kontroll av 

personuppgifter. Enligt 9§ måste också skatteverket som ansvarig för personuppgifter se 

till att rimliga åtgärder tas för att rätta, blockera eller utplåna personuppgifter i de de är 

felaktiga. 

Rättelse kan enligt samma lag 3 kap. 3§ erhållas av personuppgifter som regleras 

enligt Personuppgiftslagen (1998:204), 26§ eller anslutande författningar. PUL reglerar 

dock endast personuppgifter i de fall då behandlingen sker helt eller delvis automati-

serat enligt 5§ at 1, och i de fall personuppgifterna utgör en del i en strukturerad samling 

personuppgifter som är tillgängliga för sökning eller sammanställning enligt särskilda 

kriterier, enligt 5§ st 2.  

Här finns alltså inte heller den typ av regel som styr folkbokföring av faderskap i 

det aktuella fallet, eller hur föräldraskapet ska förändras i folkbokföringen. De be-

skrivna luckorna uppstår alltså för att transpersoner inte är omnämnda i några av de 

relevanta lagrummen. En domstol måste istället fylla ut dess plats i lagstiftningen tack 

vare ramlagstiftningstekniken i proposition 2012/13:107 vilket kräver att en berörd indi-

vid tar sitt fall till domstol istället för att nöja sig med ett beslut från en förvaltnings-

myndighet. 

4 Lagtolkning i ljuset av ramlagstiftningstekniken 

4.1 Värderingar i rättsskipningen 
Som nämnts tidigare så tillämpar domaren, i svåra fall, andra tolkningsmetoder än den 

språkliga. Processen av att nå ett domslut består då alltså både av att konstruera en rätts-

regel och tolka den.45 I sådana fall används rättskällorna, domarens värderingar och 

andra faktorer för att skapa en regel som det aktuella fallet kan lösas utifrån.  

																																																								
45 Lehrberg, 2015, s.102. 
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Tolkningsresultatet får inte enbart reflektera den specifika domarens förhållande 

till lagtexten utan måste följa en metod som är accepterad inom rättsväsendet.46 Det 

betyder att tolkningsmetoden även måste vara rationell i det juridiska sammanhanget.47   

Kravet på rationalitet gäller oberoende av om domaren väljer att använda sig av den 

objektiva eller subjektiva tolkningsmetoden. Rationalitetskravet fyller två syften av att 

göra domaren legitim som utövare av den offentliga makten. För det första legitimeras 

domarens tolkande verksamhet, och för det andra legitimeras tolkningsresultatet. Ge-

nom att både domaren och tolkningsresultatet är legitima skapas ett legitimt rätts-

väsende. Det främjar värden som att rätten ska vara förutsägbar och behandla alla som 

står inför den lika. Lagstiftaren kan legitimera tolkningen på två sätt. Det första sättet 

som skapar en legitim tolkning av rätten är att lagtexten används som utgångspunkt. Det 

andra sättet är det att lagstiftaren legitimerar tolkningen genom att förarbetena används 

som tungt vägande tolkningshjälp. Både den objektiva och subjektiva lagtolkningen är 

som en följd legitima tolkningssätt. Inget av lagtolkningssätten behöver ges något före-

träde med hänsyn till att målet med lagtolkningen är att nå ett legitimt tolkningsresultat. 

Det objektiva och det subjektiva lagtolkningsförfarandet ställer krav på etiskt godtag-

bara beslut som är rättvisa och har ett nära samband med lagtexten.48 Lag, makt och 

lagtolkning har på så sätt ett nära samband med den juridiska rationaliteten.  

Två aspekter av rättsutvecklingen är relevant att beakta som bakgrund till hur 

ramlagsreglerade fall hanteras. Den första är att rättsutvecklingen präglats av tillväxten 

av skydd för mänskliga rättigheter. Dessa tjänar också som ett skydd mot att godtyck-

liga värden ska leta sig in i lagtolkningsprocessen och utgör viktiga instrument i uttolk-

ningen av gällande rätt. Det är särskilt viktigt att framhålla rättigheternas vikt vid en 

analys av lagtolkningen som gjorts i det här fallet då Europakonventionen har en 

framträdande roll. Den andra aspekten är den att efter andra världskriget har inte någon 

av de två dominerande tolkningsmetoderna gjort någon skillnad på att tolka lagen, eller 

att fylla luckor i den.49 En analys av den tolkningsmetod som använts av domstolen är 

därför en analys av hur en lucka i lagen hanteras och domstolen har använt en objektiv 

lagtolkningsmetod i fallet.  

																																																								
46 Aarnio, 1997, s. 30. 
47 A a s 31. 
48 Strömholm, 1996, s.485. 
49	Aoi, 2001, s. 279.	
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4.2 Påverkan på domararbetet 
Med hänsyn till den ökade privatiseringen, globaliseringen, och framförallt europa-

rättens påverkan måste domarna söka egna lösningar på de problem som presenteras för 

domstolarna.50  Valet av lagtolkningsmetod speglar dessa omständigheter. Det gör även 

den lagstiftningsteknik som lagstiftaren valt att nyttja. Mot bakgrunden i fallet finns det 

därför grund att argumentera att den objektiva lagtolkningen får större rum än den 

subjektiva. Genom att domarna får större självständighet på grund av de ovan nämnda 

faktorerna får domstolarna, som en konsekvens, också en större rättsskapande funktion. 

Lagtolkningsmetoden som använder lagstiftaren som utgångspunkt blir av mindre nytta 

för rättstillämparna då ramlagstiftningstekniken används. De får istället söka rättskällor 

på annat håll. De dubbla rollerna som rättsskapare och tillämpare är inte välbekant för 

de domare som arbetar på annan plats i instanshierarkin än prejudikatinstanserna. 

Domararbetet blir därför svårare. Domaren tar med denna metod ökad hänsyn till olika 

rättskällor i sitt arbete.51  Det följer av att lagstiftaren måste ta ökad hänsyn till den 

ökade mängden rättskällor i sitt arbete. På det här sättet faller det sig naturligt att 

ramlagstiftningstekniken resulterar i en ökad användning av den objektiva och teleo-

logiska metoden i rättstillämpningen 

Den objektiva lagtolkningen måste hållas inom vissa ramar för att ha legitimitet 

och vara juridiskt rationell. Lagen ska tolkas till det bästa för det allmänna,52 även då 

sådan tolkning görs att ordalydelsen i lagen frångås.53 Det är för att domaren ska 

upprätthålla en rättsskyddande funktion där tillämpningen är förutsägbar, rimlig och 

rättvis. Betoningen på avgörandets rimlighet och rationalitet ger även domaren rätt att 

frångå lagen i det fall att utgången i fallet inte blir rimligt. Ramarna för lagtolkningen 

måste alltså uppfattas som vida även med dessa värden i åtanke. Varken 

ramlagstiftningstekniken eller de tidigare nämnda abstrakta värdena kan omsättas i 

praktiska domslut. De är dock nödvändiga hänsyn då rättsutövning utan de abstrakta 

värderingarna närmast vore att beskriva som maktmissbruk. Inom dessa ramar kan alltså 

domaren tolka lagen i ljuset av det ändamål denne tycker lämpar sig bäst, vilket gör att 

																																																								
50	SOU 1994:99 s. 49.	
51	Fura-Sandström, SvJT 2004, s. 263.	
52	I kontexten av de övriga uttalandena från samma källa måste ”allmänna” här anses åsyfta 
allmänheten, inte det allmänna i bemärkelsen staten. Det framstår som mer rationellt att betona 
värdena förutsägbarhet, rimlighet, och rättvishet i rättstillämpningen i förhållande till 
allmänheten än till staten.	
53	SOU 1994:99, s. 52. 
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det finns gott om utrymme inom ramarna för att fylla ut luckor i lagen och tolka lagen 

objektivt. 

Här blottläggs kanske tydligast hur den juridiska och politiska sfären av domar-

arbetet interagerar. Rättstillämparen tar en aktiv del i lagstiftningsförfarandet,54 som en 

följd av den europeiska rättsutvecklingen och ramlagstiftningstekniken. Domaren måste 

konstruera en regel att döma efter. Den samhälleliga utvecklingen bidrar till att göra 

domarens uppgift ännu svårare då den motiverar en snabb utveckling på de rätts-

områden som berör mänskliga rättigheter av olika art. Kanske är det då fördelaktigt sett 

även från ett tillämparperspektiv att ha ramlagar för att kunna fylla ut dem med rele-

vanta värden. Det blir då lättare att anpassa praxis till utvecklingen. Å andra sidan bi-

drar båda faktorer till en ännu mer komplicerad lagtolkning då exempelfallets 

förvaltningsrättsliga karaktär kvarstår. 

En reell begränsning av domarens manöverutrymme är det förvaltningsrättsliga 

legalitetskravet. Domaren förväntas även i förvaltningsprocessen ta ställning till poli-

tiska frågor och då bilda och fylla ut rätt. Det benämns att kunna ske inom ”vida legala 

ramar”. 55 Dessa ramar borde dock inte anses särskilt vida, inte minst med det aktuella 

faderskapsfallet i minnet. Arbetsutrymmet för domaren i att täcka upp luckor i lagen 

med viss handlingsfrihet och förankring i den juridiska metoden förefaller i samman-

hanget inte så vidsträckt som lagstiftaren vill göra gällande. Legalitetsprincipen ställer 

krav på språklig bundenhet i tolkningen, i och med kravet på lagbundenhet. De värden 

som nämnts ovan måste också vägas in i en sådan lagtolkning. Konsekvensen av det är 

en osäkerhet rörande hur rätten ska tillämpas hos domstolsväsendet. Varken en språklig 

utfyllnadstolkning i myndighetspraxis, eller en analogitillämpning löser fallet på grund 

av legalitetskravet. Ytterligare en svårighet tillkommer, och det är att föräldrabalken 

som ensamt tillämpad reglering inte ger en godtagbar lösning på fallet. En metod som 

inte är strikt förankrad i lagtextens ordalydelse och förarbetesbetonad är alltså att före-

dra för att lösa detta svåra fall. Den teleologiska, eller objektiva metoden ter sig därför 

som den lagtolkningsmetod som är att föredra vid den här typen av fall. Uttalandet i 

förarbetena har tagits hänsyn till i fallet men inte funnits vara tillräckligt för att legiti-

mera förvaltningsrättens domslut. Det finns alltså inslag av ändamålsinriktad tolkning i 

fallet på två sätt. Det första är att ändamålet som lagstiftaren har fastslagit i propo-

sitionen ses till. Det andra är att ändamålet som fastslagit i Goodwinfallet ses till. 
																																																								
54	SOU 1994:99, s. 55.	
55	A a s. 48.	
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Goodwinfallet är en viktig rättskälla, då det belyser den större plats som tillkommer 

praxis i uttolkning av förarbeten författade med hjälp av ramlagstiftningstekniken. 

Europarätten med den rättighetsbaserade rätten spelar då som en logisk konsekvens 

även den en större roll. Europadomstolen erbjuder en rik praxis att hämta vägledning 

från.  

5 Fördragskonform tolkning influerar metoden 

5.1 Inledning 
Den svenska lagstiftaren har förbundit sig genom Regeringsformen 2:19 att inte med-

dela normer i strid med Europakonventionen. Den inkorporerades i svensk rätt genom 

lagen (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga 

rättigheterna och de grundläggande friheterna.  

Konventionen har inte grundlagsstatus. För de normer som befaras strida mot 

konventionen görs en tolkning där konventionsbestämmelsen ges företräde framför den 

inhemska lagregeln.56 Den svenska regeln tolkas till ett innehåll som motsvarar Europa-

konventionens krav. De tolkningsgrepp som används i samband med Europa-

konventionen är lex posterior, och lex specialis,57 och det som speciellt förknippas med 

Europakonventionen, den fördragskonforma tolkningen.5859 

Lagen som inkorporerar Europakonventionen i svensk rätt ger uttryck för en 

dualistisk modell. Det betyder att nationell lagstiftning krävs innan en traktat blir gäl-

lande rätt.60 I samband med tillträdet av Europakonventionen 1950 förklarades också 

normharmoni. 61 Det innebär att riksdagen förklarar att nationell rätt redan är i harmoni 

med förpliktelserna i konventionen. Även normharmonin kräver att rättstillämpningen 

är lojal mot förpliktelserna i konventionen och tillämpar den fördragskonforma 

tolkningens princip. Till denna förbindelse att följa tolkningsprinciperna tillkommer 

också att Europadomstolens praxis är bindande för de tillträdande staterna.62 

																																																								
56 SOU 2007:85, s. 29. 
57	Prop 1993/94:117 s. 37f. 	
58	Danelius, 2015, s 44.	
59	Kallas även konventionskonform tolkning.	
60	Ehrenkrona, SvJT 2015 s.781. 
61 A a s.781f. 
62	A a s.785.	



	32	

Artikel 8 i konventionen ger rätt till skydd för privat- och familjeliv, hem och 

korrespondens. Det är en av de artiklar som förutsätter de mest långtgående förpliktel-

serna från statens sida. Artikeln förutsätter såväl skydd från godtycklig maktutövning 

från det allmänna som skydd för privat- och familjelivet i relationer mellan enskilda.63 

Artikel 8 ålägger alltså staten att i främsta rummet avhålla sig från ingrepp i de skyd-

dade rättigheterna. Staten måste också agera för att skydda den enskilde. En redan 

existerande situation får inte tillåtas fortlöpa och individen måste förses med tillräckligt 

rättsligt skydd.64 Primärt får inte staten förhindra individens rätt som uttryckt i artikeln, 

men kraven på staten måste ändå vara rimligt ställda.  

Inskränkningar får göras i de rättigheter som stadgas i artikel 8, enligt de tre 

kriterier som finns i 8.2. Det första kravet är att undantaget måste vara i enlighet med 

inhemsk lag. Det måste också uppfylla rimliga krav på rättssäkerhet för att fortsätta ge 

individen skydd mot godtycklig maktutövning.65 Lagen måste också vara tillgänglig för 

allmänheten och tillräckligt preciserad för att restriktionen ska vara förutsägbar.66 I de 

flesta fall är dessa kriterier uppfyllda då 8.2 är generellt formulerad. I nästa led måste 

även förbehållet vara nödvändigt. Det betyder att det ska finnas ett nödvändigt 

samhälleligt behov av inskränkningen, som måste stå i proportion till det syfte som 

tillgodoses genom att inskränkningen görs. För att avgöra om dessa kriterier är upp-

fyllda har konventionsstaterna en viss frihet, en margin of appreciation. Alla ändamål 

som listas i 8.2 inte är förenade med lika stor margin of appreciation. The margin of 

appreciation påverkas också av de inhemska lagarnas utseende, om de är entydiga och 

om det är en moraliskt känslig fråga eller om olika rättigheter är i fråga i samma mål.67 

Transsexualism har betraktats som en känslig fråga av Europadomstolen,68 fram tills 

2002 då fallet Christine Goodwin mot Förenade Kungariket skapade en standard för 

medlemsländerna att utgå ifrån. 

																																																								
63 Victor, SvJT 2013, s. 383. 
64 Danelius, 2015, s. 365. 
65 A a s. 369. 
66 A a s. 370. 
67 Cameron, 2014, s. 120. 
68	I fallet Sheffield and Horsham mot Förenade Kungariket från 1998, målnummer 31–
32/1997/815–816/1018–1019 så fortsätter Europadomstolen att vidhålla sin praxis. I fallet 
uttalar dock domstolen att medlemsstaterna måste fortsätta att utveckla sin ställning till 
transexuella i ljuset av de framsteg som sker på det sociala planet samt att transexuellas lidande 
måste få erkännande av staterna. 
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Förvaltningsrätten har tagit stor vägledning från fallet Christine Goodwin som 

uttolkar betydelsen av artikel 8 i en transsexuell kontext.69 Domstolen hänvisar endast 

till det ifråga om integritetshänsyn i förhållande till tredje man. Vid en närmare analys 

är det dock påtagligt att domskälen är väldigt lika de anförda skälen i avgörandet av 

Goodwinfallet. 

5.2 Christine Goodwin mot Förenade Kungariket 
Christine Goodwin klagar på att staten inte har givit hennes juridiska könskorrigering 

genomslag och därmed inte erkänt hennes nya könsidentitet. Hon har genomgått köns-

bekräftande åtgärder för att leva som kvinna och vill bli behandlad som kvinna även i 

avtalsrättsliga sammanhang. Ett av de exempel som anfördes var att Christine inte lydde 

under de pensionsbestämmelser som gällde kvinnor. Hon fick istället samma behand-

ling som män. Hon var även tvungen att visa upp sitt födelsebevis vid ingående av avtal 

såsom privata pensionsavtal, försäkringar och dylikt, vilket hon upplevde som mycket 

obehagligt och ledde till att hon avstod från att teckna sådana avtal. Ett sådant klagomål 

faller under artikel 8:s rätt till privatliv. Europadomstolen bedömde i fallet att staten inte 

hade tillgodosett att Christine Goodwin hade fått erhålla samma behandling som cis-

kvinnor.  

Europadomstolen gick i fallet emot sin tidigare praxis i fall där transsexuella 

sökt att få erkännande av sin nya juridiska identitet.70 En godtagbar standard gällande 

behandlingen av transsexuella för nationsstaterna hade då varit att förse dem med kör-

kort, pass, och liknande typer av dokument som överensstämde med deras köns-

uttryck.71 Medlemsstaternas margin of appreciation var tillämpligt i fråga om övriga 

åtgärder. I Goodwin anses inte det vara tillräckligt. Domstolen motiverar sin utveckling 

med att en viss social utveckling skett. Hänsyn tas även till Goodwins lidande för att dra 

slutsatsen att en utvidgning av de rättigheterna i artikel 8 måste göras för att artikeln ska 

behålla sin relevans som rättighetsskydd för transsexuella. Rätten till erkännande av den 

nya juridiska identiteten ges då fördjupad mening. 

																																																								
69	Det första fallet som berörde transsexuellas rättigheter som rättigheter under artikel 8 i 
Europakonventionen var B mot Frankrike. Målnummer 13343/87. Fallet rörde rätten att få rätt 
civil status bokförd efter kirurgisk könsbekräftande vård.  
70	Se för vidare exempel även Cossey mot Förenade Kungariket målnummer 10843/84 från 
1990.	
71 Goodwin mot Förenade Kungariket, st.73 
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5.3 Goodwin som rättskälla 
I fallet Goodwin anförs fyra skäl till varför domstolen förändrar sin praxis, och utökar 

de rättigheter som tillkommer transsexuella. Det första skälet är Christine Goodwins 

situation. Domstolen erkänner att den stress som Christine Goodwin utsätts för som ett 

resultat av diskrepansen mellan behandlingen som man och att hennes önskan leva som 

kvinna. Hennes påföljande korrigering av sitt könsuttryck för att leva som kvinna bidrog 

även det till denna stress. Påfrestningen kan inte anses vara en mindre olägenhet, eller 

som resultatet av en formalitet.72 Mot denna bakgrund bedömer domstolen att det inte 

anses oviktigt om Christine Goodwin tillskrivs manligt eller kvinnligt kön. Tvärtom 

erkänner domstolen Goodwins lidande och väljer att se till rättigheternas materiella 

funktion för att minska hennes plåga.  

Domstolen efterfrågar också koherens i det nationella rättssystemet. Goodwin 

har fått möjligheten att juridiskt bekräfta sitt kön men den inhemska lagen erkänner 

samtidigt inte förändringen. Sammantaget talar denna analys av Goodwins situation att 

transsexuella ska ha en god levnadsstandard under artikel 8. Det framstår som konse-

kvent av domstolen att påtala att det juridiska könsbytet inte endast får ha en formell 

verkan. Den praktiska effekten av könsbytet måste vara att den berörda individen kan 

leva som sitt nya könsuttryck, jämlikt en cisperson av samma kön. 

Den andra gruppen skäl som gås igenom är medicinska och vetenskapliga hän-

syn. Europadomstolen diskuterar i denna avdelning de medicinska bevis som presen-

terats internationellt för att transsexualism är ett medicinskt tillstånd som kräver 

behandling för att hjälpas. Domstolen drar som slutsats att transsexualism därför inte 

kan påstås vara ett trivialt tillstånd. Domstolen stödjer sig igen på det lidande som 

Goodwins situation är förknippat med. Från dessa hållpunkter i resonemanget konstate-

ras sedan att de omständigheterna medför att det biologiska könet inte är av primär vikt 

i bedömningen. Mot denna bakgrund avfärdar domstolen medicinsk bevisning som 

avgörande för hur transsexuella bör behandlas i denna sak.  

Det tredje skälet för avgörandet är den samstämmighet som råder bland 

konventionsstaterna och internationellt sett. Domstolen framhåller att det inte föreligger 

någon gemensam ståndpunkt för medlemsländerna i frågan och att det därför inte går att 

ta hänsyn till någon sådan. Det här är ett exempel på domstolens självständiga 

ändamålsinriktade tolkningsmetod. Däremot framhålls att en internationell trend leder 

																																																								
72 Goodwin mot Förenade Kungariket, st.77. 
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till ökad social acceptans av transsexuella och juridiskt erkännande av den transsexuella 

individ som valt att genomgå könsbekräftande åtgärder. 

Det sista skälet gäller påverkan på folkbokföringssystemet. Domstolen under-

minerar här sin tidigare ståndpunkt73 att folkbokföringen måste förbli intakt och att 

undantag i systemet underminerade dess funktion. Domstolen gör en jämförelse med 

adoption och faderskapsärenden där uppdatering av födelsebevis sker efter födsel. 

Avslutningsvis hävdar domstolen att göra undantag i fallet transsexuella knappast 

omstörtar folkbokföringssystemet då det inte rör sig om en korrigering av majoriteten 

av uppgifterna i folkbokföringen, utan endast en minoritet. 

5.4 Goodwin i faderskapsfallet 

5.4.1 Krav på Koherens 
Kraven på koherens i Goodwinfallet är ett kraftfullt argument. Det är rimligt att det sy-

stem som ger möjligheten att förändra sin juridiska könstillhörighet med bibehållen 

reproduktionsförmåga, bör se till att den som vill dra nytta detta kan vara förälder. Att 

avkräva A släktbandet som folkbokföringen skapar mellan A och B för att A ska kunna 

som den nya könstillhörigheten framstår som inkoherent och inkonsekvent. A har redan 

fått statens godkännande att leva som sitt nya kön i och med att A fått tillstånd att byta 

personnummer. Det framstår alltså som mycket underligt att avkräva A alla band till sitt 

forna personnummer för att kunna leva som det nya könet. Livet fortsätter trots att den 

tredje siffran i personnumret byts ut och det finns därför goda skäl att tro att A vill fort-

sätta leva med sitt barn även när han har ett manligt personnummer. Livet blir mycket 

besvärligare för A som transsexuell man än för en cisman med ett barn då A inte kan 

anses ha jämlika rättigheter. Det är rimligt att det rättssystem som ger en rättighet till 

förändring av det juridiska könet, genomför samma ändring där på andra rättsområden 

där det är relevant så att personen kan fortsätta med sitt liv. Skillnaden är trots allt i la-

gens mening en siffra, även fast det sker i en annan del av det juridiska systemet. 

Konventionens position i regelhierarkin ger kravet på koherens ytterligare tyngd än end-

ast dess bärighet på omständigheterna i fallet. 

 Domstolen använder argumentet från koherens i att undantag redan görs i 

folkbokföringen då uppgifter korrigeras i fråga om adoption, men det har även kunnat 

																																																								
73 Rees mot Förenade Kungariket målnummer 9532/81. 
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användas för att fördjupa kravet på erkännande av As könsidentitet. Förvaltningsrätten 

har dock valt att inte använda koherensargumentet på det sättet. 

5.4.1 Folkbokföringskommentarer 
I Sverige tillåts adoptioner och faderskapsfrågor att korrigeras efter födsel i andra fall än 

då det är fråga om juridiska könsbyten, precis som i Förenade Kungariket. Förvaltnings-

rätten använder resonemanget i Goodwindomen för att validera sitt resonemang. Det är 

rimligt att A ska folkbokföras som far till B. Det räcker dock inte som stöd för dom-

slutet som följer. I förvaltningsrätten används dessutom den uppmaning som hämtas ur 

propositionen till 2013 års ändring i könstillhörighetslagen för att göra en analogi-

tillämpning av föräldrabalkens bestämmelser. Domaren konstaterar dessutom att det 

inte är felaktigt i övrigt att registrera A som far till sitt barn.  

 Domskälen återger inte propositionen 2012/13:107.  Propositionen listas endast 

under tillämpliga lagrum. Goodwindomen präglar alltså avgörandet i större grad i 

diskussionen av folkbokföring än propositionen. Goodwindomen, och som en följd av 

detta även förvaltningsrätten, stödjer sin argumentation på det faktum att ändringar i 

folkbokföringen tillåts för de som adopteras. Den här argumentationen påvisar endast 

generellt sett att man kan ändra i folkbokföringen och ger inte något stöd för att så kan 

göras i de fall transsexuella individer önskar att staten utför en ändring.  

Att jämställa adoptionsfall med det fall som är aktuellt här och den ändring som 

är aktuell i Goodwinfallet förefaller alltså vara dåligt motiverat. Ett resonemang runt att 

kopplingen som skapas mellan As nya personnummer och Bs personnummer som lika 

den som skapas är inte att beakta fallens likhet. Istället skapas en likhet som illa beskri-

ver faderskapsfallet då A är Bs förälder biologisk mening. Det förefaller inte konse-

kvent med den förvaltningsrättsliga principen om att gynna individen att dra paralleller 

mellan förändringar i folkbokföringen föranledda av adoption och den upprättelse av 

kopplingen mellan A och B som eftersträvas i fallet. Då förvaltningsrätten använder sig 

av detta argument framstår domskälen istället som en schablontillämpning av Goodwin-

fallet där de skäl som väger tungt i det fallet får stor tyngd även i faderskapsfallet. 

5.4.2 Könsbytet och full rättslig verkan  
I ljuset av Goodwindomen finner förvaltningsdomstolen inte att det juridiska könsbytet 

har full rättslig verkan. För det första, försökte Skatteverket folkbokföra moderskap. För 

det andra, skulle det då som konsekvens gå att utröna att A genomgått ett juridiskt köns-

byte ur folkbokföringen. Ingen av dessa omständigheter är konsekventa med att förse A 



	37	

med en status som man likvärdig en cisman. Mot denna bakgrund av Goodwinfallet 

framstår det som självklart att rätten skulle förse A med de rättigheter som saknas för att 

nå det erkännande av den nya könsidentiteten. Goodwinfallet beskriver att de finns 

implicit i artikel 8 i Europakonventionen. Rätten väger istället dessa tillkorta-

kommanden i förhållande till artikel 8 mot att A fött B innan A genomgått könsbytet.  

Formuleringen står ut i domskälen och går inte att förklara i det juridiska resone-

manget. Det motsvarar en slags essentialism som inte finner någon motsvarighet i 

Goodwindomen. Den här delen av domskälen framstår som dunkla i förhållande till de 

överväganden Europadomstolen använder sig av. Det finns inget intresse för allmänhet-

en att A folkbokförs som mor till sitt barn. Proportionalitetshänsyn saknas helt i 

förvaltningsrättens dom. Argumentet är ofullständigt i den mån det är en början till ett 

resonemang om en eventuell inskränkning av de rättigheter som återfinns i artikel 8. Det 

är möjligt att domstolen i den här delen av domskälen försöker återknyta till det strikta 

legalitetskravet. Det görs genom att diskutera hur konventionspraxisen krockar med 

rättsprincipen. Någon utförligare förklaring erbjuds dock inte utan den som läser doms-

kälen lämnas att fundera själv över vad som avses. Efter denna korta anmärkning 

återvänder rätten till Goodwin-resonemanget och konstaterar som avslutning att det 

redan görs undantag i folkbokföringssammanhang från att registrera biologiska föräldrar 

till varje barn och att det därför är tänkbart att göra ett undantag även i detta fall. 

5.5. Goodwin: grund för förvaltningsrättens domskäl 
Goodwinfallet har varit viktigt i förvaltningsrätten ur den aspekten att det har styrt sättet 

att resonera i det aktuella fallet. Det är istället vanligare att domstolen använder sig av 

de allmänna tolkningsregler som anges i artikel 31 i Wienkonventionen om traktat-

rätten. I den första punkten anges att traktat ska tolkas ärligt i överensstämmelse med 

den gängse meningen av traktatens uttryck sedda i sitt sammanhang. Traktatets ändamål 

och syfte måste också beaktas. Europadomstolen använder sig därför också av en teleo-

logisk metod där ändamålet spelar roll.  

Den gängse meningen av ett uttryck kan oftast återfinnas i den engelska eller 

franska konventionstexten, medan inhemsk lag inte ger någon vidare vägledning,74 

Europadomstolen vidhåller istället den oberoende meningen av vissa termer som åter-

finns i relation till konventionen. Begreppen måste vara självständiga för att uppfylla 

																																																								
74	Cameron, 2014, s. 80.	
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konventionens funktion som en europeisk minimistandard för rättigheter som återfinns i 

konventionen.75 Konventionspraxisen, och dess terminologi är dock inte helt självstän-

dig i sin språkliga betydelse då konventionen måste tolkas som en helhet. De termer 

som används måste alltså uttolkas för att vara i harmoni med varandra. För det andra ser 

Europadomstolen till en gemensam europeisk standard för rättigheter som kan vara mo-

raliskt kontroversiella i vissa delar av Europa.76Till sist måste även omnämnas att tack 

vare att begreppen i konventionspraxisen skiljer sig åt från den inhemska praxisen så 

fyller the margin of appreciation den funktionen att jämka samman de båda rätts-

traditionerna även gällande begrepp.77 Det gäller speciellt sådana frågor som berörs av 

allmän moral vilket hör den inhemska rätten till då konventionen innehåller ospecifika 

och allmänt hållna termer.  

Europadomstolen har genom de omnämnda fallet förändrat sin syn på den 

europeiska standard för rättigheter som bör gälla som minimiskydd för transsexuella. 

Det gäller främst i fall där kirurgiska ingrepp varit en del av den könsbekräftande 

behandlingen som i till exempel Goodwinfallet.78 Fallet befäster att det strider mot 

respekten för privatlivet i artikel 8 att inte erkänna könsbekräftande behandling helt 

vilket talar för att en margin of appreciation i fråga om detta är förverkad.  

5.5.1 Förvaltningsrättens domskäl 
Förvaltningsrätten använder sig av artikel 8 i domskälen för att motivera sin slutliga 

analoga tillämpning av föräldrabalken. Frågan gäller inledningsvis folkbokföring av 

föräldrarelationen. Det omfattas av rätten till familjeliv. Rätten använder sig dock av 

artikel 8 som uttolkad i Goodwin, där integritet och privatliv är huvudfrågan. 

Sakomständigheterna i fallen är lika i den mån att det rör frågan om transsexuellas 

rättigheter under artikel 8, och mer specifikt i samband med folkbokföring. Goodwin-

målet gäller dock rätten att kunna leva ett liv som sitt nya kön utan att behöva avslöja 

sitt förflutna. Kammarrättsmålet gäller rätten för transsexuella att behålla familjeband. 

Det konventionsrättsliga fallet ger en viss skillnad i resonemang och hänsyn tagna, det 

är påtagligt att rätten istället tolkar det här som en utsträckning av rätten till privatliv i 
																																																								
75	Danelius, 2015, s. 55.	
76	A a s. 59.	
77A a s. 57.	
78	Fallet Identoba och andra mot Georgien från 2015 befäster att alla transsexuella, varesig de 
undergått operativa åtgärder eller ej är skyddade under art. 14 mot diskriminerande behandling 
på grund av sin könstillhörighet. I och med denna dom har	begreppet transsexuell utvidgats i 
domstolens praxis.	
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den mån att folkbokföringen inte ska avslöja att A haft en kvinnas identitet vid Bs föd-

sel. 

 En analogitillämpning av föräldrabalken behövs därmed för att etablera ett 

familjeband i rätten, eftersom Goodwin inte rör familjefrågor i A och Bs situation.  Det 

påvisar även att förvaltningsrätten sökt efter vägledning efter sakomständigheterna, 

även fast rättsfrågorna skiljer sig åt. Då språket i föräldrabalken inte skulle tillåta en 

analogitilllämpning utan en motivering funnen i andra källor är detta naturligt. Domaren 

kan inte agera fritt då denne använder av den teleologiska tolkningsmetoden, utan måste 

söka att hjälp i rätten att orientera sig i en ny situation. De olika punkterna i artikel 8 

överlappar, så en hårddragen distinktion är svår att göra. 

 Tolkningsmetoden som präglar Goodwinfallet gör att fallet är fördelaktigt för 

förvaltningsrätten att använda det fallet precis som dess sakomständigheter. Genom att 

den teleologiska metoden redan genomsyrar fallet och de sakfrågor som förvaltnings-

rätten har att avhandla i domen på ett sätt som är konformt med skyddet för de rättig-

heter som finns uttryckta i artikel 8 i Europakonventionen. En återgivelse av domskälen 

i Goodwinmålet ersätter ett resonemang om lämpligheten av att tillämpa föräldrabalken 

analogt med utgångspunkt i förarbeten såsom den traditionella inhemska juridiska meto-

den förespråkar. Ändamålen i Goodwindomen vilka innefattar erkännande av könsi-

dentitet är nämligen av större användning i att konstruera en fadersrättighet för A. 

 Konventionspraxisen med sin autonoma terminologi lämpar sig väl att täppa till 

luckan i lagen med, där klen vägledningen ges i förarbetena. Även det förklarar 

Goodwinfallets stora roll i fallets avgörande. Domaren löser således frågan med att 

finna vägledning på ett legitimt sätt då Europakonventionen är en del av inhemsk rätt. 

Det sker utan att domaren behöver motivera sitt konstaterande av föreliggande fader-

skap. på samma sätt som vid en analogianvändning endast med utgångspunkt i proposit-

ion 2012/13:107. Den konventionskonforma tolkningen är alltså av största vikt för ut-

gången av det här fallet. Domaren får tillgång till prejudikat i form av domen i sak-

frågan. Domaren får även metod för att hantera terminologi vilket leder till den slutliga 

analogitillämpningen av föräldrabalken.  

 Det syfte förvaltningsrätten önskar uppnå nås med användning av en teleologisk 

metod. Det förklarar hur fadersbegreppet har transformerats i föräldrabalken genom 

användning av vedertagna juridiska källor. Förvaltningsrätten applicerar den dynamiska 

tolkningsmetoden som utmärker konventionspraxisen. Föräldrabalken står kvar som den 

är men förståelsen av den har förändrats tack vare de förändrade förutsättningarna under 
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vilken den tolkas. Goodwinfallet och den teleologiska metoden utgör verktygen för att 

ge balken en ny mening som står bättre i samklang med de nuvarande samhälls-

förhållandena. 79 Innebörden av transindividers rättigheter har förändrats i och med 

Godwinmålet i Europadomstolens praxis trots att ordalydelsen i artikel 8 är densamma. 

6 Analogitillämpning: att täcka upp luckan 

6.1 Inledning 
Gemensamt för de olika formerna av analogitillämpning är antagandet att man utifrån 

en existerande regel eller norm, kan täcka in en icke reglerad situation. Man ser sig då 

kunna använda snarlik reglering till den som redan finns.80 Analogitillämpningen före-

gås av en lämplighetsprövning. Den sker för att påvisa att den situation man försöker 

täcka in genom att använda en analogi är snarlik den situation som regelns ursprungliga 

tillämpningsområde ämnar täcka in. 81 Regeln måste alltså vara relevant för det fall den 

föreslås tillämpas analogt i. Genom att frångå lagens ursprungliga tillämpningsområde 

ses främst till andra skäl i det specifika fallet än respektera lagen.82 Fördelar och 

nackdelar med en utsträckning av tillämpningsområdet måste vägas mot varandra. Det 

slut tillämparen föredrar väljs på grund av hänsyn till andra faktorer än de rent rättsliga. 

Sådana faktorer kan vara strävan efter en rättvis dom, då det ibland finns flera lagrum 

som kan tillämpas analogt. Det lagrum tillämpas som ger det slut domaren har i åtanke. 

Det finns alltså inslag av ändamålsinriktad tolkning i processen att nå analogislutet, och 

analogitillämpningen är en rättsskapande process. Det är mot denna bakgrund relevant 

att särskåda varför förvaltningsrätten har valt att använda sig av analogitillämpning på 

det sätt den gjort. Det är inte bara föräldrabalken som tillämpas analogt utan även 

Goodwinfallet. 

Savigny skiljer på två nivåer för analogitillämpning.83 På den första nivån kan 

en analogi från regler användas för att täcka upp en lucka för ett nytt fenomen i rätten. 

På den andra nivån måste en analogi göras från olika regler utifrån inre sammanhang i 

rätten. Det första kan förfarandet kan liknas vid en laganalogi, och det andra vid en 

																																																								
79	Jfr	Barak, 2006, s.11.	
80	Askeland, 2004, s. 510.	
81	A a s 511.	
82 Pezcenik, 1991, s. 350. 
83 Hellner, 2001, s. 185. 
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rättsanalogi. Dessa två typer av analogi är centrala för diskussionen om hur uppmaning-

en att tillämpa föräldrabalken med gott resultat ska förstås. 

 

6.2 Laganalogi 
Laganalogin definieras av två saker. Den första är analogislutet vilket innebär en 

utsträckning av bestämmelsens tillämpningsområde.84 Den andra är tolkningsmetoden 

för att nå detta slut genom att beakta en väsentlig likhet mellan de två fallen. Analogi-

slutet kan nås genom tolkning av lagtext och prejudikat. Det är lättare att frångå prejudi-

katets egentliga tillämpningsområde än vad det är att frångå lagtextens tillämpnings-

område.85 Analogislutet ger uttryck för likhetsprincipen i och med kravet på att det ska 

finnas en väsentlig likhet mellan de två fallen mellan vilka analogin görs.86  

Väsentlighetskriteriet kan avse olika aspekter av fallen. De kan vara lika gäl-

lande omständigheter, de involverade normerna, exempelvis de rättigheter som aktuali-

seras. 87 Fallen kan även vara lika på ett relevant sätt utifrån hur de verkar i rätts-

kontexten eller deras placering i tid och rum. Likheten kan slutligen även ligga i en 

generell princip som uttrycker det relevanta lagrummets ändamål. För att väsentlighets-

bedömningen inte ska bli utpräglat subjektiv måste hänsyn tas till lagregelns funktion i 

jämförelsen mellan de två aktuella fallen.88 Regeln, eller fallet från vilken man gör 

analogin bestämmer inte utgången i det fall som ska avgöras. Det utgör ett skäl att väga 

in i avgörandet av fallet.89 Analogin närmar sig här det som vanligen förstås som en 

rättsprincip. Andra värden än de väsentliga likheterna mellan fallen spelar in i processen 

att bestämma om det är lämpligt att bestämma utgången av ett fall med laganalogi som 

bas. Ross argumenterar att analogislut är en lämplig metod att använda när ett fall 

inträffar som inte täcks av ett lämpligt lagrum. Lämpligheten beror på att dessa fall i 

praktiken hanteras på det sättet.90 Täcks fallet av ett annat lagrum än det domaren öns-

kar göra ett analogislut från hanteras detta, i Ross teori, som en normkonflikt.91 

																																																								
84 Pezcenik, 1995, s. 341. 
85 A a s 342. 
86 A a s 352. 
87 Pezcenik, 1995, s. 353. 
88 Strömholm, 1996, s. 437f. 
89 Pezcenik, 1995, s. 343.  
90 Ross, 1958, s. 148. 
91  A a s. 150. 
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6.3 Rättsanalogi 
Rättsanalogin används i det fall att det finns en lucka i lagen.9293  Fallet bedöms då efter 

en generell rättsgrundsats. Denna grundsats utläses som en generalisering av flera lag-

regler som kan vara både ordinära lagregler, men även sedvanebaserade.94 Andra 

beståndsdelar i rätten kan också ligga till grund för rättsanalogin då man söker efter en 

gemensam nämnare att konstruera en regel utifrån.95 Det görs istället för att som är fal-

let i laganalogin utgå från en speciell lagtext. Utifrån denna gemensamma nämnare kon-

strueras sedan en regel som kan användas. Hellner beskriver det här som en “genera-

lisering från ett begränsat material”96 för att skapa en ny form av norm. Hellner påpekar 

också att dessa rättsgrundsatser kan uppstå från ett bruk av analogier som blivit ut-

sträckta till att täcka stora områden.  De antas då vara generellt giltiga.97 Det innebär att 

rättsgrundsatsen ger vikt åt prejudikat, lagtext och motiv utanför dess formella giltighet. 

Genom att göra på det här sättet skapas en generalisering från det ett specifikt fall där en 

regel används till en generell princip för att sedan användas i konstruktionen av en ny 

regel att använda i ett annat speciellt fall.98 Användningen av metoden att från ett be-

gränsat material generalisera fram en ny regel gör att det kan skapas flera nya regler 

som täcker samma situation. Domaren sedan måste välja en av dessa. Denne måste då 

prova om generaliseringen fyller sin funktion som hjälpsam i situationen eller om även 

andra mindre produktiva konsekvenser skapas. 

6.4 Rättsanalogi eller laganalogi i exempelfallet 

6.4.1 Goodwinfallet 
Som tidigare omnämnt rekommenderas i förarbetena till lagändringen i lagen om änd-

ring av könstillhörighet att föräldrabalkens tillämpas analogt. Någon normkonflikt är det 

inte fråga om då det inte finns något annat lagrum som täcker situationen. Domaren är 

fri att göra en analogitillämpning av föräldrabalken för att bestämma att A är Bs far och 

ska registreras som sådan.  
																																																								
92 Peczenik, 1980, s. 82f. 
93 Då Pezcenik beskriver denna metod för att lösa problem med icke tillfredställande reglering 
förstås rättsanalogin lösa problemet med luckor i lagen av fallen äkta luckor, och luckor praeter 
legem. 
94  Pezcenik 1980, s. 83. 
95	Askeland, 2004, s 502.	
96 A a s 71. 
97 Hellner, 1997, s. 369. 
98 Hellner, 2001, s 72. 
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 Domarens motivering för att använda sig av analogi framgår tydligt i domen. 

Den består av rimlighetshänsyn och implicit i denna att det inte finns annan reglering att 

tillgå än den som tillämpas analogt. Lagrummet som ska tillämpas analogt behöver hel-

ler inte väljas eftersom detta dikteras i den citerade propositionen till könstillhörig-

hetslagen. En andra analogi görs också från fallet Goodwin om vilket genomslag det 

juridiska könsbytet ska ha i folkbokföringen. Väsentlighetskriteriet är uppfyllt gällande 

valet av Goodwin som fall att göra en analogi från. Både omständigheter, och sakfråga 

är snarlika, såväl som regeln i fråga. Artikel 8 i Europakonventionen har också samma 

funktion i de bägge fallen. Det är oklart om en analogi från artikel 8 i Europa-

konventionen ska anses vara en laganalogi eller om en generalisering av Goodwinmålet 

utgör en rättsananalogi.  

Goodwin används som en faktor i avgörandet, men formar inte någon ny norm. 

Målet används istället som i det närmaste en mall för att motivera varför föräldrabalken 

ska tillämpas på det sätt som sker så att transpersoners rättigheter tillgodoses. De väsen-

tliga likheter som finns till fallet ifråga består av omständigheter, och ändamål vilket 

gör att domen används. Användningen av Goodwin liknar därför mer en laganalogi än 

en rättsanalogi.  

Kravet på väsentlig likhet är dock styrt av ändamålet i domen: att se till att trans-

personen får sina rättigheter tillgodosedda i brist på uttrycklig reglering. Det finns ut-

rymme att ifrågasätta den jämförelse som görs av undantag i folkbokföringen, och som 

även görs i Goodwin domen, som sker vid adoption och som är aktuellt i fallet. Ett 

resonemang förs i båda fall om barns behov av föräldrar. Det leder till slutsatsen att det i 

fallet adoption går att göra ett undantag i folkbokföringen. Situationen motsvarar dock 

inte den som beskrivs i Goodwin i exempelfallet. Det påvisar att erkännande av 

könsidentitet i Goodwin är en annan fråga än den i det aktuella fallet som söker att be-

vara föräldrarelationen. 

6.4.2 Proposition 2012/13:107 
På det sätt som Hellner beskriver utsträcks propositionen till ändringen i köns-

tillhörighetslagens vidd bortom att beskriva lagen det föregår. Det är lagstiftarens 

intention, då det i propositionen finns en uppmaning att hantera föräldrabalkens 

bestämmelser analogivis. Det är alltså tveksamt om det innebär att förarbetena givits 

någon utsträckt mening som inte tänkts. Lagstiftaren kan också ha syftat till att detta 

skulle bli en rättsanalogi. Lagstiftaren använder propositionen för att hantera en lucka i 
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lagen som uppkommer av den tänkta ändringen och det kanske då istället ska ses som 

den tänkta räckvidden av uttalandet i propositionen. I så fall föreligger inte en rätts-

analogi.  

Ytterligare skäl att anse att förarbetsuttalandet inte utgör en rättsanalogi är också 

att det än inte utgör en generell rättsgrundsats. Det har dock inte förekommit många fall 

där principen varit aktuell än så det är kanske tidigt att uttala sig om yttrandets räckvidd. 

Luckan täcks i vilket fall. Förfarandet är närmare det för laganalogin. Huvudhänsyn tas 

till regelns funktion i de båda fallen, istället för att se till att både rätten till erkännande 

av könsidentiteten och föräldrarättigheter.  

6.4.3 Goodwin och propositionen sammantaget 
Sammantaget beskriver Goodwinfallet en vilka rättigheter som kan uttolkas av artikel 8 

i Europakonventionen och förstärkt av propositionens beskrivning hur föräldrabalken 

ska användas. Rättsfrågan gäller hur rättigheter som tillkommer transsexuella ska 

förverkligas. Det ger som sekundär frågeställning hur föräldraskapsrättigheter relaterar 

till de först omnämnda rättigheterna. Dessa två sammantagna rättsmaterial erbjuder väg-

ledning för domaren i att hantera fallet och kan kanske bäst beskrivas som en rätts-

analogi. Utgångsmaterialet är begränsat men producerar den bästa lösningen i målet ge-

nom att sammantaget inkludera transrättighetsaspekten och föräldrarättigheter till A. 

Det har varit otillräckligt för domaren att endast luta sig mot rättighetsregleringen, eller 

föräldraregleringen. Så är fallet på grund av att det finns starka hänsyn att ta till båda 

sfärer av normer och det bästa resultatet kommer från att kombinera dem. 

Uppmaningen i prop. 2012/13:107 är att förstå som en uppmaning till rätts-

analogi snarare än laganalogi från föräldrabalken. En komplettering av balken måste ske 

för att de rättigheter som tillkommer transföräldrar ska få genomslag. Stort utrymme 

lämnas till domaren att avgöra hur väsentlighetsprövning och generalisering för att 

skapa en analogi av föräldrabalken ska gå till.    

En bieffekt av att utgångsmaterialet är begränsat är att den relevansprövning 

som sker för laganalogin till viss del gå förlorad i rättstillämpningen. I detta fall kan det 

bero på att det inte finns en konflikt att lösa, utan ett hål att fylla. Det finns därför 

mindre relevanskriterier att utgå ifrån. Behovet av ett beslut är dock opåverkat av det. 

Goodwin fallet reglerar till exempel folkbokföring och erkännande av juridisk identitet, 

men reglerar inte föräldraskapet. Domskälen som tar vägledning av Goodwinfallet blir 

alltså centrerade runt dessa aspekter av det juridiska könsbytet. I sig självt är inte det 
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kontroversiellt i relation till artikel 8. Det som behövs är ett utsträckande av 

föräldrarättigheter, vilket Goodwinfallet hjälper till att skapa. Det är därför tveksamt vid 

närmare analys om Goodwinfallet ändå fyller den lucka som det vid en första anblick 

tycks göra. Fallet kan också fungera som legitimerande material för domstolens 

rimlighetsbedömning. En bidragande faktor som bidrar till att lämplighetsprövningen 

åsidosätts är också att lagstiftaren redan gjort denna innan författandet av propositionen, 

som tidigare omnämnts. 

7 Avslutande analys 

7.1 Spretig rättsutveckling  
Ramlagstiftningstekniken som motiverad av politisk konflikt kastar en del ljus på varför 

analogitillämpning av föräldrabalken är uppmuntrad i proposition 2012/13:107. Den 

förklarar även varför följdändringar uppmuntras att utvärderas efter tillämpning skett i 

praktiken. Det finns skäl att tro att en reform av föräldrabalken där de faktiska termerna 

som används för att beskriva moderskap och faderskap inte skulle passera utan politisk 

dispyt. Det är troligt med tanke på att en reform skulle öppna upp för en diskussion av 

hur kärnfamiljen ser ut och de olika politiska partierna har olika syn på den frågan. 

Implikationen av faderskapsfallets utgång är ändå att fadersbegreppet nu är neutralt i 

förhållande till biologiskt kön och istället är relaterat till juridiskt kön.  

Det finns dock anledning att ifrågasätta att lagstiftaren hängt med i förändringen 

som skett i praxis, trots att det är en konsekvens av ramlagstiftningstekniken som ett 

medvetet metodval. I SOU 2016:11 med titeln Olika vägar till föräldraskap där bland 

annat transföräldrars rättigheter avhandlas, analyseras Goodwinfallet och några senare 

tillkomna fall för att konstatera följande: 

” Avgörandena ger såvitt vi kan bedöma inte någon vägledning 

i frågan om hur det föräldraskapsrättsliga förhållandet mellan barnet 

och en förälder som ändrat könstillhörighet ska betecknas eller registreras.”99 

Uttalandet kommer från en SOU, men ändå verkar det inte som om domen fått genom-

slag i det fortsatta arbetet hos lagstiftaren. Lagstiftaren verkar alltså fortfarande anse att 

det finns en lucka i lagen rörande registrering av släktskap. En tänkbar orsak till detta är 

att det inte finns någon förändrad terminologi i balken, och heller inte något 
																																																								
99 SOU 2016:11, s. 595. 
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prejudikatsavgörande. SOU:n ger intrycket att faderskapsfallet passerat obemärkt vilket 

det som en konsekvens av ramlagstiftningen inte kan ansetts ha gjort. Det skulle nämli-

gen inte vara någon vits att ge domstolarna utrymme att bilda utfyllande praxis för att 

sedan ignorera den. SOU:n kan även vara motiverad av samma politiska uppfattning 

som förut nämnts för som utredning av läget framstår den inte som välgrundad. 

 En anslutande fråga som väcks av det här uttalandet är hur befäst rättsut-

vecklingen måste bli innan lagstiftaren väljer att agera som följd av utvecklingen. Även 

här spelar ramlagstiftningstekniken in. Den ger lagstiftaren utrymme att vara försiktig i 

politiskt känsliga frågor trots att det riskerar att skapa en åtskillnad mellan rättsuppfatt-

ningen i domstolsväsendet och hos lagstiftaren. Lagstiftaren framstår här vara kritisk 

mot den konventionsrättsliga praxisen trots att Goodwinfallet med dess krav på erkän-

nande av könsidentitet daterar tillbaka till 2002. Det finns alltså två dimensioner till 

frågan om hur befäst praxis måste bli innan den behöver bli erkänd av lagstiftaren. Det 

handlar dels om hur etablerad praxisen måste vara i det inhemska rättssystemet och dels 

hur befäst den måste vara på den europeiska nivån för att erkännas av lagstiftaren. Ana-

lysen i SOU:n pekar på ramlagstiftningens verkan mot lagstiftaren själv som måste hålla 

sig ajour med avgörandena i de olika instanserna på olika håll i landet för att bilda sig 

en riktig uppfattning om gällande rätt då denne givit rättstillämpningen bemyndigande 

att fylla ut normerna med innehåll. Ramlagstiftningen gör därför gällande rätt svårare att 

överblicka även för lagstiftaren. 

7.1.1 Begränsat intresse av förändring på det familjerättsliga området 
Agell hävdar att lagstiftaren har ett övervägande svalt intresse att influera socialt bete-

ende genom familjerätten. Han betonar att lagstiftaren är som mest aktiv på det familje-

rättsliga området rörande att avskaffa de traditionella könsrollerna och när det gäller att 

verka för stabila föräldrarelationer. 100 Som exempel på skydd för stabila föräldrare-

lationer uppger Agell vänteperioden som gifta par med barn under 16 år har för att ta ut 

äktenskapsskillnad i 5:1 Äktenskapsbalken (1987:230).101 Citatet från utredningen ovan 

måste även mot denna bakgrund tolkas som tecken på ett svalt intresse, från lagstif-

tarens sida,  för att föräldrabalken ska uppdateras till att inkludera transpersoner på an-

nat sätt än genom analogitillämpning av de redan existerande formuleringarna i balken. 

																																																								
100 Agell, 1998, s. 136. 
101 A a s. 135. 
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Det finns därför skäl att anta att utvecklingen på rättsområdet kommer att gå långsamt 

framåt.  

En kontrasterande tolkning som kan göras mot bakgrund av Agells analys är att 

SOU-citatet inte nödvändigtvis talar för en sval attityd mot europarätten. Citatet kan 

istället vara färgat av en motvilja att agera på det familjerättsliga området. Oviljan att 

agera skapar ett behov för rättstillämpningen att fylla sitt behov av metodologisk 

vägledning från en annan källa än lagstiftaren. Europarätten sätter av denna omständig-

het en prägel på den metod som används i praktiken paradoxalt nog. 

Som kommentar till Agells påstående är det möjligt att se oviljan att påverka 

socialt beteende som resultatet av en ovillighet från lagstiftarens sida att röra det alltför 

politiskt betingade områden av lagstiftningen. Denna alternativa förklaring är således 

inte oförenlig med min anförda huvudförklaring till att förändringen på det här rättsom-

rådet går långsamt. Även om det i Agells redogörelse inte är förknippat med använd-

ningen av ramlagstiftningsteknik. 

7.2 Europarättens påverkan  
Europarättens inträde i den svenska rätten har bidragit till att lagen inte kan tolkas i lju-

set av förarbetena i lika stor utsträckning längre.102103 Europarättens inverkan på den 

nationella rätten är därför också en orsak till att lagstiftaren väljer att använda sig av 

ramlagstiftningstekniken. Främst är ramlagstiftningstekniken fördelaktig att använda sig 

av från ett perspektiv utifrån på den nationella rätten. Det vill säga från de instanser som 

opererar på en överstatlig nivå. De kan då bestämma mål som ska uppnås, istället för att 

detaljerat beskriva hur dessa ska nås av medlemsnationerna.104 Det framstår som 

mycket fördelaktigt att genomgående använda sig av normer som kan konkretiseras av 

medlemsländerna som Europarättslig institution. Att tillåta anpassning leder till ett 

snabbare inkorporeringsförfarande än om detaljreglering ska infogas i den existerande 
																																																								
102 Lindblom, SvJT 2004 s 229. Se även 4.3 FEU, principen om lojalt samarbete som stödjer 
denna tolkning, och 6.2 FEU, respekt för unionsrättens särdrag. 
103	Fallen C-28/95 Leur-Bloom och C-130/95 Giloy är båda exempel där EU-domstolen varit 
väldigt liberal i sin bedömning av kriteriet gränsöverskridande, för att finna sig behörig att 
döma i en intern situation. Förklaringen som gavs var att när nationell rätt som anpassats efter 
unionsrätten tillämpats, är det i unionsrättens intresse att begreppen/bestämmelserna blir 
enhetligt behandlade. Se Hettne, Otken Eriksson, 2011, s.273f.	
104 Som exempel kan omnämnas direktiv. Se Hettne, Otken Eriksson, 2011, s. 178 f. rörande 
direktiv. Hettne och Otken Eriksson tar dock upp att det ställs materiella krav på införlivning av 
direktiv, även om endast mål specifierast. Principerna om likvärdighet och effektivitet på det 
processuella området är exempel som stödjer att den nationella rätten och unionsrätten flätas 
ihop.  
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nationella lagen. Det framstår som att den nationella lagstiftaren har låtit sig influeras av 

denna teknik, men kanske glömt att använda sig av en lämplighetsprövning för hur 

ändamålsenlig lagstiftningstekniken är för enskilda stater. Tekniken framstår inte som 

lika värdefull att använda sig för den nationella lagstiftaren. Istället för att underlätta 

sammanfogning av Europarätten och den nationella rätten ska lagstiftaren stå till tjänst 

med själva sammanfogandet enligt den traditionella rättskälleläran. Då lagstiftaren av-

står från att detaljreglera så finns inte någon riktig utgångspunkt för hur den språkliga 

tolkningen ska genomföras i de lagar som skapats med ramlagstiftningstekniken. Det 

leder till att rättstillämparen måste söka andra källor att använda sig av för att uttolka 

gällande rätt. Kontexten till tolkningen går i viss mån också förlorad när det inte finns 

en detaljerad reglering att luta sig mot, eller förarbeten som konkretiserar hänsynsta-

ganden. Istället tar den teleologiska metoden vid med lagstiftarens vilja som utgångs-

punkt. Europarättens inflytande bidrar därför till att minska förarbetenas betydelse vid 

tolkning av gällande rätt. Indirekt betyder detta att ramlagstiftningstekniken påverkar 

vilken tolkningsmetod som används av domstolarna. Den teleologiska metoden som 

oberoende av lagstiftarens intentioner förefaller av större praktisk användbarhet i ljuset 

av dessa faktorer. 

Tekniken kan istället som ett försök att minska den formella regleringen av 

rättsskipningen då rättstillämparna får större kreativ frihet. Det är inte troligt att ramlag-

stiftningstekniken kommer leda till en minskad juridisering av samhället. Den ger 

tillämparen mer svängrum endast för att domaren inte har samma rättskällelära att tillgå 

för att utöva sin verksamhet. Större vikt kan därför komma att ges till praxis i 

rättstillämpningen. Behovet av normer och reglering och den åtföljande rättstillämpar-

verksamheten som dömande både i straffrättsliga mål såväl som tvistemål kvarstår. Nå-

gon form av reglering ändå ligger i botten för rättstillämpningens tilldelade makt.  

Europakonventionen och den praxis från Europadomstolen som uttolkar 

konventionens betydelse är av särskild relevans för maktförskjutningen från lagstiftaren 

till domstolarna i uppsatsens kontext. Rättstillämparna måste vara kreativa då 

konventionspraxisen utvecklas och den lag som inte skapats med konventionen i åtanke 

måste tolkas till att vara konform. Det här leder till en maktförskjutning från lagstiftaren 

till domstolarna eftersom det blir domstolarnas uppgift att anpassa lagstiftningens 

tillämpning så att den upprätthåller de krav som Europakonventionen ställer. Domaren 

skapar då rätt i större utsträckning och konsekvent förminskas lagstiftarens roll.  
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Resultatet av den vaga regleringen, och Europarättens målformuleringar är därför att 

domstolarna antar en rättsskapande funktion även i normalfallet. Domstolens kreativa 

funktion blir tydligare när uttrycklig reglering saknas som i det här fallet. Domstolarna 

måste göra en laglighetsprövning istället för endast en lämplighetsprövning.105 Det stär-

ker domstolarnas roll som kontrollfunktion av lagstiftaren. Mot den bakgrunden blir den 

politiska karaktären av domararbetet också mer betonad när domaren måste se till att 

domaren följer Europakonventionen. Den teleologiska tolkningsmetoden framstår som 

den metod som med nödvändighet måste väljas. Det förefaller inte längre rättssäkert att 

hämta vägledning från den lagstiftare domstolarna ska granska. 

7.2.1 Utveckling i Europadomstolens praxis 
Europadomstolen har även befäst utvecklingen i Goodwinfallet i andra domar, däribland 

I. Mot Förenade Kungariket106 från 2002, och Grant v UK107 från 2006. I fallet I så 

medgavs rätten till förändring av personbevis för att överensstämma med Is köns-

uttryck. Det obehag samhället kunde ha som följd av ändringar i personbevis med hän-

syn till familjerättsliga följder såsom arv och dylikt befanns där tolererbara. Grants fall 

hade prövats tidigare innan Goodwindomen i inhemsk rätt utan Grant fick gehör för sitt 

klagomål. Hon kunde därför sedan framgångsrikt åberopa att inte ha fått erkännande av 

sin könsidentitet sedan Goodwindomen trädde i kraft. 

Det finns ytterligare en aspekt av fallen ovan som bör belysas. De har alla 

samma motpart nämligen Förenade Kungariket. Det beror på att Goodwin inte fick det 

önskade genomslaget i dess inhemska praxisen. Det åskådliggör också faran med att 

lagstiftaren/staten inte följer konventionspraxis. Rättsutvecklingen blir även av denna 

orsak individdriven vilket inte rimmar väl med vår förhandsgranskande modell för lag-

stiftning. En snarlik situation skulle kunna uppstå här om inte förändring sker i lagtext 

eller om praxis inte följs. Det återstår att se hur lagstiftaren hanterar rättigheter av det 

aktuella slaget i den fortsatta rättsutvecklingen 

Goodwinfallet är genom den senare användningen etablerad som en europeisk 

standard att utgå ifrån rörande erkännande av juridiskt könsbyte och könsidentitet. Det 

framstår som underligt att den svenska lagstiftaren inte erkänner denna utveckling i sin 

rättsutveckling oavsett vilket eller vilka skäl detta beror på. Det framstår även av denna 

																																																								
105 Lindblom, SvJT 2004 s 229.  
106 Målnummer 25680/94. 
107 Målnummer 32570/03. 
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anledning som inkonsekvent att ta ett steg tillbaka genom ramlagstiftningstekniken men 

inte erkänna praxis att fylla sin plats.  

7.3 Vidare om koherens: Kelsen och Evers 
Goodwinfallet ställde krav på koherens i rätten men då det redan utretts bör det också 

noteras att koherens kan angripas från ett rättsteoretiskt perspektiv. Det ger Goodwin-

domens krav på koherens ökad vikt. I enlighet med både Evers och Kelsens förslag till 

att fylla ut lagen har Skatteverket i det här fallet bemyndigande enligt Förordning 

(2007:780) med instruktion för skatteverket 1§ p.6 att ansvara för folkbokföring. Utifrån 

det här bemyndigande måste myndigheten hantera den situation som uppkommit.  I 

Evers framställning innebär detta att Skatteverket får mynta begrepp i sin praxis medan 

i Kelsens teori får de ge upphov till rättsprinciper som kan användas för att folkbokföra 

A och Bs släktskapsförhållande. I bägge teorierna har alltså Skatteverket bemyndigande 

att skapa rätt. Bemyndigandet som både Kelsen och Evers utgår från är en logisk följd 

av ramlagstiftningen.108 Myndigheten, i egenskap av rättstillämpare, måste fylla ut 

ramlagstiftningen för att kunna bedriva sin folkbokföringsverksamhet. 

Det tycks finnas ett implicit krav på koherens i förhållande till övriga rättsom-

råden i en sådan begreppsutveckling som föreslås i teorierna, och som skett i praxis. Om 

ingen koherens skulle behöva finnas så skulle situationen som uppstått i faderskapsfallet 

uppstå mer frekvent. Nyskapade fraser skulle då uppstå som termer i de olika 

myndigheterna och domstolarnas praxis utan något gemensamt krav på att termerna 

måste betyda samma sak. Förvaltningsdomstolarna skulle då även behöva hantera fler 

klagomål av det slag som är aktuellt i exempelmålet. Situationen skulle bli ohållbar. 

I faderskapsmålet finns inget lagrum som korresponderar till den term Skatte-

verket använder sig av för att beskriva As relation till B. Även utan ett visst behov av 

koherens i begreppsutvecklingen framstår det som problematiskt att Skatteverket skulle 

ha bemyndigande att helt på egen hand utforma begrepp som sedan skulle hanteras som 

gällande rätt. Skatteverket skulle då fungera som en egen lagstiftare vilket inte förefaller 

förenligt med rättskälleläran. Domstolen bromsar därför denna begreppsutveckling på 

grund av att begreppet inte finner stöd i lag. Det finner heller inte stöd i något annat 

rättsområde. Det kan då konstateras att Skatteverket har överskridit sin befogenhet. 

																																																								
108	Kelsen och Evers tar ingen specifik hänsyn till ramlagstiftningstekniken, men det 
bemyndigande som finns följer logiskt från att ramlagstiftningstekniken använts.		
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7.3.1 Koherens är inte konsekvens 
Koherens betyder inte detsamma som konsekvens. Bristen på koherens i Skatteverkets 

praxis beror på att lagar är underkastade relevanta värden och dessa värden kolliderar 

ibland.109 Det gör att en bakomliggande princip används för att lösa konflikten mellan 

dessa värden för att möjliggöra värderingar genom normer.  

Eftersom konsekvens och koherens inte är samma sak kan termen ”biologisk mor” som 

Skatteverket använt sig av ses som ett försök att vara konsekvent med terminologin i 

föräldrabalken. Det försöket är inte varit koherent med de rättigheter som tillkommer 

transpersoner på grund utav det strikta legalitetskravet på det förvaltningsrättsliga områ-

det, som diskuterats ovan. Det går inte att uttyda rätten till erkännande av könsidentitet 

ur Europakonventionen, utan endast ur den praxis som följer av konventionen. Det 

demonstrerar hur legalitetskravet kolliderar med ramlagstiftningstekniken och varför då 

domstolarna måste driva rättsutvecklingen på individens begäran. Kravet på stöd i lag 

för sitt agerande gör att Skatteverket har grund för att försöka upprätthålla en termi-

nologi som är konsekvent med föräldrabalkens rekvisit för vilka individer som kan in-

neha vilken könsbunden föräldraroll. Den här begreppshanteringen är fortfarande inte 

konsekvent med Europakonventionens krav på erkännande av transpersoners könsi-

dentitet. Det föregående går dock inte att uttyda direkt ur artikel 8, utan endast ur praxis. 

För att efterleva det strikta legalitetskravet måste därför Skatteverket göra på det sätt 

som givit att denna situation uppstått. Med hänsyn till det nyss nämnda är det alltså en 

komplicerad affär att agera på det förvaltningsrättsliga området utan att äventyra indivi-

dens rättssäkerhet och utan att avvika från de legalitetskravet. De processuella kraven 

låter sig inte ruckas på för att tillgodose materiella ändamål, vilket begränsar använd-

ningen av den teleologiska metoden. Den ekonomiska aspekten av att få sina rättigheter 

tillgodosedda riskerar att bli mycket kännbar för den berörda individen. Konceptet 

koherens i rättstillämpningen verkar alltså abstrakt men har högst reella verkningar för 

den missgynnande individen. Ett krav på koherens framkommer även i Goodwindomen, 

utan något legalitetskrav. Kravet på koherens är i det fallet att förstå som av en mer 

materiell art. 

																																																								
109 MacCormick, 2005, s. 192. 
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7.4 Förändrad maktfördelning i rättssystemet 
Förhållandet mellan lagstiftaren och domstolarna klargörs i grundlagstext av Regerings-

formen 11:3. Där stadgas det att domstolarna är självständiga i förhållande till lagstif-

taren. De båda institutionerna utgör dock manifestationer av den offentliga makten vil-

ket skapar förväntningar på aktörerna av olika slag. Lagstiftaren förväntas vara mål-

orienterad i skapandet av normerna, 110 till skillnad från domstolarna som förväntas vara 

ändamålsorienterade i fallet.111 Lagstiftaren förväntas med andra ord se till de samhälle-

liga konsekvenserna av lagstiftningen medan domaren ska orientera sig och hitta rätt 

rättsregel att tillämpa och lösa det specifika fallet. De båda institutionerna kompletterar 

varandra,112 eftersom de ger upphov till olika produkter: lagstiftning samt uttolkande 

praxis. 

Ovan beskrivs utgångspunkten innan lagstiftaren utnyttjar ramlagstiftningen och 

på så sätt förskjuter makt till domstolarna. Deras uppgift är fortfarande att hitta en rätts-

regel som passar att tillämpa i det konkreta fallet men de måste även se till de politiska 

implikationerna av sitt val av regel. Domstolarna antar vissa drag som tidigare känne-

tecknat lagstiftaren. Rättstillämpningen blir mer självständig från lagstiftarens intent-

ioner i och med att praxis tillmäts större betydelse. Den ökade betydelsen kommer av att 

lagstiftaren skjuter över utarbetning av detaljbestämmelser till domstolarna. 

Det går utifrån det anförda att ifrågasätta om ramlagstiftningstekniken som an-

vänds för att ge rum åt behov av snabb förändring,113 resulterar i uddlösa normer. Då 

stort utrymme ges till rättstillämparna att bilda rätt uppstår det frågetecken runt hur 

lagstiftaren ska förhålla sig till rättsutvecklingen. I och med att förarbetena inte be-

skriver vilka hänsyn som ska tas i rättstillämpningen måste andra hänsyn tas istället och 

lagtolkningen blir då objektiv. Således faller det sig naturligt för domaren som arbetar 

under press att söka vägledning från annat håll än lagstiftaren. Det framstår därför som 

att lagstiftaren håller på att avveckla sig själv som en form av den stora kreativa frihet 

som ges till rättstillämparna.  

Det är tänkbart att andra källor väljs som primär vägledning. Därmed är det även 

troligt att större arbetsbelastning kommer att falla på rättstillämparna. Arbetet med att 

finna detaljreglering och tolkningsredskap kommer kräva mer tid. En mer mångfa-

																																																								
110 Eckhoff, 1979, s.107. 
111 A a s.109f.  
112 A a s.112f. 
113	Strömholm, 1978, s. 25.	
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cetterad rättskällelära ger också som konsekvens en spretigare praxis från domstolarna 

då vägledning inte längre i första hand hämtas från lagstiftaren för att tolka gällande 

rätt. De berörda individernas rättssäkerhet riskerar att bli lidande på grund av detta. 

 

7.5 Implikationer 
Följande diskussioner är konsekvenser av att det finns luckor i detta fall och är viktiga 

att uppmärksamma i juristyrket som en utsträckning av den offentliga maktutövningen. 

En begränsande omständighet är att utgångsmaterialet är litet i min utredning. Lagänd-

ringen har skett relativt nyligen och det är fortfarande oklart hur rättsväsendet kommer 

att driva utvecklingen på det här rättsområdet. En kommitté är tillsatt som ska se över 

transpersoners livsvillkor och lägga fram sina resultat i oktober 2017.114 Den kan 

förhoppningsvis adressera några av dessa problem och fungera som en början på en 

vidare utredning av rättsläget. 

7.5.1 Familjerätten växer 
Familjerätten utgörs inte bara av föräldraskapsfrågor utan även av arvsrättsfrågor. 

Luckan i föräldrabalken, och föräldrabalken kommer att få betydelse för hanteringen av 

potentiella arvsrättsliga frågor också likt i fallet I. Det är av vikt för att hantera arvsrätts-

liga frågor att folkbokföringen behålls intakt. Det går både att argumentera från 

adoptionsundantaget, och ifrågasätta med arvsanspråken i åtanke om det inte är dags att 

reformera begreppen i balkarna.  

 Det är glädjande att Socialstyrelsens klassificering av transsexualism som en 

sjukdom avskaffats.115 Det förändrar läget för vårdnadstvister, där transsexualism hos 

den ena föräldern behandlats som förekomst av en psykisk åkomma. Så länge transsexu-

alism var en psykiatrisk diagnos kunde detta utnyttjas mot den förälder som har denna 

diagnos i strid om vårdnad.  

																																																								
114	Kommittedir. 2016:102.	
115	Socialstyrelsen ser efter den 27e januari över ICD-10, som en följd av att WHO uppdaterat 
ICD-10 i oktober. ICD är en statistisk klassifikation som används vid registrering och 
uppföljning av vård. För vidare info se 
http://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2017/socialstyrelsenforberederandringavklassificeringavtr
anssexualism.	
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7.5.2 Selektivt integritetsskydd 
Som berörts som hastigast i uppsatsen tycks integritetsskyddet för transpersoner i 

folkbokföringspraxis, som prövat i kammarrätt, vara avhängigt om det finns barn med i 

bilden eller inte. Det behövs alltså ytterligare klargörande i hur integritetsskyddet ser ut 

i förhållande till folkbokföringen för transpersoner eftersom det finns en ambivalent 

attityd till Goodwinfallet i systemet. Lagstiftaren verkar inte anse att fallet klargör rätts-

läget. Förvaltningsrätten som handlagt det fall som avhandlats har valt att stödja sitt 

resonemang på fallet i stor utsträckning.  För att undvika att diskriminering sker bör 

därför läget diskuteras och undersökas ytterligare. Europakonventionen verkar inte er-

bjuda tillräcklig vägledning för att transpersoner ska få god rättssäkerhet i nuläget. 

7.5.3 Skillnad i attityd till Konventionsrätten 
En skillnad mellan hanteringen av den konventionsrättsliga praxisen har framkommit 

genom diskussionen i uppsatsen,116 men vidare behandling faller utanför syftet.  Som 

omnämnt i den avslutande analysen kan denna skillnad bero på olika saker. Det vore 

därför av stort intresse att en vidare diskussion fördes om de olika attityderna till 

konventionsförpliktelserna som framkommit här. Minimiskyddet för transpersoner en-

ligt Europakonventionen är att könsbekräftande behandling ska få erkännande från 

nationsstaten. Den fråga som då vore av intresse att besvara är om detta innebär 

folkbokföring, eller om det sträcker sig vidare till explicit omnämnande i lag.  

7.5.4 Faderskapsmålets vikt 
Målet som behandlar As rätt till folkbokföring som far till sitt barn är just nu väg-

ledande på området. Skatteverkets överklagande nekades prövningstillstånd i Högsta 

Förvaltningsdomstolen. Domstolens resonemang i det här målet ges legitimitet genom 

det här då någon ytterligare prövning inte kommer att ske. Det finns annars orsak att 

misstänka att kammarrättens brist på kommentarer till förvaltningsrättens lösning beror 

på att domaren i kammarrätten räknat med att den högsta instansen skulle avgöra saken. 

Det kan även bero på att kammarrätten anser saken utagerad. Förvaltningsrättens 

resonemang förlitar sig dock på en rad ospecifika formuleringar. Exempel på sådana är 

att det ”inte heller i övrigt anses vara felaktig[t]”117 att döma på det sätt rätten gör och 

																																																								
116	Se sektion 7.1.	
117 Göteborgs KamR 6186-14 s. 12. 
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att rimlighetshänsyn anses väga tungt, precis som att A trots allt fött sitt barn,118 vilka 

alla till skillnad från Goodwinfallet är av oklar betydelse i förhållande till utgången i 

fallet. Ett klargörande av detta hade därför varit önskvärt av en prejudikatinstans.  

En dom från Högsta Förvaltningsdomstolen hade även varit av värde från en 

rättsvetenskaplig ståndpunkt. En teleologisk lucka i lagen föreligger och endast en 

prejudikatinstans kan lösa denna situation. Teorin tar inte hänsyn till den regionala 

rättighetsregleringens roll. Det adresseras därför inte om Europadomstolen är en sådan 

prejudikatsdomstol som kan sluta luckor i lagen. Prejudikat är även av vikt för 

ramlagstiftningstekniken ska vara funktionell i praktiken. Prejudicerande avgöranden är 

viktiga för att erhålla en uniformitet i rättstillämpningen. Speciellt då lagstiftaren tar ett 

steg tillbaka från att utfärda detaljreglering som styr rättstillämpningen. 

																																																								
118 Göteborgs KamR 6186-14, s 11.	
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