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1. Inledning 

I skedet av avkriminaliseringens rättsliga process antecknades det ned medvetna och 

omedvetna beskrivningar av männens maskuliniteter i riksdagsprotokoll och statens offentliga 

utredningar. De karaktäriserande beskrivningarna är utmärkande för olika maskuliniteter med 

olika relationer till varandra. I materialet är kvinnor relativt osynliga och männen styrde över 

andra mäns öde. 

  

Homosexuella mäns maskulinitet är ett intressant ämne att problematisera, framför allt längst 

med avkriminaliseringens rättsliga källmaterial som formade värderingarna och normen kring 

männen. Beslutet 1944 påverkade den framtida behandlingen av männen och deras sexualitet. 

De unga männen, ungdomarna mellan 15-20 år, befann sig i skedet av identitetssökande och 

uttryck, och levde i en värld som uttryckte en tydlig gräns för normalt och onormalt. En 

avvikande person blev enligt maskulinitetsteorier utstött från den hegemoniska maskuliniteten 

och precis som i vår tid spelar sexualiteten en stor roll för hur en person blir behandlad av 

andra människor.1 Källmaterialet beskriver denna värld, och författarna till källmaterialet 

skapade medvetet samt omedvetet denna värld längst med avkriminaliseringen. 

 

1.1 Syfte och frågeställning 

Undersökningens syfte är att undersöka och jämföra hur staten har betraktat den manliga 

homosexualiteten i relation till den rådande maskulina hegemonin under tidsperioden 1933-

1944. Det kommer ske genom att framhäva de homosexuella männens karaktärstecken, d.v.s. 

utmärkande egenskaper, kännetecken och beteenden, d.v.s. vad som karaktäriserade männen i 

källmaterialet. I undersökningen synliggörs dokumentförfattarnas normer och värderingar i de 

skrivna orden. Åldern på den homosexuelle mannen, d.v.s. de unga homosexuella männen, 

ses som en fördjupande aspekt till undersökningen av synen på homosexuella män. I 

undersökningen kallas källmaterialet för dokument för att synliggöra normer och värderingar 

från hela tidsperioden, utan syftet att jämföra dokumenten med varandra. 

 

Frågeställning: 

Hur beskrivs och karaktäriseras homosexuella män? 

Hur förklaras manlig homosexualitet? 

Hur relaterar manlig homosexualiteten till samtidens maskulina ideal? 

 

1.2 Avgränsningar  

Undersökningens tidsperiod avser åren 1933-1944. Den första motionen som ifrågasatte 

tidigare strafflag från 1864, angående homosexualitetens straffbarhet, framlades år 1933 av 

Vilhelm Lundstedt. Lagutskottet tog ett beslut och homosexualiteten avkriminaliserades år 

1944. Dokumenten är författade i Stockholms riksdag. Emellanåt samlades åsikter in från 

                                                           
1. Roddy Nilsson, Sanningen om ungdomen: Normer, värderingar och föreställningar kring 1900-

talets ungdom. En pilotstudie. Centrum för kulturforskning, Växjö universitet, rapport nr. 3, 2001. s 5 

& 15. Robert Connell. Maculinities. University of California Press: Oxford. 1995 



riksdagsledamöter på övriga orter i Sverige och Sverige är den geografiska avgränsningen.  

 

1.3. Metod 

Undersökningen använder sig av en kvalitativ metod och källmaterialet bearbetas utefter ett 

textanalytiskt tillvägagångssätt, även kallat för innehållsanalys. Varje primär källa, d.v.s. varje 

enskilt dokument från riksdagen och SOU, bearbetas genom att fånga upp citat samt 

textstycken att analysera. Texten som analyseras består av karaktärstecken, gruppens 

kännetecken och beteenden, vilka problematiseras och tolkas längs med teoretiska begrepp. 

Dokumenten analyseras utefter sitt textliga innehåll där information utanför dokumenten, som 

litteratur från forskningsläget, bara tillförs som analytiskt verktyg. 

 

En historiker kan se texten godtyckligt nära kopplat till formandet av en ”autentisk 

författarröst” som beskriver världen som den verkligen är, eller förkasta den föreställningen 

och istället se texten som öppen för olika betydelser beroende på vem som läser den. John 

Tosh, Historisk teori och metod (2011), skriver att den kritiska hållningen till en text även är 

bekant som dekonstruktions- och diskursteori. Enligt dekonstruktivistiska teorin är texten full 

av obegränsat många tolkningar medan en texts komplexa språkpraxis kan sammanfattas med 

begreppet diskurs.2 Teorierna nämns på grund av deras koppling till den textanalytiska 

metoden. Tosh skriver att fördelen med att analysera texter är att historikern, istället för att se 

en avspegling av verkligheten, kan lägga värdet på avslöjandet av hur verkligheten 

uppfattades av den som skrivit texten. Det sista kallas för ”ofrivillig vittnesbörd” och kan 

knytas till värderingar och normer funna i texter. Nackdelen med denna ”närläsning” är att 

den som historisk metod tenderar att vara tidsförödande och har oberäkneliga antal metoder. 

Därför brukar den utföras på mindre komplexa material.3 

 

Innehållsanalys är en vetenskaplig textanalytisk metod där slutsatser dras om innehållet i en 

text.4 Lundman och Graneheim, Qualitative content analysis in nursing research: concepts, 

procedures and measures to achieve trustworthiness (2004), hänvisar främst metoden till 

intervjutexter. Men menar att metoden är fördelaktigt till innehållet i andra texter. Fördelen är 

att det går att skapa olika abstraktionsnivåer och att texten kan bearbetas som helhet såväl som 

i stycken beroende på vad historikern vill utforska. Med hänvisning till Tosh blir 

innehållsanalysen inte lika tidsförödande som att studera hela texten i närläsning, och skapar 

möjligheten att läsa mer komplext material. Innehållsanalys innehåller två val. Det går att se 

det manifesta innehållet, det som direkt uttrycks i texten, och det går att se det latenta 

innehållet, att forskaren gör en tolkning av textens innebörd. Den här undersökningen väljer 

att se det latenta innehållet på grund av viljan att analysera och problematisera. Lundman och 

Graneheim skriver att det alltid sker någon form av tolkning som är mindre eller mer djup. 

Det är svårt att undvika.  

                                                           
2. John Tosh, ”Historisk teori och metod”, Lund: studentlitteratur, 3:e upplagan 2011. s 207, 271-272 

3. John Tosh, 2011. s 271-272 

4.Ulla Hällgren Graneheim och Berit Lundman. Qualitative content analysis in nursing research: 

concepts, procedures and measures to achieve trustworthiness. Nurse education today (2004) nr 24 

Department of nursing, umeå university, umeå. 2004. s 105f 



 

Nackdelen med att se det latenta innehållet är att forskaren oftast inte i förväg kan bestämma 

vilket tema som ska undersökas i texten. Här poängteras risken att forskaren ska influeras av 

förutfattade meningar vid tolkandet av materialet. Ett medvetet val tas att välja tema först då 

intresset ligger i maskulinitetsforskningen och synen på homosexuella män. Valet gör att 

kopplingen till dekonstruktivism försvinner då tolkningarna begränsas inom valda teoris 

ramar. (Läs mer i teorikapitlet). Tosh beskriver de oändliga tolkningar inom 

dekonstruktivismen som ”en förvirrande mängd (…) djärva och dissonanta tolkningar” och 

talar för dess ”kreativa hållning” till texttolkning.5 Risken att forskaren ska influeras av 

förutfattade meningar vid tolkandet av materialet finns alltid. I offentligt material finns flera 

röster i en text, i diskussionerna och textens justering av skribenter. Även texterna innebär en 

tolkande plattform där utmaningen ligger i att egna värderingar och normer inte får dunkla 

över värderingarna och normerna för den tiden då dokumenten skrevs. Därmed ses språket 

som för sin egen tid och repetitioner av värderingar och normer värderas högre än enstaka 

värderingar utan kontext till övriga utsägelser. 6 Att först läsa dokumenten som helhet utan 

kunskaper i teoretiska begrepp från maskulinitets-forskningen har varit ett försök att hålla 

neutral inställning till texten och undvika tendensen att försöka passa texten till teorin. 

Dokumentens innehåll är alltid huvudrollen och teorin är bara medlet för att analysera den.  

 

Val av analysobjekt sker vid sista genomläsningar av texten som helhet, och texten som helhet 

behålls för att likaså behålla den historiska händelsen. Valet av text att analysera sker efter 

personligt omdöme längst med tillförda kunskaper från teorier. Det är nämligen svårt att hitta 

text att analysera utan instrument att göra det, och de teoretiska begreppen inom 

maskulinitets-, ungdoms- och homosexualitetsforskningen hjälper jakten på 

analyseringsobjekt. Källmaterial som hänvisar till annat källmaterial har fungerat som 

hjälpmedel för att bygga upp den historiska händelsen. Karaktärstecken som analyseras 

speglar tiden då dokumenten skrevs (1933-1944) och inga uttalanden från t.ex. en läkare på 

1800-talet eller en filosof från 1920-talet etc. används som karaktärstecken, de karaktäristiska 

beskrivningar som formar värderingar och normer. Homosexuella mäns maskulinitet har 

forskats om tidigare. Det är ett ämne som problematiserats i tidigare forskning. Därmed 

gjordes ett val att ”lägga till” ungdomar, åldersaspekten, som en alternativ väg att diskutera 

homosexuellas maskulinitet. Det görs en avgränsning på de unga homosexuella männens 

ålder; åldern 15 till 20 år. Det är nödvändigt då dokumentens författare använder begreppen 

barn och ungdom omkastat utan ålderskriterier. I ett dokument står begreppet barn intill 

åldern 18 år och i annat dokument står begreppet ungdom intill åldern 15 år.  

 

1.4. Källmaterialet 

De primära källorna består av Statens offentliga utredningar (SOU) och offentliga tryck från 

riksdagen som motioner, protokoll och lagutskott, från och med året 1933 till och med året 

1944. Som skrivet i syftet kallas samtliga källmaterial för dokument. 

 

                                                           
5. John Tosh, 2011. s 207 

6. Ibid. s 206-207 



Undersökningen ser riksdagen som en röst från majoriteten, en av samhällets utsträckta 

normaliserade hand, och som i avkriminaliseringens process bestod av män. Dokumenten är 

skrivna av män om män. På grund av det går det inte undvika risken för opartiska 

förhållningssätten som varje individ i riksdagen, under berörda tidsperiod, hade angående 

homosexualitet. Den information som synliggörs i dokumenten, dess textliga innehåll, är det 

som används i analysen och slutsatserna, men det går inte att blunda åt möjligheten att det 

som skrivits påverkats av en förutbestämd åsikt hos varje individ. T.ex. om mannen som skrev 

en motion eller framhävde sin åsikt i dokumenten var eller kände någon som var homosexuell. 

Då individers sexualitet inte upptäcks om de inte är tydligt uttalade i dokumenten, kan det inte 

tas med i analysen eller ses som annat än nödvändigt att nämna. 

 

Om det går att undersöka dokumentförfattarnas varsina sexualitet tillhör det en annan studie. 

Förutfattade meningar och åsikter är bra i denna undersökning då syftet är att lyfta fram 

normer och värderingar om synen på homosexuella män. Människor påverkas av sin samtid 

och moraliska åsikter som finns i den, och dokumenten är en avspegling av samhällets 

generella åsikter. Källmaterialet är ingen officiell korrespondens som tidningar och 

parlamenttal utan är konfidentiella dokument. Till skillnad från officiell korrespondens skrevs 

inte texterna med hänsyn till vad regeringen var villig att avslöja genom parlamenttal eller vad 

redaktörerna till tidningar trott läsarna hade till värde att läsa. Istället noterade människan sina 

beslut, tankar och diskussioner utan en tanke på framtida historiker.7  

 

Här behålls ett kritiskt förhållningssätt i förståelsen av att det skrivna i dokumenten inte är en 

representation av verkligheten mellan åren 1933-1944, utan istället att texten representerar en 

blick in i ett titthål stort nog att forma en analys av. Justeringar sker ständigt i rättsliga 

dokument där påståenden och fakta korrigeras i efterhand. En form av validitet finns i 

regelbundenheten hos valda textstycken som analyseras och problematiseras då de under 

tidsperioden användes som mer eller mindre normativa karaktärstecken för individerna. Detta 

nämns även i metod kapitlet. Dokumenten författades i stunder av diskussion, förberedelser 

och betänksamhet, vilket innebär en brist på direkt kontakt med männen som beskrevs. Till 

skillnad från rapporter som beskriver vad som setts, gjorts och sagts under en specifik 

händelser förhåller sig andra källkritiska aspekter. Brist på kontakt kunde ha framkallat ett 

ärligare ordval, en öppenhet. Männen kunde öppet berätta vad dem ansåg var för samhällets 

bästa.  

Det är få källor som innehåller skrift som uppstått ur önskan att förmedla den ”osminkade 

sanningen”, utan istället skrift där självuppfattningen vårdas och författaren rationaliserar sina 

motiv. Men även när offentliga dokument har tillrättaskrivits och justerats finns ett medvetet 

eller omedvetet uttryck för fördomar, värderingar och normer med avsikt att behaga eller 

påverka mottagaren.8 Enligt John Tosh, Historisk teori och metod (2011), är tillförlitligheten i 

offentliga dokument ”knappast något problem”, för att handlingarna ses som en del av en 

process, och som i sig är föremål för undersökning.  

 

                                                           
7. John Tosh, 2011. s 111 

8. John Tosh, 2011, s 141-142 



Val av källmaterial rättfärdigas i att riksdagen i Stockholm var och är statens kärna för 

juridiska beslut. I Stockholm togs beslut och åsikter berörda i denna undersökning. Dessa 

former av tankeströmningar glider in och ut från centrum till övriga delar av landet. 

Eventuella avvikelser på några orter i Sverige är en självklarhet, men generella åsikter om 

moraliskt beteende är någonting som reflekteras i beslut som riksdagen tar. Vid genomläsning 

av källmaterialet märks det att åsikterna huvudsakligen var liksidiga från alla parter. 

Dokumentens författare var oftast överens och kritiserade sällan någon annans ordval vid tal 

om homosexuella män. Källmaterialet valdes även för att dokumentens författare bestod av 

män som tog beslut om hur samhället skulle behandla de homosexuella männen. Det gör 

källmaterialet berättigat att använda inom maskulinitetsforskning. Kvinnor var nämligen 

relativt osynliga i källmaterialet. 

 

1.4.1 Urval 

Samlandet av källmaterial skedde med utgångspunkt från Lundstedts motion 1933. På jakt 

efter ämnen som berörde homosexualiteten i riksdagsprotokoll fanns motionen. Ett 

källmaterial refererar till minst ett tidigare eller senare material. Dessa knöts ihop tidsmässigt. 

Första lagutskottet utlåtande nr 15 används inte i undersökningen på grund av brist på 

värderande och normaliserande beskrivningar i texten, Nr 15 används i undersökningens 

bakgrund. Nr 15 nämns litteraturen och återges i Kungl. Maj. Proposition nr 13 från 1944.9 

Någon motion liggande i berörda tidsperiod och ämne har inte inkluderas på grund av 

studiens tidsomfattning. 

 

1.5. Uppsatsens fortsatta disposition 

Kapitel 2 går igenom forskningsläget. Kapitel 2.1 går igenom valda teori för undersökningen. 

Under kapitel 3-3.1 står undersökningens bakgrund och ”Den rättsliga processen”. Därefter 

börjar undersökningen kapitel 4-4.5.  Kapitel 4.1–4.2 går igenom de homosexuella männens 

karaktärstecken och de unga männens karaktärstecken. Därefter följer två analyser under 

kapitel 4.3.1–4.3.2 där ovanstående karaktärstecken analyseras separat. Analysernas slutsatser 

används för besvarandet av fråga tre under kapitel 4.4. Sammanfattningen av undersökningens 

resultat sker under kapitel 4.5 och följs av referensförteckningen för litteratur och källor under 

kapitel 5-5.2. 

                                                           
9. Kungli.maj proposition. Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring i 

18 och 25 kap. Strafflagen, m.m. 1 saml. Nr 13. Bihang till Riksdagens protokoll. 1944. s 5.  

Norrhem, m.fl. 2008. s 125 



2. Forskningsläge  

Forskningsläge består av maskulinitetsforskning, ungdomsforskning och 

homosexualitetsforskning. Maskulinitet, ungdom och homosexualitet som begrepp och 

homosexuellas maskulinitet är viktiga för uppsatsens ämnesinriktning. Här nedan står det om 

författarna och böckerna som används i uppsatsen:  

 

Robert Connell, numera Raewyn Connell, är en australisk sociolog som skev boken 

Masculinities (1995). Forskningen har gjort stort inflytande på maskulinitetsforskningen. 

Masculinites diskuteras i teorikapitlet. Bo Nilsson, Maskulinitet: representation, ideologi och 

retorik (1999) skrev en tredelad undersökning där första delen handlar om scoutrörelsens 

maskulinitet under 1930-talet. Övriga delar har en tidsavgränsning runt 1950-talet och 

används inte i undersökningen. Bo Nilsson utgår från svenska scouternas retorik, och tar reda 

på hur maskulinitet framställs i källmaterialet. Resultatet visar att scoutretoriken kopplar 

grönska och naturen med goda egenskaper och moderniteten med dåliga egenskaper.10 Bilden 

av en ”riktig man” tar form i det som Nilsson kallar det maskulina manuskriptet genom att 

uteslutning sker av andra grupper och beteenden. Manlighet innebar ridderlighet, styrka, 

initiativrikhet, hederlighet, ärlighet, renhet, mod, ihärdighet, lydnad och disciplinering. Övriga 

egenskaper som representerar ett utvisande från maskuliniteten är rädsla, svekfullhet feghet, 

irrationalitet, trots, skrytsamhet och obeslutsamhet. Bo Nilson diskuteras mer i teoriavsnittet. 

 

Roddy Nilsson, prof. Historia, Sanningen om ungdomen: Normer, värderingar och 

föreställningar kring 1900-talets ungdom. En pilotstudie.(2001) belyser ungdomsdiskursen 

under 1900-talet. Det är en komparativ framställning över hur ungdomen som begrepp och 

fenomen framställdes under 1900-talet med avstamp i olika decennier. Nilsson ger en ökad 

fördjupning i ungdomens historia tillsammans med Henrik Berggrens avhandling. Berggren 

nämns senare i texten. Nilsson skriver att begreppet ungdom, mer eller mindre, uppstod efter 

industrialiseringen i och med uppbyggnaden av ett utbildningssystem. Barn och ungdomar 

behövde inte längre arbeta.11 Under den arbetsfria tiden fick ungdomar möjligheten att 

förverkliga sig själv och hitta sin egen identitet. Ungdomen blev en egen ”fas” i livet, och 

fritiden hjälpte att öka oberoendet som ungdomar fick i förhållande till vuxenvärlden. Nilsson 

kallar denna fas för ”ungdomsperioden”. Innan industrialiseringen slutade denna period i och 

med äktenskapet. Då gifte sig ungdomen/barnet, oavsett hur gammal hen var, och blev 

därefter kallad för vuxen. Nilsson skriver att ungdomsperioden under 1900-talet blev utdragen 

och sågs som ett socialt fenomen som inte kunde definieras utifrån ålderskriterier. 

Konsekvensen av det var att ungdomar tvingades, förväntades och förhindrades vissa roller 

och vissa beteende. Ungdomar började istället ses som nästa generation av vuxna och gavs ett 

speciellt ansvar. Ungdomar skulle ”ta över” samhället.  

 

Henrik Berggren är historiker och författare som doktorerade i Stockholm med avhandlingen 

Seklets ungdom: Retorik, politik och modernitet 1900-1939 (1995). Avhandlingen berör tiden 

                                                           
10. Bo Nilsson. Maskulinitet: representation, ideologi och retorik. Borea bokförlag: Umeå 1999. s 52, 

55, 67 

11. Roddy. Nilsson, 2001. s 3-6, 17 



1900-1939 och är en socialhistorisk studie med fokus på politiska ungdomsförbund. 

Berggrens avhandling är användbar i undersökningen på grund av genomgången av 

ungdomens historia. Både Berggren och Roddy Nilsson menar att samhället såg ungdomar 

som problematiska under 1900-talet, främst för att ungdomar behövde friheten att 

experimentera för att kunna utveckla sin egen identitet. Berggren ansåg att ungdomar 

utvecklades i takt och styrka med krafterna i samhället, t.ex. föräldrar, lärare och lagstiftare 

som i gengäld ville begränsa deras utrymme inom t.ex. arbetsmarknaden, fritiden och 

politiken. Nilsson använder istället ordet frigörelse; en frigörelse från auktoritetens inflytande, 

till viss del eller fullständigt, i samband och samtidigt som ungdomars identiteter 

utvecklades.12 Berggren berättar om en mer eller mindre ömsesidig kamp om makt från båda 

håll, och Nilsson talar tydligare från ungdomars perspektiv och skapandet av en individuell 

identitet genom att bryta sig loss från auktoriteten. 

 

Hur ungdomarna hanterade den här perioden av sitt liv blev avgörande för ungdomarnas 

framtid. Om den identitetssökande perioden inte hanterades bra kunde ungdomar bli 

kategoriserade utefter begreppen ”vanart” och ”sedlig försummade”. Berggren skriver att 

begreppen användes av forskare för att beskriva förkastligt beteende hos ungdomen från 

sekelskiftet fram till andra världskriget.13 Sedlig försummelse innebar att barnet förelåg 

”samhällsfara” på grund av avsaknad av föräldravård och uppfostran. ”Risk för” och 

”begynnande vanart” sågs som en mildare form av sedlig försummelse. Vanart hade tidigare 

använts för både barn och vuxna men blev reserverat till ungdomen under den här tiden. 

Ungdomar beskrevs utefter en rad olika beteenden och egenskaper, som till exempel; ”sedlig 

förvildning”, ”njutningslystnad”, ”kristendomsfientlighet” eller en ovilja att lyda äldre och 

auktoritet. På grund av det riskerade ungdomar i försök till frigörelse från auktoritet och 

formandet av identitet bli kategoriserad som ”vanart” eller ”sedlig försummade”. Berggren 

skriver att även ljusa förhoppningar lades på ungdomen samtidigt som kategorierna ”vanart” 

och ”sedlig försummade” användes i Sverige. Dessa förhoppningar ansågs ha sitt ursprung i 

första världskriget och masslakten av unga män i skyttegravarna. Berggren kallar perspektivet 

för ”dyrkan för ungdomen”.14 Han kopplar begreppet till den moderna utvecklingsoptimismen 

som fanns i samhället. Ungdomar sågs som fulla av ”dådlust, hänförelse och handlingskraft” i 

och med att de bejakade modernismen.  

 

Jørgen Lorentzen och Claes Ekenstam har skrivit Män i norden: manlighet och modernitet 

1849-1940 (2008). Forskningens syfte var att förstå olika processer som format manligheten i 

de nordiska länderna under tidsperioden 1849-1940. Den är främst användbar på grund av 

fördjupning av den homosexuella maskuliniteten i Sverige. Författarna skrev att den friare 

mellankönsliga relationen mellan män i det förmoderna samhället innebar att män kunde dela 

säng och inleda nära fysisk kontakt med varandra.15 Vänskapsrelationerna under 1700-1800 
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talen ansågs fostra och förädla människans dygd och formades oavsett sociala skrankor och 

hierarkier. Författarna beskriver den dåvarande manliga vänskapen som passionerad bland 

medelklassmän. Männen gav kyssar, kramar och kärleksord till varandra.16  Behovet som män 

numera har att dra gränser mellan erotiska och icke-erotiska känslor är en historisk 

konstruktion som hör ihop med att heterosexualiteten blev norm och homosexualiteten fick en 

tydlig definition i början av 1900-talet. Författarna menar att upptäckten av homosexuella 

nätverk och subkulturer hjälpte att förändra synen på den intima manliga vänskapen, som 

hjälpte skapa dessa gränser. 

 

Författarna skriver att sexualiteten hos män ansågs vara viktigare än hos kvinnor, och att det 

var orsaken till att homosexuella nätverk sårade manligheten. Mannens begär kopplades till en 

styrka och intensitet, men i och med moderniteten förändrades den starka lusten till en 

kvinnlig svaghet.17 Mannens lust framhölls i termer som ”naturliga böjelser” och kvinnan lust 

framhölls istället som opassande, onaturlig och motbjudande. Mannens begär kopplades under 

modernismen till befruktande, kopulerande och individuellt självuppfyllande och kvinnans 

begär kopplades till barnalstrande, moderskap och släktens fortlevnad. Det synliggörs även i 

1864 års strafflag, där sexuella handlingar utan barnalstrande målsättning bestraffades.18  

Författarna skriver att en starkare heteronormativ syn på kärleken och sexualiteten 

införlivades vid sekelskiftet på grund av att äktenskapet blev idealet för sexualitetens 

naturliga utlevelse, fri från masturbation och prostitution.19  

Vid 1880-talet var prostitutionen en viktig del av maskuliniteten; framför allt för ogifta män. 

Anledningen var att kyskhet stred mot naturen och kunde göra män sjuka. Föreställningen om 

homosexualiteten vid sekelskiftet och framåt tillskrevs förståelsen att en manlig homosexuell 

var en kvinna i en manskropp och en kvinnlig homosexuell var en man i en kvinnokropp. 

Föreställningen förstärktes hela tiden och pressen var även delaktig i det heteronormativa 

skapandet under 1900-talet. Pressen tryckte bilder och teckningar på homosexuella som 

feminina, t.ex. uppmålade med feminina namn och förkläden.20    

 

Lorentzen och Ekenstam skriver om 1800-talets Stockholmsläkare Israel Hwasser. Hwasser 

var verksam under början av 1800-talet och beskrev flickans mognadsutveckling till kvinna 

som en harmonisk och okomplicerad process där kroppsliga och psykiska förändringar 

fullbordades under loppet av tre till fyra år.21 Pojkens utveckling till man beskrevs istället som 

ett utdraget förlopp fulla av strider, ansträngningar och självuppoffringar vars förlopp tog 

mellan tio till tolv år. Utvecklingen skedde i olika faser. Den första inleddes med att 

sexualdriften väcktes, kroppen förändrades och den unga pojken ansågs tråna efter ”njutning 

och fröjd”. Vid artonårsåldern utvecklade pojken en större tro på sin egen kraft och ansågs 

trånade efter ”handling och frihet”.  
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Den här individuella friheten kunde övergå till våldsamhet eftersom att pojken, eller 

ungdomen, med egen kraft frivilligt skulle underordnade sig en högre myndighet, och 

samhällets regler. Det kopplas till Henrik Berggrens och Roddy Nilssons teorier angående 

identitetssökande. Enligt Hwasser sträckte sig den sista fasen till 30 års ålder och var 

utvecklandet av den manliga personligheten. Det skedde genom äktenskapet och vördnad till 

kvinnan. Det var äktenskapet som ansågs vara orsaken till att pojken utvecklade en manlig 

karaktär. Risken fanns även att pojken stannade i den individuella friheten, och Hwasser 

menade att det ledde till ett övermodigt strävande efter ära och världserövringar. Det ansågs 

även kunna göra mannen till pedofil eller pederasti.22 Pojken skulle därför sporras till 

utvecklandet av en självfostrande kraft och bemästra sina begär för att få en ädel och 

handlingskraftig manlig karaktär genom äktenskap. Förutom prostitution, som nämnt tidigare, 

skulle även begäret över masturbation bemästras.  

 

Lorentzen och Ekenstam studerade svenska kampanjer mot masturbation under 1800 och 

1900-talet. Budskapet var att utövaren endast var en fjärdedel av en man.  Ett feminiserande 

skedde, och ungdomars kroppar ansågs bli ”mera lik en fruntimmerskropp” med ”benägen till 

fetma”. Ungdomar förlorade manlighet och utövaren blev ”feg, darrig, rädd som en qvinna” 

och kunde få ”hypokondriska anfall”, ”jemra sig”, ”snyfta och gråta vid minsta anledning.”23 

Under samma tid för kampanjerna såldes mirakelkurer som sades återställa ungdomars 

manlighet. Även fantasin som behövdes för att framkalla lusten ansågs onaturlig. Ungdomar 

ansågs ha en begränsad mängd livsenergi, sperma, och det var svårt att återställa den här 

manliga vitaliteten igen. Författarna skriver att det som förespråkades på grund av sitt 

”energisparande” var det äktenskapliga samlaget. Genom aktiviteten behövde personen inte 

uppmana den onaturliga fantasin. En annan fördel sades vara att den ömsesidiga kärleken 

återställde den manliga vitaliteten. Det var ett tydligt förespråkande av äktenskapet.24  

 

Claes Ekenstam skrev i Rädd att falla: studier i manlighet (2002) tillsammans med Jonas 

Frykman, Thomas Johansson, Jari Kuosmanen, Jens Ljunggren och Arne Nilsson. Författarna 

belyser att homosexualitetsforskningen ökat kunskaper om manlighet, och upprätthållandet av 

maskuliniteter i vårt samhälle. De skriver att den manliga sexualiteten upplevdes som mer 

hotande för att kvinnor inte befann sig i det offentliga rummet lika mycket som män. 

Uppfinnandet av ”den homosexuella” i begrepp och definition i början av 1900-talet 

upprätthöll könsskillnaderna och den heterosexuella normen.25 Denna bok diskuteras i 

teorikapitlet.  

Jens Rydström har i avhandlingen Sinners and citizens: bestiality and homosexuality in 

Sweden 1880-1950 (2001)  analyserat mer än 2300 rättsfall som har med tidelag och 

samkönade relationer att göra mellan åren 1880 och 1950. Författaren skriver att femininitet 

var en viktig komponent som blev tillskriven av sexologer. Denna komponent sågs som en 
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infödd del av den homosexuellas karaktär, som även homosexuella själva accepterade.26  

Rydström kommer fram till att män under 1880-talet, som blivit arresterade för homosexuella 

handlingar, beskrev sig själva som feminina och även försvarade sitt beteende i rättegång 

genom att påstå att de trott att motparten varit kvinna.27 Rydström skrev att det inte var 

ovanligt i de svenska rättssalarna att fria den passiva parten från straff med hänvisning till 

personens ”kvinnliga beteende”. Det ansågs rättfärdiga mannens oskuld. Författaren skrev 

även att den samkönade relationen oftast involverade en olikhet, som social status, ålder eller 

maskulinet och femininitet.28 Denna homosexuella könsidentitet skapade en skillnad i 

beteenden hos män, om de var jämlika i övriga kategorier, på grund av sitt sexuella 

förhållande. Rydström och även Ekenstam m.fl. Rädd att falla: studier i manlighet (2002) 

skrev att många män som definierade sig själva som homosexuella i det moderna 

stadssamhället sökte sällskap av dem som betraktades som ”riktiga män”.29   

 

Svante Norrhem skrev tillsammans med Jens Rydström och Hanna Winkvist, 

Undantagsmänniskor: en svensk HBT-historia.(2008). De skrev om kriminaliseringen 1864, 

avkriminaliseringen 1944 och avskaffandet av sjukdomsbegreppet 1979. Boken och 

Rydströms avhandling skapar insikt i den rättsliga- och sociala processen som anses viktiga 

vid formandet av bilden av den homosexuella mannen mellan åren 1933-1944. I boken 

diskuteras även vad samtida läkare tyckte orsakade homosexualiteten. Norrhem m.fl. nämner 

bland annat läkaren Anton Nyström. År 1919 skrev Nyström att alla människor befann sig på 

en glidande skala mellan könsidentiter, mellan kvinnligt och manligt. Alla människor 

beskrevs som övergångsformer och alla män ”har en bråkdel kvinnlig egenskaper” och alla 

kvinnor ”har en bråkdel manliga”. 30  Anton Nyström hade redan år 1904 i könslifvet och dess 

lagar: könslifvets förvillelser, del: 2 b) homosexualitet.(1904) skilt på två grupper av 

homosexuella män; den primärt- och den pseudo homosexuella. Den primärt homosexuella 

mannen ansågs vara född sådan och betedde sig feminint, och den pseudo-homosexuella 

mannen ansågs vara heterosexuell som förförts in i det homosexuella beteendet. Norrhem 

m.fl. tar upp att homosexualiteten inte ansågs farlig bara på grund av en könslig förvirring, 

utan även på grund av rädslan att den homosexuelle kunde förföra andra till beteendet.31  

 

2.1. Teoridiskussion 

Enligt Raewyn Connell, Masculinities (1995) är maskuliniteten en kulturell och social praktik 

där faktorer som klass, sexualitet, ras, etnicitet samt ålder är betydelsefulla för konstruktionen 

av maskulinitet.32 Könsliga relationer ses som en stor komponent till den sociala strukturen 

som helhet, och det manliga övertaget finns inbäddat i media, religion, lönestrukturen och 

politiken. Connell skriver att det här kan kopplas till mäns, förmodade, självklara dominanta 
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position och kvinnornas underordnade.33  

Connell menar att problematiseringar av de könsliga relationerna mellan maskuliniteter gör 

analyser mer dynamiska. Anledningen sägs vara att den tidiga könsrollsforskningen oftast 

undvikit att problematisera relationerna mellan könen. Begreppet könsroll placerade män och 

kvinnor i en såväl manlig som kvinnlig standard och tanken utgick från att både män och 

kvinnor socialiserade sig in i könsspecifika handlingsscheman.34  Bo Nilsson, Maskulinitet: 

representation, ideologi och retorik (1999), använder begreppet ”manlig ideal” för att 

beskriva den maskulinitet som den tidigare könsrollsforskningen jämförde andra män mot.  

Denna forskning präglades av att maskuliniteten bara fanns i en form.35 Mansidealet var den 

vita, vitala och heterosexuella mannen. Bo Nilsson använder Connells begrepp könsroll, som 

beskrivs som upprätthållandet av en manlig och kvinnlig standard, och Nilsson menade att 

män som avvek från mansidealet framställdes som avvikande i sin könsroll.   

 

Connell skriver att det moderna användande av begreppet ”manlig” med tiden blivit jämställt 

med att personens beteende är resultatet av vad personen är. När någon är icke-manlig ses 

personen också bete sig annorlunda, t.ex. om personen är fredlig istället för våldsam, 

undergiven istället för dominant, ointresserad i sexuella erövringar och t.ex. har svårt att 

sparka en fotboll. Det finns en tendens att vilja dela upp maskuliniteter i manlighet och 

omanlighet.36 På grund av det blir män vars manlighet inte överensstämmer med idealtypen 

av manlighet, en avvikande maskulinitet, och därmed inte lika manliga.  

 

Enligt Connell ska maskuliniteter ständigt problematiseras i kontrast till femininet. Det leder 

till att forskaren undviker att flera maskulinitet faller ihop till den manliga standarden. Det 

finns principiellt inte någon maskulinitet förutom i polär motsatthet till femininet. Författaren 

skrev att tanken på att kvinnor och män är polära motsatser, två olika sfärer och karaktärer, 

utvecklats under 1800-talet.37 Innan dess sågs kvinnor som annorlunda men som mer eller 

mindre ofärdiga och undergivna exempel av samma karaktär som män. Connell skriver också 

att begreppet könsroll, i och med dessa två separata sfärer, lett till uppfattningen att 

”motsatsen attraherar”. Det ökade rädslan för att feminina homosexuella män skulle förföra 

manliga heterosexuella män till beteendet. Ekenstam m.fl., Rädd att falla: studier i manlighet 

(2002) skrev om feminiseringen av homosexuella vid sekelskiftet och förstärkningen av 

heteronormen. Det kan kopplas till ”motsatsen attraherar”. I kombination med Rydströms 

forskning, Sinners and citizens: bestiality and homosexuality in Sweden 1880-1950 (2001), 

som visade att män som blivit arresterade för homosexuella handlingar under 1880-talet 

beskrev sig själva som feminina. Likaså poängterade Rydström samt Ekenstam m.fl. att 

många män i det moderna stadssamhället sökte sällskap av dem som betraktades som ”riktiga 

män”.38   

 

                                                           
33. Connell. 1995. s 71, 76-78,  

34. Connell. 1995. s 76 

35. Bo Nilsson. 1999. s 14, 15, 62 

36. Connell. 1995. s 67, 76-78 

37. Connell. 1995. s 77-78, 143 

38. Rydström. 2001. s 138-139, 240. Ekenstam, m.fl. 2002. s 177 



Connell menar att maskuliniteter skapas med skilda innebörder och uttrycksformer och 

beskriver dem som tids-och situationsbundna.  Dessa skilda maskuliniteter delas in i fyra 

olika typer som kallas för hegemonisk-, medverkande-, utanförskapets- och underordnad- 

maskulinitet. Den hegemoniska maskuliniteten ses som självklar, naturlig och nödvändig i 

samhället.39 Den är som alla maskuliniteter historiskt rörlig och denna obestämda karaktär kan 

utmanas när som helst av andra maskuliniteter. Det konstrueras konstant en ny hegemoni och 

dominans i samhället, som även kan utmanas när som helst av kvinnor.40 Denna maskulinitet 

behöver inte vara synlig hos de som innefattar den, och behöver inte ägas av de mäktigaste i 

samhället. Connell skriver att få män förkroppsligar den hegemoniska maskuliniteter men 

ändå tjänar på de patriarkala fördelana. Män som generellt vill behålla fördelarna som 

underordningen av kvinnor oftast innebär, kallas för den medverkande maskuliniteten.   

 

Den medverkande maskuliniteten är en maskulinitet som erkänner fördelarna med den 

manliga dominansen utan att ”strida” för patriarkatet i första led på slagfältet. Den här 

maskuliniteten är mannen som ser på en ishockey match på tv utan att själva medverka i 

matchen och slåss på isen. På grund av variabler som formar en maskulinitet, som äktenskap, 

faderskap och samhällsliv, skapas den här maskuliniteten i en ständig kompromiss med 

kvinnor. Därmed uppvisas inte en ständig dominans. Den medverkande maskuliniteten blir 

aldrig våldsam mot kvinnor, istället respekterar och kompromissar med dem, samtidigt som 

maskuliniteten inte klarar av att hålla med radikala feminister.41 Ekenstam, m.fl. Rädd att 

falla: studier i manlighet 2002, använder ordet ”förhandlande” maskulinitet på grund av den 

förhandlade egenskap som maskuliniteten innehar. De skriver att maskuliniteten är den 

vanligaste typen i samhället på grund av denna egenskap.42   

 

Den tredje typen av maskulinitet som Connell hänvisar till är utanförskapets maskulinitet. 

Utanförskapets maskulinitet är kopplat till tillståndet för den hegemoniska maskuliniteten. 

Som exempel går det att påstå att den hegemoniska maskuliniteten i USA består av svarta 

atleter, men kändisskapet och den individuella rikedomen påverkar inte alla svarta mäns 

sociala status. Den här maskuliniteten konstrueras i särskilda situationer i en ständigt 

föränderlig struktur av relationer. Den hegemoniska maskulinitetens ständiga 

förändringsprocess i tid och situation är särskilt viktiga för utanförskapets maskulinitet.43 

Inom hegemonins helhet finns specifika könsliga relationer av dominans och underordning 

mellan grupper av män. Den vanligaste i det moderna europeiska samhället är dominansen av 

heterosexuella män och underordningen av homosexuella män. Connell skriver att 

homosexuella är symboliskt utvisade från den hegemoniska maskuliniteten på grund av en 

kulturell stigmatisering, där männen från hegemonisk synvinkel lätt kan jämställas med 

kvinnor. Enligt Connell utvisas männen politiskt och kulturellt genom förtryck och 

”trakasseringar” och placeras på botten av könshierarkin bland män.44  
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Ekenstam, m.fl. Rädd att falla: studier i manlighet (2002) skriver att den underordnade 

maskuliniteten består av män som från en hegemonisk synvinkel uppfattas som icke-

manliga.45 Nämnt tidigare skrev Connell att den moderna användningen av begreppet 

”manlig” kopplas till hur personen beter sig, och därmed anses den underordnade 

maskuliniteten bete sig annorlunda från den hegemoniska maskuliniteten. Författaren skriver 

även att utvisningen av homosexuella män, även sker för heterosexuella män och pojkar 

genom glåpord, förolämpningar, eller andra trakasserier med uppenbar symbolisk inbakning 

av femininiteten.46  Uppfattningen av att begrepp, uttryck, handlingar och beteenden har en 

könsbestämmande essens har sitt ursprung i den reproduktiva heterosexualiteten som kräver 

två separata kön och som könsrollsforskningen hjälpt att förstärka.47 Connell skriver att 

rädslan som heterosexuella män har för homosexuella män är kollektiv men även personlig 

eftersom slutsatsen tas att ”motsatsen attraherar”. Om någon är attraherad till maskulinitet 

betyder det att personen själv är feminin antingen kroppsligt eller mentalt. Denna tanke skapar 

dilemman angående maskuliniteten hos män som är attraherad till andra män och kommer 

talas om senare i undersökningen. 48    

Bo Nilssons resultat i Maskulinitet: representation, ideologi och retorik (1999) var retorikens 

kategorier som ansågs som rätt och fel egenskaper.49 En riktig manlighet innebar ridderlighet, 

styrka, initiativrikhet, hederlighet, ärlighet, renhet, mod, ihärdighet, lydnad och disciplinering. 

De negativa egenskaperna representerar utvisandet från maskuliniteten och var rädsla, 

svekfullhet feghet, irrationalitet, trots, skrytsamhet och obeslutsamhet. Egenskaperna delades 

även in som kvinnliga och manliga egenskaper. Rydström, Sinners and citizens: bestiality and 

homosexuality in Sweden 1880-1950 (2001) skrev att det inte var ovanligt att i svenska 

rättssalar fria den passiva parten på grund av personens ”kvinnliga beteende”. Jens Rydström 

skrev även att den samkönade relationen oftast involverade en olikhet, som den sociala 

statusen, ålder eller maskulinet och femininitet.50 Denna könsidentitet skapade en skillnad i 

beteende hos männen, om de var jämlika i övriga kategorier, på grund av sitt sexuella 

förhållande. Här finns en koppling till Connells åsikter om begreppet manlig och dess 

moderna användande. Genom att homosexuella inte överensstämde med idealtypen av 

manlighet, blev personen en avvikande maskuliniteter och därmed inte manlig. Det 

förändrade också synen på deras beteende.51 

 

Connells teori har valts som det huvudsakliga teoretiska verktyget i undersökningen. 

Begreppet hegemoni är från början myntat av Antonio Gramsci som analyserade klass-

relationer. Begreppet definierades som en kulturell dynamik som uppstod när en grupp i 

samhället tar och behåller den ledande positionen i det sociala livet.52 Det kallades för en 
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”kulturell hegemoni”, och är en marxistisk filosofisk teori vars framställning saknar 

systematik. Gramscis funderingarna finns utspridda i bokvolymer och man arbetar fortfarande 

med att översätta materialet från italienska.53 Kulturell hegemoni är inte lämpad för denna 

undersökning på grund av dess inriktning på klassrelationer. Annat teoretiskt val hade 

förslagsvis varit Michel Foucaults teorier från Sexualitetens historia I-III. Men på grund av 

textens abstrakta språk kändes det inte klokt att tillämpa. Tiden skulle inte räcka till att gå 

igenom Michel Foucaults teorier om sexualitet i hopp om att kanske kunna använda dem.   

 

Björn Horgbys undersökning, Changes in hegemony in Swedish blue-collar trade unions 

during the twentieth century (2012), talar om den hegemoniska positionen som ett maktspel 

mellan socialdemokraterna och LO, Landsorganisationen i Sverige.54 Avgränsningen var 

industristaden Norrköping under 1900-talet. Horgby ser den hegemoniska maktrelationen som 

en asymmetrisk maktrelation mellan två parter och intressen. Den överlägsna parter får 

tolkningsföreträde, definierar värden och förnekar intressekonflikter, medan den underlägsna 

parten tvingas acceptera sin underordning och den överlägsna partens tolkningar av värden. 

Horgby använder begreppet hegemoni beskriva den maktbalans som finns mellan två parter. 

Utifrån ett politiskt perspektiv sammanflätar han gemensamma intressen med den hegemoni-

positionen. I denna undersökning ses karaktärstecken som viktiga och källmaterialet belyser 

bara perspektivet av dokumentens författare, därmed blir Horgbys hegemoniska definition 

svår att tillämpa för uppsatsens syfte och metod. 

 

Bo Nilsson är inspirerad av Raweyn Connell vid synen på maskulinitet. Därmed blir det svårt 

att koppla isär dessa författare för mycket inom teorin. De stödjer varandra trots olika 

metodanvändning. Connells definition för den ”medverkande maskuliniteten” nyanseras med 

Ekenstams m.fl. definition om den medverkande maskulinitetens förhandlade egenskap med 

kvinnor och andra män.55 Connell skriver om maskulinitets förmåga att forma kompromisser 

mellan män och andra kvinnor, och Ekenstam m.fl. nyanserar betydelsen av begreppet.  
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3. Bakgrund 

I 1864 års strafflag straffades alla ”sodomitiska brott” med två års straffarbete, och förbjöd 

både kvinnlig och manlig homosexualitet.56 Norrhem m.fl, Undantagsmänniskor: en svensk 

HBT-historia.(2008), och Rydström, Sinners and citizens: bestiality and homosexuality in 

Sweden 1880-1950 (2001,) skrev att det var under slutet av 1800-talet som lagparagrafen 

”otukt som emot naturen är” kraftigt förändrades. Definitionerna på sjukdomar förändrades 

och samhället ville nu bota individer, inspirerad av vetenskapens framsteg. Föreställningen 

som fanns av homosexualitet var förståelsen att en homosexuell kvinna befann sig i en 

manskropp och en homosexuell man befann sig i en kvinnokropp. Homosexuella män 

feminiserades även i tidningar. En homosexuell man hade en onaturlig lust och en 

heterosexuell hade en naturlig lust. Lorentzen och Ekenstam, män i norden: manlighet och 

mordernitet 1849-1940 (2008), skrev att detta berodde på synen på familjen och lustens 

naturliga barnalstrande förmågor.57 Synen på homosexuella fanns även speglad hos 

homosexuella själva, och Jens Rydströms forskning visade att homosexuella ansåg sig själva 

som feminina, sökte sällskap av ”riktiga män”, och befann sig i relationer bestående av 

ojämlikhet.58 

 

Den tidiga lagparagrafen från 1864 passade inte längre samhällets syn på homosexuella. 

Rydströms forskning visade att antalet personer som, innan avkriminaliseringen år 1944, 

åtalats för ”otukt som emot naturen var” synliggjorde en märkbar skillnad mellan manlig och 

kvinnlig homosexualitet. Över 1400 män åtalades, men bara 10 kvinnor.59 En anledning kan 

vara att två män som visade öppenhet i form av beröringar och omfamningar, väckte större 

uppmärksamhet än vad två kvinnor gjorde i samma situation. Under den rättsliga processen 

kategoriserades de homosexuella i två olika grupper, och normen var antingen att män föddes 

homosexuella och betedde sig feminint eller att heterosexuella män blev förförda av 

homosexuella.60 

 

3.1  Den rättsliga processen 

År 1932 uppmärksammades flera utpressningshistorier i pressen där homosexuella män blivit 

pressade på pengar av tillfälliga sexpartners. Samhället började ifrågasätta varför det inte 

fanns en lag mot utpressning. Norrhem m.fl skrev att det inte var fören juni samma år, efter ett 

reportage av Dagens nyheter, som folk började ifrågasätta homosexualiteten och strafflagen 

från 1864.61 Det fanns ingen sympati för utpressarna, som ansågs vara ganska unga män, som 

prostituerade sig i parkerna i de större städerna. Samhället ville skydda homosexuella män 

som blivit/blev utpressade.  
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Den 12 januari 1933 lade Vilhelm Lundstedt fram en motion i riksdagen, tillsammans med 

bilagan Om homosexualitet skriven av en anonym författare år 1932.62  På grund av 

Lundstedts otillräckliga insikter av uppsatsens innehåll från ett vetenskapligt perspektiv bad 

han sin kollega Dr. B. Jacobwsky göra ett yttrande. Jacobwsky ansåg att uppsatsen var 

välskriven, uttömmande i ”våra kunskaper” rörande homosexualiteten och kompletterad med 

kunskaper som passade svenska förhållanden. Här synliggjordes även författarens personliga 

erfarenheter. Författaren beskrevs som sakkunnig och trovärdig i sin framställning. Beslutet 

för motionen avvaktade på grund av att en särskild kommitté var igång med förberedelserna 

för förändringar i strafflagen. 63 Efter Lundstedts motion gjorde medicinalstyrelsen ett 

utlåtande den 24 oktober 1935. Utlåtandet lämnades till De sakkunniga som var ansvariga för 

SOU 1935:68.64  

 

I SOU 1935:68, den 31 december år 1935, hade De sakkunniga till uppgift att utarbeta förslag 

till ändringar i strafflagen i syfte att säkerställa att brotten överensstämde med ”brottens 

svårighetsgrad enligt rådande omfattning”. 65 Några brott lämnades som dem var och andra 

ändrades. Ändringarna sågs i viss mån som provisoriska. Begreppet otukt förtydligades: 

”otukt mellan människor omfattar all annan otukt än normalt könsumgänge mellan man och 

kvinna, övad mellan personer av samma eller av olika kön”. I rättspraxis hade den tidigare 

endast tillämpats för otukt mellan män av samma kön, men nu uppstod överenskommelsen att 

brottet skulle gälla oavsett kön.66  I SOU 1935:68 finns även Professor Thyréns lagutkast. 

Thyrén skapade inga motiveringar till lagförslagen. En person som var 21 år och övade otukt 

med någon som var 18 år skulle straffas med fängelse. Ersättning för att mottaga eller begära 

otukt med person av samma kön skulle också straffas med fängelse. Thyrén förberedde 

utkastet till strafflagen och beräknades vara färdig 1934, men arbetet stoppades när han 

omkom den 4 maj 1933.67  

 

Därmed hade lagutkastet inga motiveringar i SOU 1935:68. Thyréns anteckningar övertogs av 

Gunnar Lundskog som tyvärr inte kunde verkställa kontrollen av innehållets riklighet. På 

grund av det beslutades den 28 november 1937 att en utredning skulle göras angående 

åtgärder för bekämpandet av homosexualitetens samhällsfarliga yttringar, SOU 1941:3.68 

Norrhem m.fl skrev att den nya justitieministern KG Westman hjälpte till att hejda beslut i 
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ämnet genom att kräva ännu en utredning.69 De skrev att han var orolig för att 

homosexualiteten skulle förföra de unga, och att avkriminaliseringen skulle göra så att 

homosexuella började uppträda öppet med sin sexualitet.  

 

Utredningen fördröjdes som tidigare utredningar. Det var inte fören budgetåret 1937/1938 

hade upphört som Alfred Petrén började med ”det tidsödande förberedande arbetet” att gå 

igenom rättspsykiatriska utlåtanden beträffande homosexuella handlingar, och de fall som 

medicinalstyrelsen hanterat mellan åren 1932 och 1939. Fallen följde som bilaga till 

utredningen.70 Slutsatsen var en högre åldersgräns för homosexuella handlingar, främst för att 

skydda ungdomar och samhället från homosexualitetens öppenhet.71  Nästa utredning SOU 

1941:32 ”förslag till lag om ändring i 18 kap och 25 kap. strafflagen” skrevs den 4 mars 

1941.72 Nu kom förslaget, att om någon hade otukt med annan av samma kön under 21 år, och 

utnyttjade ”den andres oerfarenhet eller beroende ställning” straffades personen med 

fängelse eller straffarbete i högst två år. Om personen var under femton år höjdes straffet till 

fyra år. Efter utredningen 1941:32 lade Lundstedt fram motion nr 130, den 23 januari 1943, 

där han beklagade sig över de försenade besluten.73  

 

Lundstedt skrev i slutet av sin motion att det inte längre fanns några anledningar för flera 

dröjsmål och döpte sin bilaga till: ”förslag till lag om ändring i kap 18 och 25 kap”. Där höll 

han med SOU 1942:32 och förslagen till ändringar i strafflagen. På slutet stod det:”Denna lag 

träder i kraft den 1 juli 1942.”74 Innan lagen beslutades skrevs två motioner, nr 16 den 8 maj 

1943 och nr 204 den 22 januari 1944, av personer som ville ha ett beslut och var trötta på att 

vänta. Det var inte fören Westman efterträddes av Karl Schlyter som justitieminister år 1943 

som Kungl. Maj:ts proposition nr 13 gjorde det slutgiltiga beskedet den 8 januari 1944.75 

 

Lagen togs i kraft den 15 mars 1944 och innehöll en bestämmelse om högre åldersgräns för 

homosexuella handlingar för både män och kvinnor. Kravet för avkrimnaliseringen var 

upptäckandet av den primärt homosexuella individen, motverkandet av spridningen av 

homosexuella vanor på allmänna platser, samt skyddandet av ungdomar från homosexuella.76 
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Avkriminaliseringen ledde till att homosexuella började skickades för behandlingar som 

kastrationer. 77 Självständiga och krävande kvinnor riskerade i samband få diagnos ”hysterisk” 

och blev ”botade” genom att få livmodern och äggstockarna bortopererade. I lagförslagen stod 

det att straffen kunde bortfalla om homosexuella handlingar hände mellan personer som var 

15-21 år.78 Den högre åldersgränsen innebar att det var förbjudet att ha sex med någon av 

samma kön under 18 år och maxstraffet höjdes till 4 års straffarbete. Att ha sex med någon av 

samma kön som var under 21 år var förbjudet om det innehöll en beroendeställning, 

Åldersgränsen på 18 år fanns kvar till år 1978.  

 

Nedan börjar undersökningen. 
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4. Undersökningen 

Undersökningens disposition förklarades i kapitel 1.6 

4.1. Hur karaktäriserades de homosexuella männen?  

 

(…) i allmänhet ej människor att tänka på, att han kan vara homosexuell, och för övrigt 

behöver han ej vara det. Men klär han ut sig till kvinna eller dansar plastisk dans med 

mjuka graciösa rörelser, borde de kunna förstår hur det är fatt. 

-1933 79 

 

Samhällets åtgärder mot homosexualiteten kunna därför sägas ha inneburit ett moment av 

självförsvar mot vissa biologiskt betingade (…) fortplantningsavseende misslyckade (…) 

ibland farliga individer.  

– 1935 80 

 

Straffhotet kan ej åstadkomma någon radikal bot mot homosexualiteten utan endast leda 

till att de homosexuella iakttaga största möjliga hemlighetsfullhet i sina förehavanden 

(…) de homosexuella drivas att uppsöka manliga prostituerade eller barn och ungdom, 

som äro lättare tillgängliga än äldre.  

- 1941 81

I bilagan till Vilhelm Lundstedts motion beskrevs homosexualiteten som någonting som 

framträdde redan under barndomen och uppväxtåren. Författaren skrev att den gemensamma 

masturbationen bland skolpojkar oftast var det förledande momentet och att de sexuella 

handlingarna eskalerade i senare åldrar med kyssar, omfamningar och könslig tillfredställelse. 

Denna köttsliga samvaro var, enligt författaren, utifrån ett heterosexuellt perspektiv 

motbjudande och oförståeligt, och någonting äckligt som framkallade avsky för den 

homosexuelle individen. Dokumentens författare verkade väldigt säker på att 

homosexualiteten även kunde förföra personer i pubertetsåldern och som var orsaken till att 

personerna blev homosexuella. Det poängterades att en könsmogen personer som redan fått 

sin heterosexuella riktning inte kunde bli homosexuell, men att homosexualiteten också kunde 

orsakas av att män blev uttråkade av kvinnor. Denna man hade levt ett utsvävande liv och 

tröttat på kvinnligt umgänge, och istället sökt sig till män för att få tillfredställelse.82   

 

I Lundstedts motion 1933 stod det att homosexualiteten skulle leda till att manliga 

äktenskapskandidater minskade i antal. 83 Homosexualiteten sågs som en särart, en särställning 

och någonting som en person blev förvärvad till. Det var också en sodomi, en böjelse och ett 

degenerationstecken. Homosexualiteten var någonting personen föddes med, och ingenting 
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som personen föddes som. Det var en åtrå som fanns där redan innan barndomen.84 Övrigt 

talade dessa två dokument om homosexuella utifrån termer som att personerna var personer, 

människor och män, men distanserade sig samtidigt från dem genom användandet av ”de”- 

eller ”den” homosexuelle 85 

 

Den homosexuelle beskrevs som en kvinnohatare, men beskrevs även som en kvinna. Den 

homosexuelle var kvinnlig och drog uppmärksamhet till sig på ett otrevligt sätt på grund av 

dess överkänsliga- nervösa-, känsliga-, hysteriska beteende.86 Orsaken var att 

homosexualiteten förde med sig psykiska påfrestningar för individen. Männen var 

oföretagsamma, hade svårt att förverkliga sina intentioner och var allmänt klassade som 

vanliga medelmåttor och sorgliga människovrak.87 Han var en ogift stackare som oftast 

förblev ungkarl livet ut, men beskrevs även utifrån positiva utgångspunkter. Den 

homosexuelle mannen beskrevs som samhällsnyttiga, plikttrogna och stillsamma människor, 

och som kulturhistoriens största personligheter på grund av sin skönhetsdyrkan för den 

manliga koppen. Dokumentets författare skrev att de flesta homosexuella såg kärleken som 

det väsentliga och värdefulla i relationer, inte sinnligheten, men att de på grund av ensamhet 

vände sig till yrkesmässigt eller tillfälligt prostituerade.  

 

Det stod att den homosexuelle redan under barndomen hade mer lust till att leka med 

flickorna än med pojkarna, d.v.s. flicklekar istället för pojkarnas upptåg och slagsmål. Han 

hade också kvinnliga öknamn under barndomen och hade sedan födelsen en åtrå för samma 

kön. Det ledde tillslut till att första föremål blev en skolkamrat eller annan jämnårig. Pojken 

var under den tiden blyg för andra pojkar och har en stark önskan att vara som alla andra. 

Känslomässigt hade en homosexuell samma känslor för en annan man som en kvinna har för 

en man, och dokumentens författare tyckte homosexuella borde betraktas som kvinnor med 

manliga könsorgan och inte som män med kvinnlig könslust. Trots det stod att en 

homosexuell man hade en kvinnlig könsdrift och därmed sade författarna emot sig själva.88 

Orsaken till den kvinnliga könsdriften sades vara att pubertetscellerna hos männen var av 

samma slag, samma hormon som avsöndras, som hos kvinnor. För att fixa det här gavs 

förslaget om operationer där homosexuella testiklar skulle bytas ut mot heterosexuella 

testiklar. Här fanns även tron att kastrationer ökade manlighet hos den homosexuella 

individen.  

 

En homosexuell man ansågs inte bara vara beteendemässigt utan även kroppsligt annorlunda. 

De flesta beskrevs ha dålig skäggväxt, mjukt huvudhår, högt stämläge, utvecklade bröst, 

breda höfter och mer eller mindre kvinnliga former i övrigt. De hade bjudningar, höll på med 

handarbeten på dessa bjudningar, och talade med förkärlek om varandra i femininum. De hade 

även kvinnliga binamn, klädde sig som kvinnor, och uppträdde feminint på damtoaletterna 

(Min kommentar: männen satt ned istället för att de stod upp när de kissade). Homosexuella 
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män ansågs vara mindre lämpade till kroppsarbete än andra män på grund av sitt fysiska 

tillstånd.89 Sexuellt föredrog de robusta och kraftiga män, men kunde även gilla förfinade 

män. Oftast sökte de sig till obildade personer och lockades av uniformer, vilket inte gjorde 

det ovanligt att de var officerare. Homosexuella förhållanden präglades av kiv och svartsjuka. 

De ansågs behöva sexuell utlösning lika mycket som heterosexuella, och ansågs ha lika 

mycket sex som heterosexuell hade. De kunde omöjligt finna erotiskt intresse av en kvinna 

utan kände istället avsky och äckel inför det, och detta poängterades ofta av dokumentens 

författare. 90  

 

Det skrevs att männen behövde spela teater hela sitt liv för att de inte kunde vara öppen med 

sina erotiska känslor och fritt umgås med vem de ville. De kunde bara känna lättnad och 

kunde bara vara sig själva när de var med andra homosexuella. Enligt dokumentens innehåll 

kunde det här ske eftersom att de lätt upptäckte varandra genom en gest, sättet att gå eller 

även att hålla en cigarett. De upptäckte de psykiska särdragen hos varandra. Författarna skrev 

att homosexuella handlingar var lika naturliga som vanligt könsumgänge mellan 

heterosexuella personer, men med det menades inte umgänget mellan en heterosexuell och en 

homosexuell. 91 Det visades en viss sympati för homosexuella män genom att påstå att vissa 

av dem hade en dragning till heterosexuella män; män som aldrig kunde besvara deras kärlek. 

Dokumentens författare poängterade att de visserligen kunde ha sex med den heterosexuella 

mannen men inte mer. På grund av det såg mannen på sin homosexualitet som en stor olycka 

och dokumentens författare menade att många män hellre än att vara homosexuell ville 

operera sig till kvinnor.92 Den homosexuella mannen var enligt dokumentens författare full av 

självförakt och skamkänslor, oro och förtvivlan över sina känslor och sin åtrå.93   

 

Dokumentets författare ville hela tiden förtydliga att samhället inte skulle döma den stora 

massan av homosexuella efter få personers beteende och menade framför allt den 

uppmärksamhet som vissa personer kunde dra till sig på grund av sitt beteende. Det skrevs att 

vissa homosexuella män oftast var stillsamma och var mer eller mindre olyckliga på grund av 

sin homosexualitet.94 Homosexualiteten beskrevs som ett socialt ont, som någonting primitivt 

mot moralen, som en förvärvad perversion och erotik.95 Den beskrevs också i kontrast som 

inte samhällsfarlig, som någonting medfött och naturligt. Författarna menade att ett handlande 

med sin egen drift inte kunde vara mot naturen.  

I den statliga undersökningen år 1935 stod det att homosexualiteten utvecklades innan 

sexualiteten hunnit mogna och homosexualiteten fixerades med mognaden.96 Här uppstod 

rädslan att ungdomar skulle hindras från känslolivs utveckling(en) till heterosexualiteten. 

Dokumentens författare menade att normalskapta unga män inte kunde förledas genom 
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homosexuella yttringar, men att de ändå var viktigt att skydda den mognande unga mannen 

från dessa vanor. Det skulle försäkra att ingen ung man skulle vilseledas till 

homosexualiteten. Homosexuella yttringar riktade sig mot barn och unga, och homosexuella 

hade en utpräglad tendens att eftersträva yngre personer. Dokumentens författare ville 

poängtera att homosexuella gärningar även förövades av personer som inte var homosexuella 

utan av personer som hade en normal könsdrift. Handlingarna var alltså inte ett slutgiltigt 

tecken på att personen var homosexuell. Homosexualiteten sågs en psykisk abnormitet, en 

vana, en otillåten avvikelse och en psykisk dragning som betecknades som erotisk. 

Homosexuella talades om i termer som ”dessa individer” och hänvisade i övriga fall som ”de 

homosexuella” och ”den homosexuelle”.97  

 

Homosexuella beskrevs som i fortplantningsavseende misslyckade och ibland farliga 

individer och dokumentensförfattare tyckte att de på grund av sin psykiska anormalitet var 

farliga för andra människor.98 Andra personers liv, hälsa och säkerhet talades om mycket i 

dokumentet. Den homosexuelle var också en person som i sitt avvikande beteende letade 

tillfredställelse genom att ta ut sina sexuella drifter på barn, och förgrep sig på barn av manligt 

kön. De menade att en homosexuell person utförde genitalaggressioner mot barn och 

ungdomar och skapade offer med sitt farliga beteende. Övrigt beskrevs männen som utpräglat 

virila och utpräglat feminina typer som var en kvinnligt särpräglade människa.   

 

I senare dokument mellan åren 1941 och 1944 beskrevs homosexualiteten som någonting 

sårade mot den allmänna anständighetskänslan, och homosexuella handlingar i det offentliga 

ljuset gav näring åt sensationslystnad och skandalhunger. Konsekvensen för det sistnämnda 

var en större smittorisk d.v.s. att homosexuella yttringar skulle smitta övriga medborgare.99 

Homosexualitetens tillvägagångssätt var en fara både fysiskt och psykiskt för individer men 

hade också sina allmänt skadliga biverkningar på grund av att handlingarna sårade allmän 

ordning.100 Homosexualiteten beskrevs i senare dokument som både en inställning och en 

psykisk smitta. Det sågs som ett angrepp och en förgripelse - för att det var ett brott som 

ansågs skada allmänheten och individen. Det var också ett vanartigt beteende och en 

könsdriftsriktning. Det ansågs vara organiskt betingat; ett anormalt mentalt tillstånd. I ett 

annat dokument beskrevs homosexualiteten likaså som organiskt betingat men även som en 

social anormal företeelse som orsakades av att den utpräglat homosexuelle personen hade 

kvinnans pubertetsceller i sitt könsorgan och därmed blev förälskad i personer av samma 

kön.101 Homosexualiteten var ett lastbart levnadssätt som hörde ihop med en sexuell lösaktig, 

socialt skadlig excess. Det skadade samhället till en form av övergrepp och måttlöshet.102  
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Homosexualiteten kallades även för sedlighetsbrott, vilket var en typisk lag-beskrivning.103 

 

Homosexuella män ansågs vara hemlighetsfulla i sina beteenden. De levde oordentligt och 

lättjefullt och sågs som asociala och parasiterande typer, som brottslingar och psykopater, 

samt som höggradigt karaktärslösa.104 Som kontrast fanns också beskrivningar som talade för 

att homosexuella män var arbetsflitiga och skötsamma, bortsett från yttringarna av 

sexualdriften. I SOU 1941:3 stod det att homosexuella män fick begå handlingar frivilligt med 

vuxna personer och att det var lika naturligt som vanligt könsumgänge mellan heterosexuella 

personer, just för att männen var oförmögna till heterosexuellt umgänge enligt deras drift. I 

SOU 1941:32 stod det att homosexuella förförde och utnyttjade de unga männens psykiska 

underlägsenhet och beroende läge, och att homosexuella som inte ansågs vara slavar för sina 

böjelser borde och skulle låta bli att t.ex. förgripa sig mot minderåriga. 105 Homosexuella 

ansågs inte ha samma mäktiga viljekontroll i en farlig situation som personer med normal 

sexuell inriktning, och deras motivavvägningar ansågs inte ske lika medvetet som hos andra 

människor. Ett straffhot ansågs inte avskräcka deras beteende.  

 

 

4.2 Hur karaktäriserades de unga homosexuella männen? 

 

De heterosexuella prostituerade förbli heterosexuella även om de ända från ungdomen 

ideligen varit samman med homosexuella.  

- 1933 106   

 

I och med mognaden fixeras den erotiska dragningen i överensstämmelse med 

fortplantningens förutsättningar i flertalet fall till personer av motsatt kön. I vissa fall 

uteblir denna utveckling och ersattes med en utveckling, som antingen till tydliga 

kroppskaraktärer, till själslig typ eller i båda dessa avseenden blir mer eller mindre 

utpräglat homosexuell. 

 -1935 107 

Av professor Wigerts framställning framgår, att den manliga homosexualiteten av honom 

anses ha en utpräglad tendens att eftersträva yngre personer, samt att man under alla 

omständigheter lärer böra räkna med att sådana upplevelser som homosexuell förförelse 

under barna- och ungdomsåren kunna (..) omstämma en individ till homosexualitet eller 

fixera en sådan driftsriktning hos honom.  

-1941 108
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Bilagan till Lundstedt motion 1933 beskrev unga män som några som i pubertetsåldern, i 

undantagsfall, kan bli homosexuella på grund av förförelse eller annan psykisk påverkan.109 

Här beskrevs den gemensamma masturbationen som en vanlig företeelse mellan skolpojkar 

som inte ledde till en verklig bestående homosexualitet eftersom att pojkar under denna 

process inte kände lust för den andre pojkens kropp. Handlingen visade därmed inte 

ömhetsbevis för den andre pojken. Den enda indikationen på karaktärstecken för unga män 

som om de var homosexuella var beskrivningen att den homosexuelle var blyg tillsammans 

med andra pojkar. Det antydde att den homosexuelle personen också var en pojke i samband 

med denna blyghet, och ses som två jämnåriga pojkar. De unga männen beskrevs i termer som 

personer och pojkar, men också som föremål för homosexuella, som sexuella objekt. 110 

 

I SOU 1935:68 beskrivs de unga männen som några som kunde omställa sig till 

homosexualiteten under barn- och ungdomsåren genom homosexuell förförelse. Rädslan 

uppstod då förförelse kunde fixera en sådan driftriktning hos honom.111 I det här dokumentet 

beskrevs de unga männen i termer som ”honom”, som en ”individ”, ”ett barn av manligt kön” 

och som ”en gosse”. Men även som ”offer” för homosexuellas lust och handlingar. 112 När det 

talades om de unga männen utifrån ett perspektiv som kunde tyda på att dem var 

homosexuella, stod det att homosexuell otukt inte sällsynt övades mellan personer i 

utvecklingsåren som ett tecken på okunnighet än som en verklig drift. Det sågs som relativt 

ofarligt och sågs inte ha någon märkbar eller nämnbar betydelse för de unga männens normala 

utveckling.  

 

I SOU 1941:32 och tillhörande bilaga beskrevs de unga männen likt tidigare dokument. 

Dokumentens författare ville att unga män som var 18 år skulle undvika övandet av 

homosexuell otukt. Det var en allmän angelägenhet för att ingen fixering av könsdrift skulle 

rikta de unga männen i en homosexuell riktning 113 De unga männen talades om i termer som 

”de unga”, och som ”sexualobjekt” för homosexuella män och deras yttringar. 114 Det talades 

om faran för att de unga utsattes för homosexuelle angrepp och författarna ville inte att de 

unga männen skulle glida över till homosexuella vanor. Argumentet var att homosexuella 

män ansågs ha tendens att eftersträva yngre personer. När de unga männen beskrevs utifrån 

perspektivet att dem var homosexuella, var det tron att den yngre homosexuella efter 

gemensam masturbation kunde fortsätta med handlingarna och även utföra mer. Handlingar 

som kyssar, omfamningar och annan könslig tillfredsställelse. Rädslan var att denna sexuella 

samvaro skulle fortsätta livet ut. Dock påpekades även att de flesta homosexuella värdesatte 

kärleken före sinnlighet.  

 

Lagförslag ville straffa den äldre parten i ett otuktsförhållande om den yngsta parten var yngre 

än 21 år; även om handlingen inte fullbordats. Straffbarheten var i beroende av att den yngre 
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var oerfaren eller erfaren, och det sågs som ett tecken på utnyttjande. Om den yngre mannen 

varit provokatör skyddades denne även om mannen sågs som oerfaren, och om männen var i 

samma unga ålder skyddades båda från straff.  Om den yngre tidigare varit med om 

homosexuella handlingar startades undersökningen om förförelse från den äldres sida eller 

provokation från den yngres sida. Här undersöktes oerfarenhet hos den yngre samt vilken 

beroende ställning den yngre hade till den äldre.115 Homosexuella handlingar mellan 

jämnåriga och i utvecklingsavseende jämställda ungdomar sågs som oskyldiga 

pubertetsföreteelser där inblandning av polis- och åklagarmyndigheterna helst skulle 

undvikas.  

 

I kungl. Maj nr 13 1944 ansåg dokumentens författare att unga män skulle skyddas och att 

skyddet för barn och unga borde vara starkare i yngsta åldersklasserna än de äldre. Motivet 

var fixeringen av könsdrift.116 Det stod att beredningen, med erfarenheter från städerna, tyckte 

att sysslolös, brådmogen ung man i större utsträckning inte utnyttjades av äldre män, utan att 

de yngre istället tagit initiativen till handlingarna. Om de yngre männen redan var handfallen 

åt homosexuella böjelser eller i vanliga fall saknade praktisk erfarenhet av homosexuella 

könsförbindelser, ansågs de yngre klara sig utan straffskydd. Istället var skyddet till för 

oerfarna unga män i samma ålder. Utnyttjandet av oerfarenhet kunde listas ut om handlingen 

hade en karaktär av förförelse eller förledande från en äldre och provokation saknades från 

den yngres sida.117 Bestämmelserna togs i den nya lagen som togs kraft den 15 mars 1944.118 
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4.3. Analys 

Analysen består av två delar där ovanstående karaktärstecken i kapitel 4.1–4.2 analyseras 

separat. Analysernas slutsatser kommer användas som stöd för besvarandet av fråga tre. Fråga 

tre analyseras i kapitel 4.4. 

 

4.3.1. De homosexuella männen  

Maskuliniteter som inte överensstämde med den hegemoniska maskuliniteten blev en 

avvikande maskulinitet. Den homosexuella maskuliniteten, och synen på de homosexuella 

männen, i dokumenten var därmed en medverkande-, utanförskapets- eller en underordnad-

maskulinet. Enligt Connell Masculinities (1995) placerades homosexuella på botten av 

könshierarkin bland män för att de utvisades politiskt och kulturellt genom förtryck och 

trakasseringar.  Det skedde för att homosexuella från ett hegemoniskt perspektiv jämställdes 

med kvinnor. Synen på de homosexuella männen och funnen i deras karaktärstecken 

synliggörs denna feminisering. Ingenstans i dokumenten stod det någon värdering som 

kopplade de homosexuella männen till tydlig manlighet; förutom i samband med diskussionen 

om förändrandet av individens sexualitet från homosexualiteter till heterosexualitet genom 

kastrering. Denna feminisering tar Lorentzen och Ekenstam upp i Män i norden: manlighet 

och modernitet 1849-1940 (2008), som en effekt av att mansidealet förstärktes under 1900-

talet. Mansideal som Bo Nilsson nämner i Maskulinitet: representation, ideologi och retorik 

(1999) var den vita, vitala och heterosexuella mannen. I dokumenten är mansidealet inte 

kopplat till en viss karaktärstyp, d.v.s. tydligt den vita och vita heterosexuella mannen, utan 

mansidealet är funnen i förespråkandet av mäns äktenskap med kvinnor. Det kan likaså 

kopplas till Hwassers sista utvecklingsfas, som även kommer diskuteras senare i analysen. 

 

Det finns en könsbestämmande essens i dokumenten, som separerade män och kvinnor, och 

som separerade heterosexuella män från homosexuella män genom feminiseringen av deras 

egenskaper och beteenden. Beskrivningarna av männen, deras normaliserande värderingar, 

skiljde sig åt mellan de homosexuella- och heterosexuella männen. Det kan kopplas till 

Connells teori om könsrollsforskningens skapande av två separata kön. Därmed betraktades 

de homosexuella männen som omanliga. De hade samma känslor som en kvinnor, betraktades 

som kvinnor med manliga könsorgan, hade feminina kroppar, blev uppvuxen med kvinnliga 

öknamn under skoltiden och valde även själv i vuxenlivet kvinnliga binamn. De klädde sig 

som kvinnor, ville operera sig till kvinnor, hade kvinnlig könsdrift och VAR en kvinna. Det är 

så männen beskrevs och så dokumentens författare såg männen. Norrhem m.fl., 

Undantagsmänniskor: en svensk HBT-historia (2008)., med hänvisning till Anton Nyström, 

beskrev att människor var övergångsformer mellan manligt och kvinnligt. Denna teori verkar 

inte varit tydligt tilltagen av dokumentförfattarna. Deras ord synliggör istället en klar 

feminisering och ett själv-distanserande från dessa feminina beskrivningar. Männen i 

dokumenten värderades och beskrevs som antingen eller. Man eller kvinna: manlig eller 

kvinnlig.  

 



Det stod mycket om homosexuella sexuella vanor, och samtalen kretsade ofta runt sex och 

lust. Jørgen Lorentzen och Claes Ekenstam Män i norden: manlighet och modernitet 1849-

1940 (2008) skrev att mannens lust under moderniteten framhölls i termer som ”naturliga 

böjelser” jämfört med kvinnans lust som framhölls som onaturlig. Feminiseringen av 

homosexuella män framhöll deras lust som onaturliga, och männen var därmed inte ”riktiga” 

män. Dokumentens författare gjorde sig tydliga i att en riktig man gillade kvinnor, och en 

riktig man älskade att ha sex med kvinnor. Genom att skriva ett en homosexuell man inte var 

erotiskt intresserad av kvinnan skapades en tydlig skillnad på maskuliniteter. Den 

hegemoniska maskuliniteten avvisade den homosexuella maskuliniteten genom beskrivningar 

av homosexuellas känslor vid ett sådant samlag som äckel och avsky. Connells trakasseringar 

var tydliga i dokumenten och den öppna förståelsen var att homosexuella män inte tillhörde 

normen. Förståelsen vacklade aldrig i något dokument. Männens beteende var både 

oförståeligt och sexuellt motbjudande. Därmed utvisades homosexuella män från den 

hegemoniska maskuliniteten.  

 

Det stod att en homosexuell man hade samma könsdrift som en kvinna, samt att de utsöndrade 

östrogen istället för testosteron. Det sista fungerade som, mer eller mindre, en ursäkt för 

heterosexuella män som hade sex med homosexuella män. I och med att homosexuella män 

egentligen var kvinnor och utsöndrade kvinnliga hormoner, gick det inte att beskylla en 

heterosexuell som blev ”lurad” av en homosexuell. Männen med normal könsdrift kunde ha 

tröttnat på kvinnligt umgänge och sökt sig till män, men även deras handlingar sårade 

samhällets anständighet. Dokumentens författare verkade istället vela att homosexuella höll 

sig till sina egna. Argumentet var framför allt att homosexuella hade samma känslor för män 

som kvinnor hade, och därmed hyste en kärlek för andra män.  

 

Med heterosexuella män fick männen endast ut en sexuell tillfredsställelse och fick aldrig 

kärleken besvarad. Det kände sig bara bekväma hos varandra, eftersom de inte längre behövde 

dölja ”sitt sanna jag”. De kunde även upptäcka varandra: ”(..)sättet att gå eller hålla en 

cigarett kan vara tillräckligt för att ställa diagnos”. Denna kvinna med manligt könsorgan 

drog uppmärksamhet till sig, vilket samhället inte tyckte var bra, och rädslan härjade över att 

beteendet skulle smitta av sig. Norrhem m.fl, Undantagsmänniskor: en svensk HBT-

historia.(2008), skrev att könsliga förvirring gjorde homosexuella farliga, men även rädslan 

att den homosexuella kunde förföra andra in i beteendet. Genom att homosexuella höll till 

sina egna kunde ingen förförelse ske – de homosexuella var redan fast i beteendet. Det blev en 

säkerhetsmetod. 

 

Lorentzen och Ekenstam skrev att samhället ansågs att män under den här tiden kunde bli 

sjuka av kyskhet. Därför kunde inte homosexuella män avstå från sexuella handlingar och 

dokumentens författare tyckte inte att männen skulle avstå från att ha sex. Bara de höll sig till 

sina egna. Åter igen synliggörs ett hegemoniskt utvisande i och med att dokumentens 

författare distanserar sig från männen. Det sker genom feminina beskrivningar och det 

underliggande budskapet att hålla sig till sina egna. Rydström skrev i Sinners and citizens: 

bestiality and homosexuality in Sweden 1880-1950 att femininet var en viktig komponent som 

sågs vara en infödd del av den homosexuellas karaktär. Det syns inte i dokumenten om 



homosexuella män accepterade sig själva som feminina, men dokumentens författare tryckte 

tydligt fram budskapet om feminina homosexuella män. 

 

Dokumentens författare ville bestämma vem som var pseudo-homosexuell och primärt 

homosexuell, och bisexuell. De ville även upptäcka män som bara utförde homosexuella 

handlingar på grund av t.ex. alkohol. Dessa indelningar var tydligt inspirerade av Anton 

Nyströms indelningar, vars namn även nämn. Alkoholkonsumtion i kombination med 

homosexuella handlingar stämplade inte män som homosexuella, och framför allt inte om 

männen var gifta. Ett fall från SOU 1941:3: Bilaga 2 var om en övervägande heterosexuell 

alkoholist som var gift och hade 6 barn. Han beskrevs som så hypersexuell att hans fru 

avvisade honom. Det ledde det till att han började med homosexuella handlingar med pojkar 

(ålder saknas). Mannen bestämdes som heterosexuell eftersom att han varit i ett onyktert 

tillstånd varje gång handlingarna utförts, fastän det pågått under flera år.  

 

Det var vanligt i SOU 1941:3: Bilaga 2 att en gift man med barn blev bestämd som 

heterosexuell även om ingen alkohol varit inblandad. Det kan kopplas till att äktenskap från 

sekelskiftet och framåt var viktigt för det heteronormativa skapandet. Det var sexualitetens 

naturliga upplevelse, enligt Lorentzen och Ekenstam. Hwasser skrev även att äktenskapet 

utgjorde det sista steget i pojkens utveckling till man. Livsmålet var äktenskapet och 

vördnaden till kvinnan, och genom äktenskapet utvecklade mannen sin manliga personlighet. 

Homosexualiteten var därför onaturligt i och med att mannen inte utvecklats färdigt. Mannen 

hade inte utvecklat någon eller åtminstone inte fulländat sin manliga personlighet. Den gifta 

mannen med barn hade redan bevisat att han innefattade manlighet. När heterosexuella män 

hade samlag med andra män skedde det bara på grund av alkohol eller av uttråkning. 

Dokumentens författare märkte förvirrade män som bisexuella. Ett starkt hopp kunde läsas av 

- att bisexuella män kunde bli normala igen. För homosexuella män verkade det istället finnas 

en tryckande motvilja till att ens försöka styra dem rätt igen. 

 

Det nämns att homosexuella män gifte sig med kvinnor. Enligt dokumenten kunde motiven 

vara ekonomiska eller önskan att få ett hem, skaffa sig social ställning, fortplanta en släkt 

eller rent av eftergift för kära anförvanters böner.  Det stod att handlingen straffade frun och 

att äktenskapet var dömt att sluta olyckligt. Anledningen var att homosexuella män inte hyste 

känslor för sin fruar, och därmed saknades vördnad för kvinnor nämnd av Hwasser. Det här 

sågs som fult spel och bevisade homosexuellas hemlighetsfulla karaktär som kvinnohatare. 

Som tillägg berättades om den homosexuella mannens sorgliga liv och behovet av att spela 

teater i och med att bara andra homosexuella förstod hans äckliga beteende. Den synliga 

sympatin hörde ihop med motivet att tillåta homosexuella vara med varandra.  

 

Motsatsen attraherade, nämnt av Connell Masculinities (1995), märktes i dokumenten. En 

homosexuell, som beskrevs som en kvinna eller som en väldigt olycklig tragisk individ, 

behövde sin egen art för att bli lycklig. ”Motsatsen attraherar” hade sin orsak i två separata 

kön i ett hetero-reproduktivt förhållande. En feminin person attraheras av en manlig person.  

Männen som drogs till heterosexuella män, en riktig karl, blev olyckliga för att en riktig karl 

inte kunde älska homosexuella män. Den heterosexuella mannen fantiserade om kvinnor 



under samlaget med den homosexuella mannen för att ens kunna genomföra det. Det skrevs 

fåtal gång att den homosexuella emellanåt föredrog förfinade män, och dokumentförfattarna 

skapade därmed möjligheten att feminina homosexuella män kunde vara med varandra. Sex 

och kärlek var tydligt inte samma sak och det verkade okej för heterosexuella att ha sex med 

män bara samhället kunde sortera personerna och bota dem. Homosexuella hade varit 

abnorma sedan födelsen och det gick inte att leda dem till en normal utveckling. Det gick bara 

genom operativa lösningar; kastrationer, utbyte av testiklarna mot heterosexuella testiklar, 

eller operation till kvinna. Genom dessa medel kunde personen bli accepterad. Ett 

”mellanting”, en person som sågs som både man och kvinna var oacceptabelt. I dokumenten 

synliggörs en stark heteronormativ inställning. 

 

Bo Nilsson, Maskulinitet: representation, ideologi och retorik (1999), skriver att orden 

psykisk abnormitet och psykopat i sin mångtydlighet blir viktiga maktmedel. Det gick varken 

att ifrågasätta eller betvivla en beckning som var flexibel och anpassningsbar. Under denna tid 

var definitionerna för homosexualiteten relativt ny och Rydström Sinners and citizens: 

bestiality and homosexuality in Sweden 1880-1950 (2001) skriver att samhället fortfarande 

anpassade sig med nya sjukdomsbeteckningar och definitioner. Dokumentens författare 

diskuterade innebörden av homosexualiteten och hur ”sjukdomen” påverkade samhället. Dem 

försökte fixa ett socialt problem och dokumentens värderingar speglade en tid då den intima 

vänskapen var över. Överenskommelsen i början av avkriminaliseringen var att en person 

föddes homosexuell, men på grund av brist på bevis fanns det en fallenhet att inkludera risken 

för att unga män kunde bli smittade av homosexuella män och yttringar. Sammanfattningsvis 

överensstämde dokumentförfattarnas syn på homosexuella män med den underordnade 

maskuliniteten, och männen karaktäriserades som en underordnad maskulinitet. 

 

4.3.2. De unga männen 

I dokumenten beskrevs unga män i termer som av manligt kön. Övrigt användes ordet 

ungdom, en neutral beteckning på en grupp personer. I dokumenten synliggörs Henrik 

Berggrens ”dyrkan för ungdomen”-perspektiv från Seklets ungdom: Retorik, politik och 

modernitet 1900-1939.(1995). Dokumentens författare hade ljusa förhoppningar på de unga 

männen, samtidigt som förhoppningarna gick hand i hand med ett ansvar. Enligt dokumentens 

författare och nära kopplat till Roddy Nilssons teori i Sanningen om ungdomen: Normer, 

värderingar och föreställningar kring 1900-talets ungdom. En pilotstudie (2001), skulle de 

unga också skyddas och ta hands om. De skulle bli nästa generationens vuxna. Det var också 

tydligt i dokumenten att unga män var i fasen i livet där dem, enligt Berggren, Roddy Nilsson 

samt Hwasser, krävde handling och frihet för att utveckla sina egna identiteter. 

Identitetssökande var ett accepterat inslag av att vara ung och identitetsskapandet skedde 

enligt Berggren och Nilsson på olika sätt. Berggren talade om en ömsesidig kamp om makt 

från både auktoritetens och den unga mannen. Nilssons talade mer för en frigörelse från 

auktoritet och från de unga männens perspektiv handlade det om att bryta sig fri. Makten låg i 

dokumentförfattarnas händer och det går inte att uttala sig säkert om någon av dessa teorier 

synliggörs i dokumenten. Dokumenten har inget ungdomsperspektiv skrivet av unga män om 

deras situation, och därmed är materialet ensidigt. 



 

Enligt Israel Hwassers utvecklingsfaser tog det mellan tio till tolv år för en pojke att 

utvecklas. I den första fasen väcktes sexualdriften i samband med att kroppen förändrades. 

Under den fasen verkade det inte varit ovanligt eller hemskt med t.ex. gemensamma 

masturbationer mellan pojkar. Masturbationer uppskattades inte under 1800-talet, enligt 

Lorentzen och Ekenstam Män i norden: manlighet och modernitet 1849-1940 (2008), men 

dokumentens författare verkade lägga sin tro på mirakelkurerna som kunde återställa den 

förlorade manligheten igen. Det synliggjordes ingen oro för masturbation i dokumenten. 

Deras bekymmer var bara homosexualiteten, och masturbationen gjorde inte pojken 

homosexuell. Åtminstone fanns det ingenting i dokumenten som pekar på det. Det 

framställdes heller ingen feminisering av de unga männens kroppar på grund av 

masturbationen; som masturbationens kampanjer hade förespråkat i Lorentzen och Ekenstams 

undersökning.  

 

Under Hwassers fas ”den individuella friheten” var unga män i risk att bli förförda av 

homosexuella och omställa sig till homosexualiteten. I dokumenten var det ämnet som 

cirkulerade unga män mest. Dokumentens författare var framför allt rädda för att unga män 

skulle glida över till homosexuella vanor. Roddy Nilsson, Sanningen om ungdomen: Normer, 

värderingar och föreställningar kring 1900-talets ungdom. En pilotstudie.(2001), skrev att 

unga män definierades utifrån att ungdomarna inte erkändes de vuxnas ställning i samhället. I 

och med att de skulle bli nästa generationens vuxna - tvingades, förväntades och förhindrades 

unga män vissa roller och beteenden. Texten visar ett starkt försök till förhindrande mot 

sexuella beteenden mellan män, och unga män skulle skyddas under uppväxtåren från 

utnyttjandet av homosexuella män.   

Rädslan var starkast för en person under 18 år skulle bli utnyttjade då dem befann sig i 

Hwassers fas när den sexuella lusten nyligen väckts.  Det var allmänhetens angelägenhet att 

förhindra att unga män förfördes och en fixering av könsdriften sattes i homosexuell riktning. 

Unga män, ungdomarna, var ett föremål (för homosexuella), offren (de homosexuellas offer), 

och sexualobjekt (för homosexuella). Dokumentens författare hade nämligen redan gjort en 

överenskommelse att homosexuella män föredrog åldern mellan 18-25 år och även yngre. 

 

Det stod att det inte var sällsynt att homosexuell otukt tillfälligtvis övades mellan personer i 

utvecklingsåldern, alltså mellan två unga män. Det sågs som ett tecken på okunnighet än som 

en verklig drift. Det tycktes vara relativt ofarligt utan någon nämnbar betydelse för 

vederbörandes normala utveckling. Handlingarna sågs som relativt oskyldiga 

pubertetsföreteelser och dokumentens författare undvek gärna inblandning av polis- eller 

åklagarmyndigheten. Troligtvis ville dokumentens författare skydda unga män från att bli 

stämplad och kategoriserad för sina homosexuella handlingar resten av livet. Lagförslagen var 

bland annat att straffen kunde bortfalla om homosexuella handlingar skedde mellan personer 

mellan 15-18 år. I senare lagförslag höjdes den skyddsåldern till 21 år.  Motiveringen var att 

ung män vid den åldern både var psykiskt och fysiskt mogen att bestämma om sitt sexuella 

liv. Denna åldersgräns böra sammanfalla med tiden för den fulla könsmognadens inträde.  

 

 



Den normalskapta ungdomen inte kunde bli förförd till homosexualiteten och heterosexuella 

prostituerade män förblev heterosexuella även efter sina homosexuella handlingar. Åsikterna 

kan kopplas till tron att homosexualiteten var medfödd och att det var förförelsen som väckte 

den medfödda avvikelsen inom män. Homosexuellas yttringar riktade sig mot barn och unga, 

och kunde leda till skada. Samhället bad homosexuella att avstå från unga män som befann 

sig i en normal utveckling. I analysen av homosexuella mäns karaktärstecken synliggjordes 

dokumentförfattarnas åsikter; främst åsikten att homosexuella borde hålla sig till sina egna. 

Det syntes tydligt i och med indelningen och separationen av normala heterosexuella män från 

onormala homosexuella män. Män delas upp för att undvika förvirringar inom sexualiteten. 

När det kom till unga män förnekade istället dokumentens författare möjligheten att en ung 

man kunde vara född som homosexuell. Unga män måste först bli förförd och fått sexualiteten 

väckt inom sig.  

 

När unga män beskrevs som om de utfört eller utförde homosexuella handlingar var det oftast 

i samband med ämnet prostitution eller förförelsen. Även om den unga mannen var hemfallen 

åt homosexuella böjelser kunde han, om han var bevisat oerfaren eller förförd, bli skyddad av 

lagen. Det gällde inte om den unga själv provocerat handlingen, men det kopplades mer eller 

mindre till utpressningen och inte till unga mäns vilja till att ha homosexuellt sex.. 

Motiveringen var att en sysslolös, brådmogen manlig ungdom, oftast inte utnyttjades utan 

själv initiativ till handlingen. Utpressarna bestod av unga män under 18 år, och var ur 

samhällets synpunkt en del av vanarten då de stod till buds för handlingarna. De unga männen 

i dokumentet beskrevs utifrån perspektivet av prostitution och utpressning. Även om äldre 

män också utförde dessa handlingar var det ett genomgående tema när ungdomarna 

diskuterades.  

 

Kategorierna ”vanart” och ”sedlig försummande” diskuterades i dokumenten vid ingripande 

enligt barnavårdslagen. Berggren, Seklets ungdom: Retorik, politik och modernitet 1900-1939 

(1995), och Nilsson, Sanningen om ungdomen: Normer, värderingar och föreställningar 

kring 1900-talets ungdom. En pilotstudie.(2001), såg det som en följd av ungdomarnas 

identitetssökande. Kategorierna användes som tillrättavisande för dåligt beteende och i 

dokumenten tydligt för justhomosexuellt beteende. Ungdomar och barn under 18 år skulle 

omhändertaga(s) och vid kraftigare vanart kunde även tillkallas särskilda 

uppfostringsmöjligheter för tillrättaförande av dem. Den sista punkten gällde utan undantag 

för unga män under 18 år som ägnade sig åt homosexuella handlingar med eller utan 

betalning. Unga män mellan 18- 21 år som var hemfallen åt ett oordentligt, lättjefullt eller 

lastbart levnadssätt krävde särskilda uppfostringsåtgärder från samhällets sida för hans 

tillrättaförande. Det beskrevs som ett effektivt sätt att stoppa den manliga prostitutionen 

bland unga män, särskilt om dem omhändertogs fort. Hans tillrättaförande sannolikt äro små 

om det tog för lång tid. 

 

Sammanfattningsvis karaktäriserades unga homosexuella män som generationens nästa vuxna 

och blev skyddade av den dominerade maskuliniteten, som om de var en del av samma 

manliga grupp. Det handlade inte om rekrytering till heterosexualiteten utan istället var det en 

självklarhet att dessa unga män inte hade en sexualitet. De som begick homosexuella 



handlingar kunde bli tillrättavisade och i en viss ålder var handlingar inte farliga utan sågs 

istället som en pubertetsföreteelse. Om homosexualiteten fäste sig hos de unga männen var 

den allmänna uppfattningen hos dokumentens författare att detta skedde efter 21 års ålder. Det 

var även vid den åldern unga män fick kontrollera sitt sexliv och sitt öde. Vid 15-20 års ålder 

fanns medel som samhället kunde använda för att förhindra att normala, läs heterosexuella, 

unga männen blev homosexuella. För även om heterosexuella unga männen begick sexuella 

handlingar med en annan ung man i sin egen ålder var det ofarligt och ansågs inte skada 

någon. När unga män utförde sexuella handlingar med homosexuella män var det den äldre 

som oftast blev bestraffad. Om det fanns tecken på att den yngre provocerat handlingen, 

framför allt vid prostitution, fanns det även då tid att tillrätta den yngre till en normal 

utveckling och rädda denne från det homosexuella livet. Denna attityd genomsyrade 

dokumenten och dokumentens författare förnekade möjligheten att en ung man kunde vara 

född homosexuell, utan istället blev denne förförd och upptäckte sexualiteten. 

 

4.4. Homosexuella ungdomens könsliga relation med andra maskuliniteter  

Om dokumentens författare representerar en maskulinitet skulle det vara den hegemoniska 

maskuliniteten, även om få personer lever upp till mansidealet som är den hegemoniska 

maskuliniteten, enligt Bo Nilsson, Maskulinitet: representation, ideologi och retorik (1999). I 

dokumenten kan finnas spår av andra maskuliniteten på grund av individualism hos varje 

person. Varför ses inte dokumentens författare närmare den medverkande maskuliniteten, i 

och med den förhandlande egenskapen som krävs vid rättsliga beslut? Det är på grund av den 

medvetna isär-delande som skapades mellan kvinnor och män, samt heterosexuella och 

homosexuella män. Dokumentens författare distanserade sig från värderingarna och normerna 

funna i beskrivningarna om homosexuella män och kvinnor. Dokumenten utgår inte från ett 

kvinnligt perspektiv, och homosexuella män delades in i samma grupp som kvinnorna i och 

med den tydligt nämnda feminiseringen. Connell, Masculinities (1995), använder begreppet 

trakasseringar, att hegemoniska maskuliniteten stöter ut avvikande maskuliniteter genom 

bland annat feminiserade glåpord.  

 

Homosexuella män var symboliskt åtskilda från männen som skrev dokumenten. Det var 

tydligt att dokumentens författare var män och manliga jämfört med de homosexuella männen 

som värderades och beskrevs i dokumenten. De homosexuella männen var kvinnliga. Kvinnor 

var relativt osynliga i dokumentet och nämndes huvudsakligen bara i värderingarna, i 

feminiserandet, av de homosexuella männen. En hegemonisk maskulinitet var synlig i 

dokumenten, även om männen med samhällsvilja i sina rättsliga roller värderade sig själva 

som de unga männens skyddare. Den makt som krävs för att stabilisera redan etablerade 

värderingar och forma nya definitioner på människor i ett beslutande dokument är skäl nog att 

bestämma dem som hegemoniska. Enligt Connell tillhörde den homosexuella maskuliniteten 

den lägsta gruppen i könshierarkin mellan män, och därmed placerades de långt under den 

hegemoniska maskuliniteten. Unga mäns placering i könshierarkin låg nära 

dokumentförfattarnas maskulinitet, men anses inte mer dominant. Det är på grund av den 

hegemoniska gruppens åtagande att skydda de unga männen, och placerandet av dem i sin 

egen heterosexuella grupp. Samhället och dokuments författare kände ett ansvar för dem. I 



dokumenten var de unga männen mer eller mindre i samma grupp som den medverkande 

maskuliniteten, med utgångspunkt från Connell, eftersom de tjänade på den dominerade 

maskulinitetens beskyddande.  

 

När sambandet mellan homosexualiteten och de unga männen dök upp var det i samband med 

prostitutionen, förförelsen och utpressningen, och den dominerande maskuliniteten såg inte 

möjligheten till att inga män kunde vara homosexuella. Däremot kunde de bli homosexuella. 

Unga män var i livsfasen där dem inte utvecklats färdigt ännu, och sexualiteten hade inte satt 

sitt fäste. Detta hänvisas till Hwasser som beskrev pojkens utveckling i fyra faser: från 

sexualdriftens väckelse och kroppens förändring i fas ett, till äktenskapets formande av den 

manliga personligheten i sista fasen. Unga män som utförde en homosexuell handlingar sågs 

inte som homosexuella. Risken för förförelse motiverades i att unga män var lätt att vilseleda 

under utvecklingsfaserna.  

 

En ung ”homosexuell” som blivit vilseledd var istället ”vanartig” och ”sedligt försummad”, 

men hade möjligheten att bli tillrättavisad till den normala utvecklingen igen. Det beskrevs 

mer eller mindre som någonting enkelt att justera. Enligt Roddy Nilsson, Sanningen om 

ungdomen: Normer, värderingar och föreställningar kring 1900-talets ungdom. En 

pilotstudie.(2001), blev kategorierna vanart och sedlig försummande ett sätt att beskriva 

förkastligt beteende hos ungdomar från sekelskiftet 1900 till andra världskriget. Ungdomar 

riskerade i sitt identitetssökande att bli stämplade som om de förelåg samhällsfara. Den attityd 

som genomsyrar dokumenten var att det var samhällets uppgift att rädda unga män från dåligt 

beteende och att de behövde tillrättavisning vid behov.  

 

En ung heterosexuell- och en ung homosexuell man var närmast likvärdiga i dokumenten. 

Detta på grund att homosexuella handlingen utförda av unga män bara sågs som dåligt 

beteende och som tecken på en olycklig barndom, inte som någonting feminiserande. 

Feminiserande glåpord, så kallade trakasseringar, var ett medel för den hegemoniska 

maskuliniteten att underordna en annan maskulinitet. Åsikter som beskrev homosexualiteten 

som medfödd, som organiskt betingat, uttryckte ändå homosexualiteten hos unga män som 

bara dåligt beteende. En man blev en man, enligt Israel Hwasser sista fasen, då mannen gifte 

sig med en kvinna och gav upp sin individuella frihet. Innan äktenskapet var mannen antingen 

sedd som ofärdig och var efter 21 år ansvarig för sin egen sexualitet. Om unga män utförde en 

homosexuell handling efter 21 år gällde samma regler som för alla andra homosexuella i 

samhället – kategorisering och botande. Det dåliga beteendet var under ungdomstiden inte 

feminiserande, och även om ungdomen blivit förförd, prostituerat sig, blivit utnyttjad, eller 

agerat utpressare - fanns fortfarande chansen att bli normal igen d.v.s. heterosexuell. 

 

Unga män befann sig i en sexuell frihetsfas och sökte efter sina identiteter. Samtidigt 

hoppades samhället att männen, innan 21 års ålder, skulle få ur sig det dåligt beteende tills det 

var dags för äktenskap. Det kan ifrågasättas om de unga männen från början kunde setts som 

feminina på grund av sina ofullständiga manliga karaktärer. Men istället ses de unga männen 

som blanka tavlor med eller utan dessa osäkra och dolda spår av homosexualitet. Dokumenten 

beskriver ungdomarna som huvudsakligen heterosexuella ung män. Därför placeras de unga 



männen, oavsett sexuell läggning, nära den maskulinitet som dokumentens författare 

representerade; men underordnade i en skydda-bli skyddad-relation funnen i ett vuxen-barn-

förhållande. 

 

4.5. Sammanfattning av undersökningens resultat 

Syftet med undersökningen var att undersöka hur man från statens sida betraktat den manliga 

homosexualiteten samt i relation till den rådande maskulina hegemonin under tidsperioden 

1933-1944. Det skedde genom att framhäva homosexuella och unga homosexuella mäns 

karaktärstecken, d.v.s. utmärkande egenskaper, kännetecken och beteenden som skrivna av 

dokumentens författare. Åldern på de homosexuella männen blev en tilläggande aspekt för att 

fördjupa undersökningen och synliggöra värderingar och normer funna i ovanstående 

karaktäriserande beskrivningar. Resultatet visade att unga män, oavsett sexuell läggning, 

behandlades som om dem var i utvecklingsskede vilket motiverades av männens ålder. Deras 

sexuella handlingar behandlades som relativt ofarliga och ungdomarna ansågs bli skyddade 

mot en framtida sexuell läggning som bara blev farlig efter 21 års ålder.  

 

När unga män agerade utförde homosexuella handlingar med en jämnåring sågs det som en 

pubertetsföreteelse och som något normalt för unga män. Likaså var gemensamma 

masturbationer. Det var inte fören efter 21 års ålder som ansvaret samhället tidigare burit 

släpptes. Efter den åldern kunde män självständigt välja att agera, därmed bli bestraffad och 

efter avkriminaliseringens rättsliga process bli ”botad”. Utifrån statens perspektiv betraktades 

homosexuella män som en underordnad maskulinitet, och staten representerar den rådande 

hegemoniska maskuliniteten. Det synliggörs genom karaktärstecken av rent feminiserande 

slag och en tydlig distansering mellan olika män, skapad av dokumentens författare.  

 

Resultaten visar även att unga män oavsett sexuell läggning behandlades som de var i 

utvecklingsskede och sågs bara som underordnade likt en skydda-bli skyddad-relation, även 

ett vuxen-barn-förhållande. De unga männens homosexualitet sågs inte som medfödd utan 

istället som någonting en ung man upptäckte genom förförelsen från homosexuella. Unga män 

sågs huvudsakligen som icke-sexuella, då ämnen som sex och lust närmast undveks, men 

främst som heterosexuella - oavsett utförda homosexuella handlingar. Anledningen var att ett 

tillrättavisande alltid låg till hands. Dessa tillrättavisningar tolkas som författarnas ljusa 

förhoppningar och tro på möjligheten att rädda unga män innan homosexualiteten fått sätta sitt 

fäste. Det vill säga innan 21 års ålder. Sammanfattningsvis förklarades orsakerna till 

homosexualiteten som huvudsakligen en medfödd faktor och yttre påverkande faktor som 

förförelse. Dessa kopplas till biologiska och psykologiska linjer inom den äldre 

rättsmedicinen. Dessa åsikter synliggörs främst i Medicinalstyrelsens utlåtande från SOU: 

1935:68.  

 

 

/ Lukas Ljungcrantz 
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