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Remissyttrande avseende förslag till ”Enkät om 
examensbevis till personer som har ändrat juridiskt kön” 
 
Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners, queeras och intersexpersoners 
rättigheter (RFSL) har beretts tillfälle att yttra sig över Universitetskanslerämbetets “Enkät 
om examensbevis till personer som har ändrat juridiskt kön” (reg.nr 32-00132-20). RFSL 
lämnar härmed följande synpunkter. 
 
RFSL välkomnar enkäten och den kartläggning som nu görs. Det har varit eftersträvansvärt 
under en lång tid att underlätta för personer som byter namn och juridiskt kön att få ut 
examensbevis med rätt uppgifter. Förhoppningsvis är denna enkät ett steg i en sådan 
riktning. 
 
Genomgående i enkäten efterfrågas hur lärosäten hanterar examensbevis när en person har 
ändrat sitt juridiska kön, vilket är bra. Dock nämns inte det faktum att många som ändrat sitt 
juridiska kön också har ändrat sitt eget förnamn någon gång under processen. Det vore 
önskvärt om detta också belystes i frågorna.  
 
Ett stort antal transpersoner ändrar också sitt juridiska namn utan att ändra sitt juridiska kön. 
Det vore önskvärt om även denna fråga kan tas upp i enkäten. Vi är medvetna om att 
lärosäten vanligtvis inte utfärdar nya examensbevis när någon ändrat sitt namn, men RFSL 
anser att det vore önskvärt om den rutinen kunde ändras framgent då även förnamn är en 
fråga om rätt till privatliv och att inte behöva komma ut som transperson. Detta skulle kunna 
läggas till som en ytterligare fråga. 
 
Det vore intressant att ha en enkel ja eller nej-fråga som undersöker om lärosätet följer SFQs 
rekommendationer i nuläget. Denna fråga kan läggas till som fråga nummer 8. 
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